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LEGUJAB
KOPENHAGA:
Hjöringenből
j elmük,
hogy egy halászhajó májas 31-én délután és
éjs'Mká, egészen hajjtytftg bárzatnms
ágyú
zást hallott a Keleti, tengeren. A halászhajó
jeh\áic\m, hogy a Skagerriik és a Horn fok
előtt nWeniptp tengericsata
folyik. A német
fialta egy része a Kaitegapn és a Skagermkan át a nyilt tengeren megütközött
a habplmaé angol flottával, A néniét hajóhad
nyomban felvette a harcot és az ágyúzás
olyan
erős volt, hogy Jüttlfind félsziget túlsó oldalán is,tisztán
hallatszott. Több angol hajó és
két némát hajó elsiilyeát.
Az angol
flotta
majdnem teljem
elpusztult. A
Skageridak
kijárata szabail. Dán halászok több angol hajót látták sietve menekülni, A viz
felszínén
hajóroncsok, holttestek és csalnák <ik úszkálnak. Több dán és svéd halászhajó a mentéssel foglalkozott;
áz angolok még
hajótöröttjeiket sem szedték
össze.

- 2 0 0 0 franciát elfogtak, 3 ágyú! és 2 3 gépfegyvert

zsákmányoltak. Ellenséges repülőgépek pusztulása. BERLIN, junius 2.

A nagy főhadiszál-

ellentámadása meghiusult. Eddigelé 76 tisz-

ás jeleníti: Nagyobb angol haderők tüzérsé-

tet és több mint 2000 főnyi legénységet fog-

gi tiiziik heves fokozása és bevezető

tunk el; továbbá 3 ágyút és legkevesebb

bantások után

hátrább

ismét

vonták.

BERLIN:
szerint

Az olasz főhadiszállást
A Wolt)-ügynökség

Viímojs, császár

jelentése

a keleti féptiUm

tatja látjogfitiisát

a többi hadseregeknél.

jus 31-én

herceg

Lipót

főhadiszállására

este

rob-

Givenchytöl

23 géppuskát zsákmányoltunk.

közei-

Liliétől délnyugatra egy angol repülő-

sarcban viszaveríiik őket, amennyiben nem

gép a bennülökkel sértetlenül kezünkbe ke-

voltak

zárótiizünkben

rült. Légi harcban lezuhant a Maas hegy-

szenvedett súlyos veszteségeik következté-

háton egy francia együléses harci repülőgép

ben visszafordulni.

továbbá a mi körzetünkön belül Vaux felett

kénytelenek

már

A Maas nyugati partján a franciák újból támadásra törtek

előre,

senvmi

ered-

és Mörelin Géntől nyugatra egy-egy

két-

fedelű. A Cambraitól nyugatra lelőtt angol

ményt sem értek el.

kétfedelű, melyet már tegnapi jelentésünk-

A folyótól keletre csapataink elfoglalták a Caillette-erdöt és a két oldalán csatlakozó árkokat. Az ellenségnek ma reggel
a Vauxtól délre nagy erőkkel keresztül vitt

ben emiitettünk, már a 4-ik revülőgép, amelyet Muízer hadnagy tett harcképtelenné.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Offenzavánk ujabb sikerei Olaszországban
— A fflonie Barcot elfoglaltuk. —
BUDAPEST, junius 2. (Közli a mirnisz- | és most már Fttsine és Posina helységektől
terelnöki sajtóosztály.) Mandrielle majortól

déíre, a Posina patak déli partján is szitár-

keletre csapataink harcolva a határig ,nyo-

dan megvetették lábukat,

foly

multak előre. Arsiero területén elfoglalták a

H Ö F E R altábornagy,

Má

Monté Barcot (a Monté Cengiotól keletre)

a vezérkari főnök helyettese.

ér-

kezeti.
KRISZTIÁNIA:
Stavangerböl
jelentik,
hogy május 31-én délután nagy csata
folyt
le a tengeren. Egy torpedónaszád
hifiiket az
Egéjsunából,
hogy
felderítse hol folyik
a
harc, de még nem érkezett vissza. Négy gőzös, amelyeket május 31-lkén vártak
Stavápgerbe, nem érkezeti
meg,
KONSTANTINÁPOLY;
A szultán hadsegédei utján gratulált a német nagy
követségnek a tengeri győzelem
alkalmából.
ROTTERDAM:
A Schelde uszály
nyolc sebesült német
tengerészt
vett
zetére. Érkezését
várják.

tegnap

nyugatra /és délnyugatra támadtak,

MADRID:A grftfiadai püspöki
konferencián szóba jött, hogy Alfonz, spanyol
kirkdy
elváltaiéi a
békeközvetitést.
GENF: Szatpiikü
jefefttés