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LEGÚJABB.
BERLIN: Jagow külügyi államtitkár
az
Unió nagykövetének átnyújtotta
válaszjegyzékét, amelyben kifejti, hogy a Rerbid, Balé,
Englishmann és az Eamle Poit angol gőzös<>k a felszólításra
nem állottak meg. TorPedózás után a legénységnek időt engedtek
a menekülésre; a hajó csak ezután siilyedt
eE A Ma ne és Engsideer elsiilyesztése
ügyéin a vizsgálat folyik. A Sussex francia gőzös elsülyesztésének helyéről pontos
adat
"incsen. A vizsgálatot ezért
kiterjesztették
" esőtnuihan ezen a napon végrehajtott őszies vállalkozásokra.
Német
tengeralattjáró
11 Sussexet nem siilyesztetet
el. Egy jdrmfíVct> amely nagyon hasonlított
az Arabis tiP'iríi angol aknalerakókhoz,
német tengeralattjáró sülysztett
el; a
megtorpedózás
",(in azonban hatalmas robbanás történt, ami
"zt bizonyltja, hogy a hajón muníció volt.
Ennek a tengeralattjárónak
a kapitánya vázmtot készített a hajóról és igy meg lehetett
ullapítani,
hogy az elsiilyesztett hajó nem
azonos a Susexxel. Ezek alapján felkéri az
Ünió kormányát, hogy ujabb
bizonyítékait
terjessze elö. Ajánlja, hogy az 1914-ben létesített hágai egyezmény
alapján
vegyes
Gzsgáló-bizottság
döntsön
véglegesen
az
Ügyben, amelynek békés elintézését reméli.
ATHÉN: Az angol és francia követ bejelent ette Skutudis miniszterelnöknek,
hogy
" Jóni- és Aegei tengeren az összes kikötőket
"z antant-flotta
támaszpontjául
fogják berendezni.
Az antant a német tenger alatt jéir°k rendszeres üldözését tervezi
és e kiköt°k menedékéül fognak szolgálni az antant
^állító
hajóknak.
WASHINGTON;
Villa tábornok a [eltolok vezére, belehalt a legutóbbi harcokban
szenvedett sérüléseibe.
ATHÉN: A görög-bolgár határon, német,
°lgár és francia csapatok között
harcok
Vannak
folyamatban.
Pothoreszk
falunál,
mely
már görög területen van, német és franca csapatok között csatározánok folytak le.
A "érnetek a falut és két szomszédos
magasítót
megszállottak.
LISSZABON:
Albeniedl
miniszterelnök
'' "Fujtotta a köztársaság elnökének az össztormdny
lemondását.
BUKAREST:
A kormány eltiltotta a
'Marhaállomány
kímélése
szempontjából a
ar°mfiak
és marháknak vágását. A parasz()k között ez a rendelet óriási
felháborodást
toltett s a nagybirtokosokat okolják e rentolkezésért. Valósággal parasztlázadás
feMyeget Romániában és sok helyen a kormc'"ytói
kérték.
a katonaság kiküldését
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Az angolok véres veresége
a Fellahie-szakaszon.
Három ezer holttest a török áttások előtt. - A Tigris
partján lévő egész angoS haderő fámadott. - A harc
hat óráig tartott. KONSTANTINPOLY, április 12. A főhadiszállás jelenti: IRAK-FRONT: Az angolok Felfahie ,mellett ismét véres vereséget szenvedtek, miközben több mint háromezer halottat és foglyokban egy tisztet és
néhány főnyi legénységet vesztettek. Április kilencedikén reggel az ellenség másfél
óra hosszat tartó tüzérségi előkészítés után
a Tigris partjáról egész haderejével támadást intézett Fellahie melletti állásaink ellen.
A harc hat óra hosszat tartott. Kezdetben sikerült az ellenségnek óriási veszteségük árán lövészárkaink egy részébe behatolni, de vitéz csapataink szuronnyal az ellenségre vetették magukat és igy azokat, a
kik árkainkba behatoltak, valamint a segítségükre

érkezetteket

visszakergették

ár-

kaikba. A csata napján este lövészárkaink
egy részében és azok előtt több mint háromezer halott ellenséget számláltunk meg.
A foglyok beszélik, hogy az ellenséges
csapatok közül a harc során legsúlyosabb
veszteséget a tizenharmadik angol hadosztály szenvedte, amely kizárólag angolokból
állott és amely annak idején a Dardanelláknál harcolt, legutóbb pedig az Irak frontra
került.
Csapataink az április 5-iki és 6-iki harcokban, valamint április 9-ikbe példátlan vitézséggel harcoltak és hadi történelmünket dicsőségnek ujabb lapjával szaporították.
Egyéb jelenteni való nincs.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A franciák háromszoros támadása
összeomlott.
— A németek Verdun körül folytonosan tért nyernek. —
BERLIN, április 12. A nagy .főhadiszállás jelenti: Laboissellénél (Alberttől északkeletre) egy kisebb német osztag az angol
állás ellen intézett éjszakai vállalkozásból
veszteség nélkül huszonnégy hadifogollyal
és egy gépfegyverrel tért vissza.
A Maastól nyugatra a franciák hiába támadtak, Avocourttól északkeletre levő állásaink ellen.
Egyébként tüzérségünk élénk tüzelésre
szorítkozott. A keleti parton a három leghevesebb tüzelés által előkészített ellentámadás a Poivre hegyháton az ellenségnek nagy

veszteséget okozott, de előnyt nem biztosított neki. A rohamra indult csapatnak két izben zárótüzüuk körletén nem sikerült tuljutniak. A harmadik roham akadályaink
közelében gépfegyvertiizünkben teljesen
összeomlott.
A Calllette-erdöben szívós védelem ellenére lépésről-lépésre némi tért nyertünk.
Légi harcban egy francia üldöző légijármüt Orensnál (a Woewre-fensikon) lelőttünk; a repülőgép vezetője meghalt.
LEGFŐBB HADVEZETÖSÉO.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az antant békeföltételei.
Asquith válasza a német kancellár beszédére.
ROTTERDAM, április 12. Londonban
a francia képviselők tiszteletére adott lakomán Asquith miniszterelnök pohárköszöntöt
mondott Polncaré elnökre és beszédében a
német kancellár minapi nagy beszédére válaszolt.
— Nem dughatjuk hüvelyébe addig kardunkat, mondotta a kancellár, amig Poroszország katonai hatalmát teljesen és véglegesen meg nem semmisttjük. A kancellár
hamisan idézte szavaimat. Bennünket és

Franciaországot arra kényszeriíettek, hogy
fegyvert emeljünk, mert Németország katonai hatalmával fenyegette szomszédalt.
A háborúban a szövetségesek célja a
nemzetek jogának, szabadságának megóvása, egy olyan nemzetközi gyakorlat megteremtése, amely minden szabad és civilizált
nemzet számára az egyenlő jog elvét biztosítja. Azt az alapelvet akarjuk biztosítani,
hogy a nemzetközi problémákat szabad tárgyalások folyamán, szabad népek között in-
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tézzék el. És az ilyen megállapodásokon ne
változtathasson egy olyan katonai hatalom
sem, mint amilyen a porosz.
Követeljük
Belgium
visszaállítását.
Belgium nem szenvedhet egy betörés következtében. A károkat helyre kell állítani.
Orosz-Lengyelország
gernranizálása
az
utóbbi években makacsul folyik. Poroszország belső politikájának fiaskója az, ami itt
történt. Nem lehet tűrni, hogy Flandriában
is uj germanizáió politikát űzhessenek.
A tengeretattjáró-háboruban a semle-

•

gesek helyzetének enyhítésére mindent elkövettünk. A szövetségesek blokád gyűrűjének egyetlen semleges polgár élete se
esett áldozatul. Mig Németország kímélet
nélkül folytatja a háborút ugy a hadviselők,
mint a semlegeseg ellen.
A szövetségesek vállvetve küzdenek a
nagy ügyért, tiszta kézzel és tiszta lelkiismerettel. Meg van hozzá az erőnk és akaratunk, hogy Európa szabadságát megvédelmezzük.
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Erős ágyuharc az olasz fronton.
BUDAPEST, április 12. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az arcvonal egyes
szakaszain élénkebb ágyuharc tovább tart.
Rivánál az ellenséget, amely egyes előretolt árkokban és egyes védőfalnál Spe-

Az oroszok előretörése
kudarcot vallott.
BERLIN, április 12. A nagy főhadiszállás

jelenti

Garbunow kánál

(Dünaburgtól

északnyugatra több orosz század éjjeli támadását visszavertük.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, április 12. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz harctéren
nem történt jelentős esemény.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese. • i

A Balkánon nincs
esemény.
BUDAPEST, április 12. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A délkeleti harctéren nem történt jelentős esemény.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, április 12. A nagy főhadiszállás jelenti: A balkáni harctéren nem volt
ujabb esemény.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Angol könyv London bombázásának
jogosultságairól.

iKöln, április 12. A Köln. Ztg. irja: A
legutóbbi oaaipclk) sikeres légi támadásainak
következménye isinót a német 'barbárságról
való megszokott panasz lett. Ilyen körülmények között érdékes, ihogy 'Angolországban a
hivatalos körök hogyan gondolkodnak
tulajdonképen a légi támadás
hasznáról és jogosultságáról.
iF. W . L.mchester
t o l l á b ó l nem-

régen sz angol sajtó által sokat dicsért könyv
jelent meg, amely <a repiilő-ügygyel foglalkozik. Ami ezt a könyvet a legérdekesebbé teszi, az az a 'körülmény, hogy a címlapján az
irójánalk neve alatt ott van 'Sir Dávid Henderson vezérőrnagynak, az angol háború repülőiigy igazgatójának a neve is, aki ajánló
bevezetést Art a könyvhöz. lEbben a nevezeee
'könyvben olvashaó tehát a többi között a következő rendkívül érdekes részlet:
Ostobaság ama magától értetődő tény
el leplezésének megkísérlése, hogy jogos hadicselekedetnek kell fák inteni a komoly támadást az ellenséges főváros ellen, amely a, hadsereg és a flotta igazgatásának
középpontja

ronetól délre megvetette a lábát, ezen állásokból ismét elűztük. Az olasz támadst
ezzel teljesen visszavertük.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
és a kormán)/ székhelye is. Ezen semmiféle
nemzetközi megegyezés mem változtathat. Ha
egyszer megtörtént a hadüzenet, ezzel együtt
az érdekelt kormányok

legfőbb

kötelessége

a

sikres hadvezetés és ezek a kormányok tormé.•zetesen nem végezhetnek vagy hagyhatnak
jóvá olyan cselekedetet és nem helye- Iheti'k
olyan cselekedet elmulasztását, amely Valamiféle módon kedvezőtlenül befolyásolhatja
a háború végét. Ha másként járnak el, visszaélnek a nép bizalmával. F.z máiként el -ami
képzelhető. Olyan fővárosnak, a minő London
az ő föntebb emiitett igazgatási szerveivel,
az elpusztítása
gyobb nagyságú

kétségtelenül
a legeslegnákatonai tett lenne: az ellen-

ség álláspontjából ez a siker sokkal nagyobb
h a t á s ú lenne, mint bármiféle
zelem a harctéren.

közönséges

Anglia a semlegesektől akar
szerezni.

győ-

hajókat

Rotterdam,
április 12. Az alsóházban
Haslaw azt kérdezte, vájjon a kormány fontolóra akarja-e venni azt, hogy tekintettel a
kereskedelmi
és személyszállítók
figyelmeztetés nélkül való folytonos
elpusztítására,
valamint a semleges hajók megsemmisitíéisére, nein volna-e célszerű azt az indítványt
tenni a semleges kormányoknak, hogy a

tonnatérfogatban való veszteség oly ellenséges hajók fölhasználásával
ellensúlyctztttssék, amelyek semleges kikötőkben vannak internálva.
Róbert Cecil lord válaszában kijelentette, hogy a kormány
gondolkodik
a kérdésen.
A semleges kikötőkben levő ellenséges hajók
szolgálatba állításáról elsősorban a semleges

kormányoknak

kellene dönteniük. Döntésük-

nél a semleges kormányok kétségtelenül azt
a körülményt veszik figyelembe, hogy a kereskedelmi hajók elsüllyesztése az egész világ hajói tonnaténfo'gatának csökkentése
folytán a semlegesek kereskedelmét nem kevésbbé érinti, mint ,a 'hadviselőkiét.
Svéd elismerés a németek taktikájáról
Stockholm,
április 12. A Svenska
Dagblad Bétihineourt elfoglalásáról ezt irja: A
franciák meg vannak elégedve e hely elvesztésével, ha hinni lehet jelentéseiknek. A Havas-ügynökség ugy í&tjái hogy a verduni
csata negyvenedik napja a németek vérek
vereségével végződött. Az ilyen
vereségek

ellen a németeknek

nem lesz semmi

kifogá-

suk. És ha elég gyakran ismíétlődnek, a vár
bevételére fognak vezetni. A németek a támadás oly módját alkalmazzák, amely
való-
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sziniien még nagyon sokáig szerepet fog játszani a katonai elméletben és gyakorlatban.
Ok a háborút mindinkább a technika es a
tüzérség iigyévé tették, miközben -a végietekig takarékoskodnak az emberélettel. Az
oroszok is hasznosíthatnák ezt a taktikát, ha
tanulmányozására szánnák el maglikat.
Ruszkijt nem engedik a frontra.
Stockholm,
április 12. A hivatalos pétervári távirati iroda jelenti, hogy az a hir, a
mely szerint Ruszkij
tábornok már meggyógyult, nem felel meg a tényeknek, sőt
Ruszkij még hosszú ideig nem lesz abban a
helyzetben, hogy kaukázusi gyógyhelyéről
cltá]voz;bas.sé!kv Ennék ellenére azonban az
orosz lapok azt jelentik, hogy Ruszkiii már
meggyógyult. Azt hiszik, hogy az orosz kormány azzal a tervvel
foglalkozik, 'hogy

Ruszkijt

továbbra is

betegnek

nyilvánítja,

hogy a népszerű tábornoknak a frontra való
visszatérését megakadályozza.
A védekezés győzelem nélkül
leheletlen.
Stockholm,
április 12. A dumában Miljukov sajnálkozását fejezte ki azon. hogy az
orosz munkásságot nem világosították fel
elegendő mértékben a háború következményeiről, mert a munkások fölött bizonyos
áramlatok lettek úrrá és ilyen
jelszavak,
mint az, hogy nem kell győzelem,
hanem
csak védekezés.
A védekezés azonban, úgymond Mijukov, győzelem nélkül lehetetlen.
,
Nyilatkozat a Vorwartsben —
a Vorwarts ellen.
Berlin, április 12. A szocialista párt elnöksége és Vorwarts
szerkesztősége között
folyik a harc. A Worwarts mai számának
vezető helyén a párt elnöksége
éleshanga

nyilatkozatot tesz közzé a lap szerkesztősége
ellen, amelyet felelőtlen
üzelmekkel
vádol
meg. A nyilatkozat hangoztatja, hogy valóban ionnál az a veszedelem, hogy a munkás-

osztály nem tud eligazodni az olyan

szociál-

demokrata
párton,
amelynek minden idők
történetében páratlanul álló harcok közben

ninncs jobb dolga, mint önmagát

széttépni.

A Vorwarts szerkesztősége föntartotta magának a válaszadás jogát.
Srapnelzápor Görzre.
Graz, április 12. A Grazer
Tagblatt-nak
Görz uijabb bombázásáról a következőket jelentik: Március 28-án este 7 órakor valósá-

gos srapnellzdpor

zudult a görzi házak

fö-

delére. Ezen az estén kiváltképen nem jött
gránát, azonban már másnap annál több.
Egy gránát becsapott a Via Orsini egy villájába, egy másik egy bérházba, a harmadik
pedig a Via Barzefliriin nagy lyukat ütött az
úttesten. A szép idő 'kövekezíében a repülők
tfeviékenysége is nagyon élénkké vált. Több
ízben '.szálltak el olasz repülőgépek a város
fölött a Wippaoh-völgy felé, azonban védőá'gyuink elűzték őket. A legutolsó napon egymásután három nagy gránát hullott a Via
Orsinira,' amely utca a Piazettára vezet és
az explózió 25 embert részint megölt, részint
megsebesítette. Az úgynevezett Vöröslház közelében egy ellenséges gránát délelőtt 11
órakor lovastól együtt szétszaggatott egy.
lovast.
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Értekezlet a negyedik
hadikölcsön szegedi sikere
érdekében.
(Saját tudósítónktól.) Dr. Cicatricis Lajos főispán szerdán délután öt órára a városháza közgyűlési termébe értekezletet íhivo-tt
össze. Az értekezlet tárgyát a negyedik hadikölcsön propagálása körüli teendők megbeszélése képezte. Az elnöklő főispán javaslatára az értekezlet tagjai propaganda-bizottságot alakították, 'amelynek elnökévé dr.
Turóczy Mihály városi főügyészt, jegyzőjévé
Pedig Borbola István főispáni titkárt választották meg.
Az értekezlet lefolyásáról alábbi tudósít ásunk számol be :
Dr. Cicatricis Lajos főispán üdvözli a
megjelenteket és az értekezlet tárgyát a következőkben ismerteti:
— Az, iiogy a kormány a negyedik hadikölcsön kibocsátását tervbe vette, nem
titok, sőt a prospektusok is megjelennek
nemsokára. Az eddigieknél is nagyobb súlyt
'kell (helyezni arra, hogy a jegyzések terén
megfelelő eredményt érjünk el. Azokat az
indokokat, amelyek szükségessé teszik, hogy
mindenki fokozott igyekezettel pártolja ezt
a nemes ügyet, azt .hiszem, nem kell hangsúlyoznom. Az első három hadikölcsön bizonyára mindenkiben megérlelte a kötelességérzetet és bizonyára mindenki érzi, hogy
ebből kivétel nélkül ki kell hogy vegye a részét. Hiszem, hogy a negyedik (hadikölcsön
is kedvező eredményt hoz, ami természetes
is, hiszen az ország gazdasági helyzete most
sokkal kedvezőbb, mint azelőtt volt. Meg kell
értetni a köznéppel, ihogy leggyümölcsözőbben hadikölcsön kötvényben helyezheti el a
Pénzét. A pénzügyminiszter különösen azt
tartja fontosnak, hogy a forgalomból kivont,
illetve fekvő pénz résztvegyen a természetes
Pénzkeringésben. Elsősorban a bankok vannak hivatva arra, hogy a kölésönjegyzést
előmozdítsák. Javaslom, hogy .propagandabizottságot 'alakítsunk és most méltóztassa
nak a múltkori tapasztalatok alapján hozzászólni.
Wimmer
Fülöp: A propagandára bizonyos körökben szükség nincs. Az iparosok
és kereskedők tudják a kötelességüket, van
intelligenciájuk, tőke fölött rendelkeznek,
izéket szükségtelen propagandával felkeresni. A köznépnek felvilágosító propagandára
tényleg van szüksége, ez,t vitatni sem lehet.
A köznépnél pénzbőség van, rnert árut nem
iéhet kapni és igy nem tudják a pénzüket kiadni. A főispáni hivatalban is lehet majd
kölcsönöket jegyezni. Erre feltétlenül szükség
v
an, de ,még a látszatát is kerülni kell annak,
mintha ezért nem a bank kapná a jutalékot.
Ez, a bankok üzlete, maradjon meg a bankoknak.
Dr. Cicatricis Lajos megjegyzi, hogy a
Ptovizió összege teljesen jelentéktelen volt.
A kölcsönök minél tömegesebb jegyzésével
Szeged nagyságát kell dokumentálni. A kistökések nagyobbára a főispáni hivatalban
fognak jegyezni, mert a városi tisztviselők
Ir
ánt bizalommal viseltetnek.
Palócz László: Nem kellene nyilvános
"agy propagandát csinálni.' Kérjük meg a
szegedi pénzintézeteket arra, (hogy a har-
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madik hadikölcsön szegedi összegét: 17 millió koronát jegyezziék le. Mi csak a pénzintézeteknek- segitenénk a plasszirozásnál. Ha
ezt meg tudjuk csinálni, gyönyörű eredményt
érünk el.
Dr. Gerle Imre: A propagandát csak a
külterületekre kellene szorítani, fölvilágositás és hir,terjesztés céljából. Ott szükség van
a propagandára. A legutóbbi hadikölcsönjegyzésnél a tanyákon .házról-házra gyűjtöttek aláírásokat. Ez nem helyes. Történjenek a jegyzések a főispáni hivatalban. A
propagálást a tanyai kapitányok meg az esküdtek végezzék és természetesen a gazdasági egyesületek.
Dr. Cicatricis Palócz László felszólalására reflektálva a Palócz által ajánlott •kötcsönjegyzési módot kivihetetlennek tartja.
A hadikölcsönjegyzés eredménye épen a k i ^
embereken múlik, akik készpénzt adnak. Németországban a kisjegyzők száma három
millió volt, mig nálunk alig haladta meg a
százötvenezret. Mindenkinek illik hadikölcsönt jegyezni, — mondotta a főispán — ha
nem többet, ugy legalább 50—100 koronát. A
hitelműveletek nem segítenék) annyira a
gazdasági helyzeten, mint a készpénz. Kívá-

natosnak tartja a főispán, hogy a szegediek
Szegeden jegyezzék
a hadikölcsönt, Ihogy
meg lehessen állapitani, mennyit jegyezték
a szegediek összesen.
Palócz László megjegyzi, hogy nem
ugy értette, hogy tizenhét milliót jegyezzenek le a bankok.
Almássy Endre a hadikölcsön-jegyziések
propagálásiára a reklámot szükségesnek tartja. A mozikban, a színházban hirdetésekben
kellene felszólítani a közönséget a jegyzésre.
Dr. Cicatricis Lajos: Az élőadottak egy
összképet adnak. Javasolom, hogy a jelenlevők képezzék a propaganda-bizottságot.
Az elnöklő főispán javaslatára a propaganda-bizottság elnökévé Turóczy Mihály
főügyészt, "Jegyzőnek pedig Borbola István
főispáni titkárt választották meg.
Az, értekezleten megjelentek: dr. Somogyi Szilveszter, Wimmer Fülöp, dr. Balassa
Annin, Scultléty Sándor, -Bőkor Pál, Bozsó
János, dr. Fajka Lajos, Dobay Gyula, dr.
Pálfy József, Palócz László, Zadravecz István, dr. Gerle Imre, Ferenczy Mátyás, Gróf
Dezső, Bokor Adolf, Orkonyi Ede, Almássy
Endre stb.

Haza felé a meghódított országokon át.
(A Délmagyat ország harctéren levő munkatársától)
Mikor elhelyezkedtem a kocsiban, vigan szóltam oda a kocsisnak:
— No most aztán hajtson, hogy estére
P .. .-on legyünk:
Jó két ló volt befogva. Derekasan viselkedtek, mert a kellő időben érkeztem meg.
Mikor nagy kinnal felfedeztem 1 . . . főhadnagyot a kilométernyire elszórt házak egyikében, boldogan siettem fel hozzá, az emeletre a földszinten levő istállón keresztül.
— Jó estét! — köszöntök be.
— Szervusz! Ja, Du bist dieser Oberileutnant!
— Én, én, csak adj kocsit, hogy még
reggel Mitroviczán lehessek.
— Ja, barátom, nagyon setét, nincs kocsi de talán . . . kanst Du vielleioht docli fahren. Aztán a társával, egy cseh kadéttal beszélgetett. Mire a terv elkészült, a kadét hozzám szegült és elindultunk egy német tüzérhadnagyot felkeresni, akiről tudták, liogy
ma szintén útra készült. Útközben kedvesen
társalgott a 19 éves trénparancsnok. Igazán
meglepett szívessége. Aliogy a tüzérhadnagy
lakására értünk és közölték, hogy épen most
indult el, azonnal lovast küldött utána, hogy
várjon be.
I. főhadnagy előbb megvacsoráztatott
és aztán két embert bocsátott rendelkezésemre. liogy a csomagjaimat elvibessem.
Hihetetlennek tartottam, hogy megvár
az ismeretlen bajtárs. Koromsötét volt. Ezerméteres hegyen, Montenegró egyik legroszszabb utján bandukoltunk előre. Alig haladtunk két kilométert, a tisztiszolgám lámpa
fényt vett észre.
— Ott a kocsi' — szólt boldogan.
És tényleg az volt, az ismeretlen bécsr
bajtárssal. Egyszerre megszerettem. De ez
nem volt elég. Hamarosan olyan rossz útra
érkeztünk, hogy csak az életünk kockáztatása árán lehetett tovább jutni. Bajtársam
fáklyát gyújtott és mindenkit leszállított a

kocsiról, csak nekem nem engedte meg a
leszállást. Tizenkét kilométert tettünk meg
fáklyafény mellett 3—400 méteres, völgybe
tekintő, meredek úttesten. Célunkat elértük,
reggel vonatban voltunk.
A vonatban magyar tisztekre akadtam,
mindjárt ezek társaságába vegyültem.
a
mint körülnéztem, a központi hatalmak csaknem mindegyikét képviselte egy-két katona.
Nyugalmas lassúsággal a hatalmas Rigómezőn ha-ladtunk á t . . . Hunyadi... Rigómezö
. . . mélabúsan vettem tudomásul, hogy mindenütt, még Üszkiibben is csak a fekete-sárga
zászló hirdeti a monarchia hatalmát. Pedig
Nisig az állomásokion magyar niépfölkelők
teljesítenek szolgálatot.
Egyik bajtársam megszólal mindezek
láttára:
— Barátom, hidd el, szégyelem, hogy
magyar vagyok. Egyetlenegy piros-fehérzöld zászlót nem tudunk sehol kitiizetni, hát
ez mégis borzasztó.
Elővettem a naplómat és abba irtam bele
válaszomat. Barátom dühöngése azonban
csak akkor fokozódott, mikor Üszkiibben
másik vonatra kellett átszállnunk. Egy második osztályú magyar kocsira akadtunk, a
melyben kényelmesen helyezkedhettünk el.
Ahogy indulás előtt a leeresztett ablakon keresztül vizsgálgatni kezdtük, akkor vettük
észre a krétafelirást:
— 'Bulgarische Orfiziere.
— Nohát az kell — kel ki magából bajtársam, hogy merjen egy is innen kiküldeni!
Alig hangzottak el ezek a szavak, bolgár tisztek léptek be és mint akik otthon vannak, olyan hangulatban foglaltak helyet.
Egyre vártam, hogy mikor történik már
meg az összeütközés. Azzal tisztában voltam, ihogy a bolgárok kemény legények és
ahol most megvetették a lábukat, ott másnak
nincs keresnivalója, mert különben az orrá, ra koppintanak, még akkor is, ha fegyver| társ. Csendben virrasztottuk át az éjjelt.
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Reggelre megtörtént a barátságos közeledés a bogárszemü, feketehajú bajtársakkal.
Hogy csalódtam bennük. Valamennyi olyan
kedves, jó barátnak bizonyult, hogy szinte
rosszul esett az elválás. Persze kölcsönösen
az iránt érdeklődtünk, hogy ki hol harcolt.
Egy tényleges százados örömtől ragyogó
ar al a agyarázta Leskovatz előtt, hogy két
szazaddal és egy géppuska-osztaggal miképen szorította le a szerbeket egy magaslatnál. Kérésemre bolgár nótákat énekeltek.
Mindegyikből a hazafias lelkesedés hangja
árad: ki. Amint a szavakra hegyeztem a fülemet, egyszer csak Csutaldzsa
jól ismert
név ütötte meg. Az arcukat figyeltem és magam is éreztem, hogy a hős nemzet bámulója lettem.
Pompásan mulattunk később azon, hogy
elragadtatásomban egyik 'tipikus bolgárnak
vélt fejet a vázlattömbömbe lerajzoltam és

kiderült, Ihogy illető burgaszi zsidó kereskedő. Hát tehettem én arról, hogy olyan
megnyerő alakja volt. Nisben szálltak ki a
bolgárok, szeretetteljes búcsúzás közben.
Nistöl kezdve az ragadta meg a figyelmemet, liogy űrállomások, amelyeken német
katonák tartózkodnak, tulajdonképen valóságos várak. Többsoros dróttal vannak körülvéve, lőrésekkel és árkokkal ellátva. Sokáig
tűnődtem afelett, hogy mire valók ezek a
nagy óvóintézkedések. Lehet, hogy nincs rá
semmi szükség, de a német — ugy látszik,
— mindig katona és jól tudja, hogy a harc
sikerének egyik főkelláke a — biztosítás.
A nagy magyar Alföld zöld tengere nagyon megvigasztalt. Gyönyörűek a vetések.
A fekete hegyek közt ilyet álmodni se inertem. Most már merem hinni, hogy győztünk
itthon is: — lesz kenyér.

Homo.
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U j győzelmek előtt.
Mit hoz a tavasz Hindenburg frontján. —
Április 5-iki kelettel,
rovszkből
irja dr. Michaelis
Tageblatt
külön tudósítója:

Novo-AlexandPál, a Berliner

nemet földön volna e tó, már rég csinos villákkal volnának beépítve. Egyelőre azonban
még lakatlanok. Azaz a nyugati parton a német,
a keletin az orosz állások húzódnak vé— A hazulról visszatérő szabadságosok
csillogó szemmel mesélnek nekem a tavasz gig. De csak az északi részén. A déli csücske
már német tulajdon. Megtartlhatására a tó jeszépségeiről. Odahaza virul a jácint és illagén keresztül 2200 méternyi drót és mindentozik az ibolya; a tél 'nyomai már rég eltűntele más akadály vezet. Mögötte a német
tek;. A földek gőzölögnek, miután az eke
őrházikók
Amikor :én ott jártam, már úszott
feltúrta őket és a téli vetés olyan, mint a
a
jég
a
vizén.
Alig hihető, liogy ez a darabka
sürii, zöld bársony. 'Fáradságába kerül az
embernek ezt itt elhinni, mert itt még min- német védelmi állás még sokáig kibirja a
dig Tél tábornok ur a parancsnok. Az álló-- nap nyilazását. De ha el is olvad, drótakadályunk alapja, a jiég, akkor maga a viz 'kévizek méteres vastagságú jégpáncéljai nem
pezi a védelmet. A német hadvezetőség majd
tűnnék el olyan könnyen és még a tegnap is
tudja a módját, mint legyen nyáron is ura
a befagyott Ossa-tavon
lóháton
vágtatott
keresztül egyik tisztünk. A földben még benne ennék az állásnak. Amit a melegebb évszakra való előkészületekből láttam és hallottam,
ül a fagy és a viz még, nem tud beszivárogni
a talajba. Csak üggyel-bajjal tud az em- az teljesen megnyugtató.
ber agyagon és sáron keresztülvergődni. De
Visszajövet kétszeres baj is ért. Előbb
már itt is belefogott a munkájába a nap. A
kidőltek a feneketlen uton a lovaink, a gyajég lassankint felenged, a hó elolvad és az
logszerrel való tovajutásról pedig szó sem
első rügyek félénken bontakoznak ki. A melehetett, miután meg friss lovakat kaptunk,
zőkön zöldes takaró csillog. Ma hallottam az
eltévedtünk ebben a mocsárvrlágban. A vakelső pacsirtaszót. Nemsokára itt is beköszönt
sötét -s jéghideg éjszakát aztán egy hada tavasz. Sőt az itteni éghajlattal ismerős
táposzlopnál! töltöttem. Volt azonban káremberek azt mondják, ihogy itt meglepő
pótlás a bájért. Amikor ragyogóan előbukgyorsan következik iaz be. A hólé akkor
kant a nap, kevesebb mint husz kilométer tágyorsan elfolyik, szabaddá válik a föld és
volban előttünk feküdt' Diinaburg
Milyen kö.
gondosan ki kell lesni a szántás-vetés kellő
zel volt a sokat vitatott vár! És milyen büszpillanatát, ha gazdag termésre tart valaki
kén emelkedtek ki a sötét háttérből a torigényt. Mindez azonban egyelőre még csak
nyai! Ezrek meg ezrek reménykedése fűzőa jövő zenéje. És ha a verőfényes napot me- dik e várhoz. Az a remény, Ihogy egyszer
gint erős éjjeli fagy követi, méltósággal kell
mégis csak üt e vár magtámadásának az óráa dolgot elviselnünk.
ja. Egyelőre azonban be kell érnünk azzal,
A legutóbbi napok bőséges alalmat nyúj- hogy látjuk a várost a magaslatról, anélkül,
ltogy már el is érnők.
tottak az orosz tavaszelővel való alapos
megismerkedésre. Első alkalommal a DryEgy másik utam a Dünaburg előtti záró
szvjcity-tó
volt a célom. Barkhof
pályaud- tavakhoz
vitt. Az országúttól balra a Medvarától öt órahosszat kellett könnyű kocsin
dun-tó fekszik a hasonnevű fürdőhellyel,
egy valóságos iszaptengeren keresztülkinlód- ehhez az llsen-tó
és még odább északnyunom, mig a tó partjára jutottam. A hatalmas,
gatra a Szveten-tó
csatlakozik. A Medduntájklépileg bájos tó gyönyörű látvány. Tul
és llsen-tavat összekötő aránylag keskeny
rajta Dryszvjaty helység templomtornya
földnyelven meglehetősen közel vannak egylátszik. A tó a nagy gleccserek ideijének igazi
máshoz a német és az orosz árkok. 250—400
maradványa, melyet szelíd magaslatok kör- : méternyire egymástól, de e nagy közelség
nyeznek. Ezeket fehér nyirfákkal vegyes terdacára is elég nagy a nyugalom a front e réjedelmes fenyvesek borítják. Partjai, ép ugy,
szén. A mult év novembere óta nem volt itt
mint a hozzá hasonló Narocz-tóéi,
egy berlini
komoly összecsapás. Ez a nyugalom persze
születésű tiszt elfogadható nézete szerint, ha
csak viszonylagos értelemben veendő. Lö-

völdözés folyik itt mindig és aki elővigyázatos, sohasem emeli fejét szükségtelenül a
lövészárok fölé. Odaát állandóan leselkednek a céllövők, akik csak megfelelő célra
várnak, hogy elsüssék a fegyvert. A szibériai
lövészek pedig kitűnőek.
Mindamellett nincs minden humor nélkül az itteni lövészárok-élet. Az ellenségek
az udvariasságot udvariassággal viszonozzák egymásnak, a becsapást dupla becsapással. A németek karácsonyi ünnepét pél*
dául — beszélik itteni katonáink — az oroszok tiszteletben tartották. Viszont az ö karácsonyi lakomájukat a mieink sem zavarták
meg. Máskor az alkohol-tilalom a lehető legszigorúbb, karácsonykor
azonban
kaptak
annyi pálinkát az oroszok, amennyi csak beléjük fért. De még annál is többet. Kitűnő
alkalom lett volna a támadásra, de a mieink
hagyták őket, hadd aludják ki karácsonyi
mámorukat.
Ennek ellenképe: Az oroszok kaptak
néhány messzehordó hajóágyut.
Ezekkel azután áttüzeltek Novóra. Mikor egy vadászunk kíváncsian kidugta a fejét az ablakon,
egy lövedék letépte azt. Persze a mieink
sem maradtak adósak, mert nekünk is vannak messzehordó ágyúink és viszonzásul hol
Dünaburgot, hol Kalkuhnent,
ezt a fontos
csomópontot vették tüz alá. Erre aztán az
oroszok megelégelték a játékot.
Tavaszelő,
a keleti frontunkon a helyzet
ismérve. A tél által megmerevedett helyzet
olvadóban van, de senkisem tudja, mit hoz
az uj helyzetben a jövő. Hisszük, hogy a
kemény telet dicsőséges nyár követi.

férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

::
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Legolcsóbb beszerzési forrás.
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hol mindennemű facon öltönyök Ízlésesen és jű'
tányosan elkészülnek.
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öltönyök, kalapok, sapkák stb.
rendkívüli olcsón szerezhetők be.
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Hogyan lehetne a lisztelosztást egyenletesen szabályozni
— Szegeden nincs liszthiány. —
(Saját tudósítónktól,)
A lisztmizériák a
legkülönbözőbb megvilágításban kerültek már
a közönség elé. Maga a közönség is a legkülönbözőbb megvilágításban igyekszik feltálalni és csak a közel hétesztendős Iháboru izgalmai után érthető, liogy egy-egy vélt sérelemnek érdeménél gyakran jóval nagyobb
jelentőséget tulajdonítanak az emberek. Ma
cikket kaptunk az együk szegedi nagykereskedőtől, amely a kérdést egészen uj (világításban állítja be. A cikk szerint Szegeden
nincs liszthiány lés annak, hogy a közönséghez nem jut elég liszt, a liszthivatal hibás
tervezete mellett az az oka, hogy a liszt utalvány okkal nem a kellő komolysággal és lelkiismeretességgel bánnák és hogy a közfogyasztásra szánt lisztet egyes pékek maximális áron felül összevásárolják egyes kereskedőktől. A cikk a következő:
— A liszthivatalnál jelenleg a rendszer
az, hogy kitűznek egy napot, amelyre felrendelik azokat ia szerencsétlen kereskedőket és
pékeket, akiknek szelvényeik vannak és akkor természetesen lévén a „tömeg" nagy,
hosszas várakozás után kijelentik, hogy nincs
liszt, tessék három-négy nap múlva jönni.
Ez a tortura — midőn két-lhárom, sok esett
ben hat félnapot az illetők már elvesztettek
hiába, ,— azt eredményezi, hogy a „tömeg"
mindig nagyobb. Végre 10—12 ember sze- 1
lencsésen hozzájut az utalványhoz, siet a főpénztárnál a liszt értékiéit kifizetni és boldogan megy haza hétfőn jelenteni a vevőinek,
liogy csütörtökön lesz már liszt. A hétfőn
kifizetett árut ugyanis rendesen napok nulva
kapják meg, — eltekintve attól, amikor néha
hetek múlva.
A lisztihivatál fizikai és szellemi munkát
oly nagyot igényel, hogy vezetője, ha minden
idejét ennek az ügynek szentelné is, akkor
is megérdemelne néha pihenőt. A felek zaklatása a legjobb idegeket is tönkre tennie. A
„tömeg" várakozása közben kedélyeskedik
és tekintve azt, hogy a társaság vegyes —
nők és fénfiak — valóban épületes dolgo,k
hallhatók ott. Dicsérik a hatóság minden
egyes tagját szebbnél-szebb szavakkal, a változatosság kedvéért a „jobban törtetni tudót" ,az elkeseredettebb, mint tegnap is
megtörtént, oldalba is nyomkodja. Általános
a panasz minden oldalról és ezen segíteni
kélt — bárhogyan — de sürgősen! A munkakör kettéválasztása talán segítene. A bajok
forrása onnan ered, liogv a lisztihivatál inzol
vens mindig, mert az általa kibocsájtott és
neki beváltás végett benyújtott utalványokat első esetben csak késéssel (8—10 nap
niu'lva tudta, ma pedig nagyobb késéssel, de
csak 50% engedménnyel tudja beváltani.
Csak! És a forgalomban levő szelvényeknek
még egyharmad része sincs megvásárolva,
kapja a n. é. közönség házhoz szállítva az
uj utalványt és igy a liszthivatalnál a lisztjegy vággonszámra van, a liszt pedig zsákszámra sincsen. Ha számot vetőének azzal,
mennyi utalványt bocsát ki a város, mennyi
lisztet adott'hozzá és mennyi lisztjegyet pre
zentálnak néki újból: olyan rébusz lenne, a
melyet Franki Móric sem fejtene meg és az
adatokból az tűnnék ki, hogv ebben a város
ban — hála Istennek — nincs lisztinség, csak
utalvány-bőség van.
A mizériák mindaddig fokozódni fognak,
amig a kereskedők átlag a háromféle liszten
zsákonkint 2 koronát keresnek, a sütök pedig 10 koronát, mert addig a pékek a keres
kednktől szívesen veszik meg. a maximális
áron jóval felül a liszteket és igy előállhat az
a helyzet, hogy 90—1 koronás kenyér lesz

délmagyarörszág
Személyesen megy a konyhára és a hatalmas lábasból a legszebb falatokat hozza
be. A német tisztek húzódozva nyúlnak a vérA nagyközönség zöme liszttel
fedezve vönös-szinti ételhez, de mikor megízlelik a
van az uj termésig és csak az, ok nélkül való paprikás halat, csettintve mondják:
félelem készteti arra, hogy a „van" mellett
— Ah, das ist sehr fein! Fenomenál!
utalványt kér, a „van"-t eltagadja, nem fél a
Julcsa néni boldogan fogadja az elismerést
büntetéstől. Ezekről a helyekről kerül ki a és a többi vendégek kiszolgálásához lát.
lisztjegy ezeknek az a nagv tömege, amelyek
Lassankint fölmelegednek a 'kedélyek,
„aiándék"-szelvény néven ismeretesek a
megoldódnak -a nyelvek a fogyasztott sillerek
kereskedők és a békék között.
nyomán és nagyon sokszor megesik, hogy a
-kocsin hozott Knkacz vagy Kálmán bácsi nótája és a „pukkanó-tórók" döreje mellett csinál Julcsa néni: „Urak, fájeront"-ot.
Az ónozó-korcsina másik nevezetessége,
hogy ebben a heyiségben tanították jóformán
oooo
az összes stamni-ve 11 dégeket az ábécére, léA török Vörös Félhold képeslevelezö- vén ez a ház a viz utáni években — iskola. A
iapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi- korcsma harmadik nevezetessége — és most
bocsánat üt kérek, hogy valakinek a magánzottság, (Budapest, képviselőház.)
ügyébe avatkozom, habár és a. magán-ügy ezúttal közügy is — ebben az igénytelen kis
házban, akkor, amikor a legnagyobb zeneA szőkefodros Tisza partjára, bona
van, mikor íBandi bácsi citerájának és a
kisérő dalotoknak hangja összevegyül a máaz Erzsébet rakpartra, viz előtti, alacsony
házba vezetem az olvasót: ónozó tPoldi kocs- riásozék élénk veszekedésével és a kártyamájába. Tulaljdonosa, a rég-idők közismert csattogásával, — itt, ebben a pokoli káoszbari
Poldi bácsija már rég elköltözött ebből az születnek meg a magyar néplélek legjobb isárnyékvilágból, helyette most özvegye: Jul- merőjének, Tömörkény Istvánnak zamatos,
csa méni vezeti az üzletet, mely még ebben a magyar erőtől duzzadó cikkei.
(ü. e/J
drága v il ágba n i.s valóságos bocsa járó-helyé
a jó és tinóm faj t-a halétkeket szerető közönségnek.
— A főispán kitüntetése Ferencz
Salvator
Mert tudnunk kell — rég bebizonyosofőherceg, a Vörös-Kereszt egyletéinek véddott, — hogy ezjdőszerint Szegeden a legjobb
halpaprikást, sült halat, halkocsonyát, itt nök helyettese, a királytól átruházott hatáslehet kapni. Ami a régmúlt időkben fogalom körében, dr. Cicatricis Lajosnak, Csongrád
volt, ami a Bálé-kocsmát annak idején híressé vármegye, Hódmezővásárhely és Szeged főtett-e, a, magyaros konyha, ezt a bizalmat és ispánjának, a háboru alatt a katonai egé^zpártolást most Julcsa méni élvezi kifogástalan
égügy körül szerzett kiváló érdemei eilismekiszolgálásáért.
Az igaz, -liogy az ..ivóiran" és a „belső réséül a Vörös-Kereszt hadiékitményes tiszti
szobában" gyufát a világért sem tesz az asz- díszjelvényét díjmentesen adományozta.
talra (édös leiköm, nem birom, nagy a drá— Kitüntetések. Németh
Imre főhadnagy,
gaság...), de azért hej benyitunk hozzá a Németh Kálmán ezredes fia, az ellenséggel
hústalan-napokon: kedden és pénteken, de- szemben tannsitott vitéz és eredményes magamokratikus összevisszaságban látj-nk ülni az tartásáért a katonai érdemkereszt 3. osztáembereket a kerek, hófehér abrosszal teritett lyát kapta. A kiváló katonának ez már a harasztalok mellett.
madik kitüntetése. — Dr. Sin/jer István 46.
Az ivóban egy pár hajóslegény között két gyalogezredbe]i hadnagyot a Signum Lausebesült katona (a /fülük -ugyancsak vö- dissial tüntették ki. íS ingernek ez a második
rösödik már a sillertől), a másik asztalnál kitüntetése, a katonaii. érdemkeresztnek máiegy hivatalinak, meg két iparos-mester vi- tulajdonosa.
tatják a világháború fontosaid) eseményeit
— A Back-malom eddig 220.000 koronát
(közben a világért sem feledkeznének meg a
adományozott
hadijótékonycélra. Szerdán
kaibai asszony mondásáról'), a „esaládi"-aszdélelőtt
megjelent
dr. Cicatricis
Lajos főalná 1 pedig a napos vendégeik: egy pár ha
lászmester. bérkocsis, levélhordó, főpincér
ispánnál Back Bernát és ötvenezer
koronát
diskurálnak.
adott át a főispán által megjelölendő hadiA belső szobában már nagyobb a lárma,
jótékonycélra. A főispán köszönettel fogadta
pedig mint látjuk, tisztek is foglalnak helyet
az egyik sarokasztalnál. Amott hevesen vitat- a nemes adományt. A Back-malom eddig
koznak a „bor-máriást" játszók egy elpacká- kétszázhúsz ezer koronát adományozott hazott hívás miatt (Frányó bácsi, még két de
dijótékonycélra. Százezer korona az őrlési
eit!), egy vidékinek kinéző család pedig t üjutalékokból jutott a városnak; ebből a pénz• el.m--s.en várja a megrendelt vacsorát.
Folyton ujabb vendégek érkeznek. Tisz- 1 öl tudvalevőleg népkonyhákat tartott fenn a
tek egyedül, vagy párosával, őrmesterek csa- város, ötvenezer koronát már régebben jutládjukkal, sebesült és egészséges, menetszá- tatott a Back-malom a rokkant katonáknak,
zadba osztott katonák cs torony aljai urak
mig húszezer koronát különféle -hadisegélyevegyesen, ugy. hogy las-an-l-rssan megtelik
Lajos főisaz egész helyiség. Alikor már nagy a szorulás zésre fordítottak. Dr. Cicatricis
pán később fog határozni afölött, liogy a
és ujabb vendégek érkeznek (tessék ide, sok
jó ember elfér kis helyem ...). összébb húzód- Back-malom legutóbbi nemeslelkii adomának a székek és Bandi báe.-ii eit- rajának
nyát milyen formában juttassa el a szűkölhangjai — ugy hét óra felé — a nagy zajtól
ködőknek.
esak gyengén hallszik he az ivóitól.
— Vörös-Kereszt egyleti kitüntetések. A
Átutazó német tisztek jönnek, a helyi
viszonyokkal ismerő* helybeliek kalauzolásá- Budopesti Közlöny mai száma jelenti, hogy
val. Julcsa néni előzékenyen tessékeli be őket Ferenc Szalrátör főherceg, mint a Vörös Kea „legbelső" szobába (hol már gyufa is van reszt egyletek védnökhelyettese a királytól
az asztalon) és szolgálatkészen várja a rende- átruházott hatáskörében a háboru -alatt a
katonai egészségügy körül szerzett kiváló érlést.
— Egy kis Uraira gyüttiink, Julcsa néni. demeik elismeréseid a Vörös Kereszt hadiékitménires I I . osztályú díszjelvényét
a követDe a javából!
kező
szegedi
lakosoknak
adományozta
díj— Hozom leiköm, hozom. Nem lesz hiba
mentesen:
Dr.
Andrássy
Ferenc,
dr.
Bernát.
benne. Tudom, megnyalják a tiszt urak a szálukat utána. Csináljak csuszát is, vagy jó Józsif, di-. Eisenstein Jakab, dr. Klein Mór,
dr. Kovács József, Niederinayer Antal, Nólesz tiU-rós-héles? Ép most. siilt meg.
nay Dézsőné, dr. Raskó Isvánné, dr. Regdon
— Mind a kettőt megkóstoljuk Julcsa
Károly, Veress Károly, özvegy lovag Worsinéni.

ugyanis, de rántásliszt nem. ami most már
napirenden van.
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fcovszky Károlynó és Virágh (Mária, dr. TanAlajos. A hadiékitmányes

ezüst

diszérmet

a

következő önkéntes ápolónők kapták: Abaffy
(Róza, And'rásovits Irma, Arany Irén, Barta
Dezső dr.-nó, Benedeikt Ferenené, Berdenieli
Jáhosné, Boros Józsefné, özvegy Czó-gler Alajesné, 'Dreyer Ilonka, dr. (Eisenstein Jókaimé,
Farkas Erzsébet, Farkas Irén, özvegy Fekete
Pálné, FI nek Dezsőn é, Gárgyán Imréné, Georgevits íSándorné, Gergely (Margit, özvegy
Groó Vilmosné, Haindroff Vladimirné, özvegy Halá sz IMüklósmé, Hauser Rezső Sándor,
özvegy Holtzer Jakabné, Hom-or Herma, iHois
váth Lajosné, Jáitíossy Valéria, Jezerniez'ky
Márta, Holtzer Tivádarné, dr. Holló iS-amnné,
Huhaesek Gizella, Károlyi Adrienne, -Kaira
Györgyné, dr. Kelemen Béláné, Kiss Etelka,
dr. Kertész József, 'dr. Klein iMórné, Köváíei
Viktória, dr. Krauszi Józsefné, Lániezi Adolf*
né, Ledermiller Gyuláné, Lippai Na'gy Jstvánné, dr. Lugosi Döme. iMa-nn Ilonlké, 'Molnár Elemérné, Nagy Aladárné, Németh Kálmán né, Nón-av Dezső', dr. Pálf'iy József, Priric
Kfírolyné, Prokisdh Elza. Ringhoff-er Lajosné,
Rózsá Béla. (Sarkady Györgyné, íSarikady
Margit. ISehiffer A lajosné. Szabó Juliska,
Sz-e-keike Irén, iSzldbnda János, Sziies Lillv,
özvegy Tótb Andorné. Tóth Ibolyka, Váida<
(Manóné. Vég-mnn Leonoldraa. Végman iFerenené, Végman (Mariska, Weilhnrter Teréz,
özvegy Wefber Fereniené, Zent'bauer Margit,
Zndkermann (Szerén, özvegy Zsótér .Dezsőné,
Turner Józsefné, iSdhrar-s Ella, Galiter Szidónia.. Lus-ztig Vilma, Laszgnllner Nóra, özvegy
joblátelki Szathmáry Arpádné, Gluzek Carmen és özvegy Gluzek Gyuláné. Jhouz diszérmet a következők kaptak: Breider Henvi'kné, Benkó Ilonka, Bemikő Juliska, IBecsey
Margit, iMihályify Lilly, Lippei Nagy Rózsi,
Tóth Erzsi, Tóth Ilonka, Pelczel Sándor, Várhelyi 'Adrienne, Ónozó Julianna, Hóesy Julianna és Jelűnek Malvin. A Ikitüntetéseket dr.
Cic. 'tricis Lajos főispán mindenkinek személyesen fogja átnyújtani. .A kitüntetések ünnepélyes átadása valószínűleg húsvétkor történik.

TELEFON:
11-85.

igazgató:
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SÁNDOR

Szerdán és csütörtökön

Hét nagy sláger!

vígjáték 3 felvonásban.

— A círil írás eltörlése Szerbióban.
Belgrádból jelentik: Igen valószínű, hogy az
osztrák és magyar csapatok által megszállott Szerbiában a cs. és kir. katonai kor-

mányzat rövidesen meg fogja tiltani a

ciril

írás használatát.
Amint hírlik, az illetéke*
tényezők elvben már régebben elhatározták
ezt a nagyjelentőségű intézkedést s már
csak a megfelelő rendelet kibocsátása van
hátra. A katonai kormányzat a nagyon viszszamaradt lakosságot ez uton is- közelebb
akarja Ih-ozni az európai kulturához. A ciril
írásmód betiltásával a szerb népet sérelem
egyáltalában nem fogja érni. mert a ciril
írás egyáltalában nem nevezhető szerb nem-

zeti írásnak.Fg az írásmód
tulajdonképen
ószláv egyházi irás. Szerb nemzeti írásnak

csak a szerb nemzet volt vezérei tették rneg
önkényesen és. pedig egyrészt azért, hogy a
szerb nemzetet tartósan középkori sötétségben tarthassák, tőle a müveit Európa kultúrájának fénysugarait tökéletesen távol -tarthassák, másrészt meg azért, mert Oroszország kívánsága is az volt, mert jól tudta,
hogy a ciril egyházi írásnak szerb nemzeti
irássá való deklarálása lesz az ő balkáni politikájának leghathatósabb fegyvere.
— A küldöttség a leánygimnáziumért
Szerdán délelőtt küldöttség jelent meg dr.
Cicatricis Lajos főispánnál- -azzal a kérelemmel, hogy válalja el annak1 a kiildötségnek vezetését, amely a szegedi leánygimnázium érdekében járul Jankóvich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter elé. Dr Turcsányi Iinré
né, a (küldöttség vezetője hivatkozott a feministák egyesületének a miniszter elé terjesztett memorandumára és kérte a főispán támogatását. Dr. Cicatricis Lajos főispán válaszában, Ikijdlenfett-e, hogy -örcjmmel üdvözli
a mozgalmat és készséggel elvállalja a küldöttség vezetését. A Reputáció valószínűleg; a

Szeged, 1916. április 11.
jövő kedden jelenik mag ,a minister előtt. Dr.
, Rósa Izsó és dr. Kelemen Béla ország-gyűlési
'képviselők sznitén csatlakoznak a küldöttséghez. A főispánnál megjelent 'küldöttségnek
Holtzer Dáni-elné, iBartos Lipótné, Vadász
Avur-élné, (Bokor Mihály né, Már'kn.s Henri kué
és Klug Péter voltak a. tagjai.
— Halálozás. Gyárfás Géza, a dorozsmai
járás főszolgabírója szerdán hajnali egy óraikor 48 éve® koráiban rövid szenvedés után
Dc-rozsmán elhunyt. Az. elhunyt, főszolgabíró
C-ongrád'megyében kezdte meg -közigazgatási
pályáját, 1908 január elsején választották
meg dorozsmai főszolgabíróvá. Kötelességtudó. (kiváló tisztviselő vot, aki szimpatikus
egyéniségéért az egész megyében népszerűségnek örvendett. Évek óta -cukorbetegségben
szenvedett. Az elhunytat csütörtökön délután
3 órakor Kiskunhalasra, szállítják 'és ott- helyezik -örök nyugalomra,
— Olcsó borjúhúst árusít a város. A
hatóság-i kö/élelmezési üzem csütörtökön reggel hat órától -ti:z óráig Nógrádi István -Kossuth La ips-sugáput 30. szJám alatt- levő mészárszékében horjuhnst áirusittat -a következő
áraikon: gyenge borjú eleje hat korona helyett 5.20, 'hátulja 6.40 helyett 5.-60 (koronáért,
tehát olcsóbban, mint a makszimáiis ár. A
hatósági borjúhúst ezentúl, — a. 'hústalan napokat kivéve — állandóan árusítani fogják'.
— Adományok. A Szeged pályaudvar betegnyugvó állomásán 19-18 január 1-től április
12-ig a betaguyugvó céljaira a következő adományok folytok he: Üzleti perselyekből: 204
K 59 fill., templomi perselyekből 218.70 kor.
Ké-szpé^ben adakoztak': Wianmér (Fülöp 200,
Szegedi Hitelbank 20, Kereskedelmi és Tp?rhan'k 20, May R. 'Miksa bank 20, Sz-rged-Cso-ugrádi tak.-pénztár 50, iKoos Elemér igazgató
10, Kereskedelmi és Iparkamara 50. dr. Eisenstein Jakab 72, Koszorú megváltás
Szegedi Napló utján 35, Lengyel Győző 5, Cercek főtisztelendő 9 Pártos Gyula (Budapest
20. Eszes mr© 40, Bischof A dám 4. K u n Bertáin nn né 10. Kosz-ó Mihály né 5, iKo'hn Sándor
Szabadka 10 korona. Fogadják a nein-esszivü
adakozók a ket-egnyugvó vezetőségének (hálás
köszönetét.
— Háború a tejpiacon. A Klauzál-téri piacon
szolgálatot teljesítő rendőr dr. Temesváry
Géza kihágási felró elé állította WeiszfeiU'i
M-órnét, Takács Gergelyné apátfalvai kofaasszonyt és a lányát, Annát, aki Szegeden
szolgál. Utcai botrány okozása miatt kerültek
a biró elé. Az eset ugy történt, hölgy We-iszfeilerné tojást vásárolt Takácsáétól, -aki állítólag többet követelt, mint. amennyi -járt neki.
A vita hevében Takács 'Ar.ua arcul ütötte
Weiszfeilernét, aki a pofonok terén nem maradt -adósa. Beleszólt az ügybe Takácsné is
olyan parázs botrány keletkezett, hegy a
rendőrnek közbe kellett lépni. Dr. Temesváry
nyilvános helyen okozott (botrány miatt 2—2
napi elzárásra
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Előadások 5,7 és 9 órakor.

és 20—20 karóna

pénzbüntetés-

re itélte a verekedőket.
— Megbüntetett élelmiszeruzrorás. Plesz
éti]non magyarkamzsai pályaőr felesége a hatóságilag megállapított árnál drágábban árusított tejet- a szegedi piacon. Dr. Temesváry
Géza kihágási kiró nyolc napi elzárásra és
száz korona pénzbüntetésre itélte az árdrágító
tejárusasszouyt, A tejet elkobozták.
— Zsarolással vádolt sőrnagykereskedő.
A szegedi Ítélőtábla, szerdán Trafikont Károly
hajai süreagykoreskedő ügyét tárgyalta. Trafikan-t 1915. októbcrhen egyik lopással gyanúsított alkalmazottját kényszeritette, hogy. a
kár fejében egy ezer koronás váltót írjon alá.
Amikor az vonakodott főnöke kérését teljesiteni, csendőrökkel fenyegette meg. A bajai
törvényszék zsarolás vétségében bűnösnek
mondotta ki a nagykereskedőt ós kétszáz korona pénzbüntetésre Ítélte. ;A tábla, a törvényszék ítéletének megváltoztatásával a vádlottat felmentette. Az ítélet nem jogerős.
— Amikor a bíró fia féltékeny. Tava'y
karácsonykor a felsőszentiváni községi biró
fia: Csermák iMihály revolverrel rálőtt a ná-

1~
Szeged, 191fi.április 13.
luk szolgáló Kancsár Erzsébetre. A fiatnlember állítólag egy levelet követelt a lánytól,
amelyet az n harctéren levő udvarló,jától kapott. A lány nem akarta megmutatni a levelet, miire a fin eokapta a revolverét és közvetlen közelből a lányra sütötte, aki másnap
meghalt. A törvényszék másfél évi fogházra
ítélte Csermák Mihályt. A szegedi Ítélőtábla
szerdán foglalkozott az üggyel és a törvényszék Ítéletét egy éri fogházra szállította le.
- Szélhámos álkatonák. Már hetek óta
fosztogatja a közkatonákat egy törzsőriof-teri
egyenruhát viselő szélhámos és 'honvéd tizedesnek öltözött segítőtársa. iDr. Borbola Jenő hűn ügyi kapitány megbízta Szécsenyi
Miklós detektívet a csalók kézrckerité-ével.
Szerdán reggel aztán sikerült megállapítani,
hogy az őrmesteri ruhát viselő szélhámos
Njyg Ferenc nagyváradi illetőségű szökött
katona, a társa pedig Recski dános rokkant
honvéd, többszörösen büntetett előéletű ember. iA két szélhámos az utcán igazolásra szólította a katonákat és értéktárgyaikat elszedték. A rendőrség átadja őket a katonai Ihatórágnak.

J-fenfesek.

Psyiand&r búcsúfellépte a

Korzó-Moziban

— Hernyóveszedelem a szegedi közkert e k b e n . A szegedi közkertekben egy veszedel-

rst
?r

ii
ás

mes hernyói aj almormís módon pusztít. A
városi tanács Szegedre kérette Jablonowsxki
Józsefet, a magyar királyi rovartani állomás
igazgatóját, hogy megállapítsa a védekezés
módját. Jahlonos'/ky el is jött Szegedre, megvizsgálta a kerteket és azt ajánlotta, hogy
Pelm-etezni kell a fákat. De ezt az anyag és
munkáshiány miatt bajos keresztülvinni. A
hernyók nemcsak a közkerteket, hanem az
erdőségeket- is pusztítják, különösen a tölgy-'
fákat. A városi kertész tanácsára most seprőkkel próbálják a fák legmagasabb részén
levő petefészkeket kiirtani. Ha ez sem segit,
a tölgyfák egy részét ki kell irtani, hogy a
kerteket a teljes elpusztulástól megmentsék.
— Csaló megrendelésgyiijtő. a rendőrségen több izben feljelentést tettek egy uriasan
öltözött szélhámos ellen, aki egy szegedi fényképész megbízottjának adta ki niagát és
fény képnagyításokra előlegeket szedett fel.
A megrendelők végre megso'kalták a várakozást és feijelen,téttték. A -rendőrség keresi.
—• Megverte a vendégét. Szentesen a mult
tjv 'februárjában, jSebesi iBéla
korcsmáros
összeszólalkozott Schwarcz
Mayer
nevii
vendégével. Rövid szóharc után a -korcsmáros
ököllel több izben íejbevágta- Soliwarczot. A
törvényszék isulyos testi sértés miatt egy
havi -fogházat szabott ki ,a hirtelenharagú
korcsmárosra, a szegedi Ítélőtábla azonban
szerdai tárgyalásán felmentette a vád alól.
— Ragályos betegségek elkerülésére fontos
szerepet játszik a száj és a fogak ápolása.
Tudjuk, hogy a ragályos betegségeket a baktériumok terjesztik,- melyek könnyen szaporodnak a nekik sok -táplálékot nyújtó szájüregben. A szájnak és a fogaknak állandó
t i szfcá n tarásá v al, amire
leg-akamasabh a
üSary-féle Kalodont" elkerülhetjük a beteg
régeket! és a. mellett -a fogaik tiszták, fehérek
és egészségesek maradnak.
— a rejtelmes feleség. a nagyváros bűnöző
embereinák életét tárja föl hatalmas erővel
ez a kép, melyet m-a este mutatott be aiKorzóMozi; iGsupa reális élet ennek a képnek miindew jelenete, telve izgalmas és szenzációs részetekkel, ügyes forahilatokkab A közönség
érdeklődése állandóan, ébren tartva, le van
kötve. E mellett a hatalmas erejű dráma
ráellett mutatta a Korzó-ozi a szezon legsikerültebb vigijátékát, a Messenger leányt. SzelW e s , ötletes és pajzán jelenetei sok deriit
árasztottak és sok kacajt fakasztottak. A mai
ráut-atott műsort csak még csütörtökön ját
szálk.
_ * Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
I
Nyelviskolában. Telefon 14—11.

Pénteken, szombaton vasárnap

II
Nordisk dráma 3 felvonásban.

A hentes.k panaszkodnak. Kifogásuk
van az élő sertés ellen, hogy az áruik még
nincs makszimálva és így annyi pénzért szuszognak és röfögnek, amennyiért nekik, illetve gazdájuknak jól e.-ik. Panaszkodnak a
mcfthót sertés mamák és a derék malac fiuk
ellen, mert kukorica-szegény életük bevégzése és göröngyös, pocsolyás pályamászásuk
után a hatóságok nem respektálják kellőképen földi maradványaikat és nemes asinlvüvelyiik olcsó áron vándorol ki a hentesek bödön
kriptáiból, hűtő koporsóiból.
A hentesek panaszkodnak és nehéz verejtéket izzadnak, hogy e szomorú világban avatatlan kezek intézik a disznó-kultuszt. Elhatározták, iiogy panaszuknak testületileg fognak kifejezést adni. Elhatározásukat szigorú
tanácskozás előzte ineg, amelyről egy vegetáriánus indiszkréciója folytán, módomban
áll néhány érdekes részletet közölni:
A tanácskozás megnyitása irtán felállott
a legsoványabb hentes (nyolcvankilenc és fél
kiló, a csontokkal együtt'), akit a többiek egyszerű megadással Hentesek Eszé-nek neveznek és a következő; indítvány nyújtotta ke.
— A szaktestületnek alásan bátor vagyok .figyelmébe ajánlani, hogy mielőtt nyoniorgós állapotunkat a nagy közönség elé cipelnénk, iigyeikezzenék t. szaktársaim odaíratni, hogy saját testsúlyukban megfogyatkozva, élő cáfolatul szolgáljanak azon vádakkal szemben, mintha a zsir Ínséget mi szándékosan idéznénk elő. Azon véleményen vagyok
t. gyülekezet, ihogy addig is. amig ez a lefogyatkezási szövetkezet megalakul és kézzel
fogható eredményeket ér el, az agitációban
esak oly szaktársak vegyenek részt, akik sulyixs voltuk dacára üssz-sidybuu a mázsát meg
nem haladják.
Zsiger Balázs (az elrejtett zsirral együtt
4ÍJ2 kiló): Az előttem hadonászó t. hentesmester indítványát nem ajánlom, liogy megszívleljük. önzetlenségében ugyan én nem kételkedek naccságos elnök, ur, de azt hiszem,
hogy indítványával azt alkarja elérni, liogy
ő vegyen egyedül részt az akcióban, mint
egyedül mázsán aluli, mikor is elhallgattatása többek érdeke lévén, annyi disznót vásárolhatna, mennyi csak jól esne neki és okkor
nem ragaszkodna a mázsán aluli elvhez.
Hentesek Esze (köztókiált): Gyanúsít! Ez
disznóság!
Több mennydörgő hang, vastag tokák
fölül:
— Talán kifogása van a disznóságok ellen, akkor menjen más pállára!
Csontos

A főszerepben:

Ráadás

Gergő

(hitelesített

mér-

legen 121 kg.): T. értekező gyülekezet, miután
Hentesek lEsze elárulta ügyünket, indítványozom, ho-gy zárjuk ki és lefogyatkozási szövetkezet alakítása helyett, sanyarú helyzetünket azzal igazoljuk a t. publikum előttt, hogy
az üzletünk -fölött lévő ősi hagyományok alapján odatett disznófejet, gyász-fátyollal vonj u k k ö r ü l . (Általános

helyesli!)

Zsíros öklök emelkednék, Hentesek Esze
kirepül és azóta disznót Szegeden esak látni
lehet, de venni nem.

Számozott helyek.

Gyermekkertésznőt

i

kis 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.
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S Z I N I I A Z I MŰSOR:
ÜSÜTÖRTÖK: (Mágnás Máska, operett.
Bemutató. Páros.
•PÉNTEK: Mágnás Miska, operett. Páratlan.
SZOMBAT: Mágnás Máska, operett. Páros.
VASRÁiNAP d. ,n.: Griin Lili, színmű.
íESTE: Mágnás Miska, operett, Iróvletszünet.

Betegh Péter főhadnagy
felolvasása.
A színpadon, alhol színjátszók szoktak
ágálni, szerelmet játszani, nem érzett érzéseket mímelni, ahol minden jobbára a tapsért történik, ma este megjelent egy közöshadseregbeli főhadnagy, derekán a szolgálati övvel, Ihogy felolvasást tartson. A főhadnagy vérünkből való vér, édes testvérünk,
név szerint dr. Betegh Péter, aki a háború
kezdetén harcban állt, majd az oroszok által 'Galíciában elfogatott, Szibériába hurcoltatott, ahonnan megszökött és Kinán, Japánon, Amerikán, Norvégián, Németországon
keresztül hazatért. És most viszontagsággal
teljes két esztendő után ittihon járja az országot, liogy szökésének históriájáról felolvasásokat tartson a Iháboruban elesettek özvegyei és árvái javára.
A jótékonycélt szolgáló útjában ma érkezett hozzánk és sajnos a felolvasás iránt
nem az a nagy érdeklődés mutatkozott, a
mit várni lehetett volna. Sokan maradtak távol, akiknek kötelességük lett volna jelen
lenni, már a jótékonycélra való tekintettel is.
Az igaz, nem operettet játszottak ma a szinházban, nótás, táncos darabot, amelyben a
jóizlés tótágast áll, csak egy magyar tiszt
olvasott fel orosz fogságból való szökéséről.

vezetes volt mindaz, amit majdnem három
órán keresztül felolvasott. Vonzó volt minden
szó, ahogy kimondta, mentes minden posetól és kérkedéstöl. És érdekesek voltak az
útjáról szóló képek is, melyeket vetitefett. Kii
lönösen szépek a japáni és amerikai képek,
amelyek mint látványosságok is elsőrendiiek.
A közönség nem csökkenő érdeklődéssel
hallgatta a tanulságos felolvasást, amelynek
befejezése után meleg, szeretetteljes tapsol'
hangzottak fel (és ezek a tapsok nemcsak a
meglátó szemű embernek, hanem a vitéz katonának is szóltak, aki érdemes minden
tiszteletünkre és legteljesebb szeretetünkre.
Kívánatos, hogy dr. Betegh Péter kegyes
célt szolgáló felolvasási kőrútjában mindenütt a legteljesebb érdeklődés várja és törekvése megértésre találjon.
Mágnás Miska. A színházi iroda jelenti:
Szirmai 'Albert, akinek (Mágnás Miska cimü
uj operettje csütörtökön este Ikerül bemutatóra, nagy meglepetésben fogja részesíteni a
közönséget. A Táncos'huszárok és Mozikirály
szerzője inánálni.llc mint a bánatos dalok zeneköltőije lett népszerű és a legutóbbi időkig
legnagyobb sikereit e dalokkal aratta. A
Mágnás ilMská-kan azonban a nagytehetségű
Szirmai :Albert mint 'a vidámság komponistája fog temntatkozni: a pezsgő, túláradó és
főképen magyar vidámságé. A Mágnás Miskának óriási előnye még a kitűnő, kacagtató
és mulatságos szövegkönyv, amely a Tatárjárás és János vitéz kitűnő szerzőjét, (Bakonyi Károlyt dicséri. 'A színház nagy gonddal
és tetszetős kiállítással hozza szinre ezt az
újdonságot melytől a hátralevő évad egyikszámottevő sikerét reméli.
A Színházi Újság Mágnás Miska száma.
•A Szinházi Újság <a héten „Mágnás Miska"
számot adott teljes dalszöveg kivonattal.
Egyébként szinházi intimitások is tnrkitjálk
a szinházi apot.

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.

Üzlet áthelyezés!
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Az Országos
a Magyar

Hadsegélyző

Szent

kereszt

Korona

Egylete

újságokat

HARCTÉRRE!
Bizottság

Országainak

könyveket,

kér a harctéren

és

Vörös-

füzeteket,

képes

levő katonák

ré-

szére.
A küldemények

a Vöröskereszt

tetadomány-osztályhoz
kör ut L)
A kir.

bérmentesen

ha ráírjuk:

harctéren

V.,

Lipót-

cimzendők.
posta

magot,

(Budapest

Szere-

levő

szállítja

a cso-

„Szeretetadomány

katonák

a

számára."

Auguszta Főhercegasszony gyors segélyalapnál kössünk hadiblzlositást,
A hadbavoiiultakat mindenki felbiztositliatja, egyszerű
bejelentése alapján, orvosi vizsgálat nélkül. A biztosítás I évig érvényes. 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 C i ^ l l a i
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Hajőszül|és ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 20 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Legjobb liajfestö az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a híres Leinzinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Szives tudomására hozom a n. é. közön.ségnek,

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

kelmefestő fióküzletemet

és

Mikszáth

h e l y e z e m á t . A n. é. közönség sz. pártfogását a jövőben is kérve, vagyok
kiváló tisztelettel
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Somié Mér és Szilasl
Helyi telefon

146.

és a l k a l m a s a j á n nagy

A

Kálmán-utca 9. sz. alól m á j u s 1-től A t t i l a - u . 10. s z , a l á (Valéria-tér sarok)

HÚSVÉTI

déktárgyak

KÖNYVET

<t

•ör. Betegh Péter főhadnagy nemcsak
vitéz magyar katona, hanem rendkiviili jóizlésii ur is, aki felolvasásában nem arra
fektette .a fősúlyt, hogy feltüntesse, milyen
szenvedéseken és nélkülözéseken ment keresztül, hanem egyszerű, keresetlen szavakban adta élő azt a kockázatos merészséget,
hogy elillant az orosz fogságból. Nagyon él-

ILLATSZEREK

(Szöged, 1016. április 13.

Interurbán

146.

tűzifa, szén- és bognárfakereskedők
S Z E G E D , Párisi-körut 35. szám.

Ajánlanak: Cséplésre I. rendű darabos porosz szenet ugy kicsinyben, mint
waggononkint, bármely vasúti állomásra. Retorta faszenet zsákokban és csomagolva. A kocsigyártó iparhoz tartozó összes faanyagokat, úgymint kőris, akác
és szilfa rönköt, szerszámfa céljaira alkalmas akáchasábfát, keréktalpat,
küllőt, bükkhasitványt, kocsirudakat, ökörjármokat. Bognár faanyagok
saját erdőterületünkből szakszerűen elkészítve. Szállítmányok ugy h e l y b e n
kicsinyben, mint waggonrakományokban
b á r m e l y vasúti állomásra.
== Gyors, pontos s előzékeny kiszolgálás! Ajánlatokkal szívesen szolgálunkI
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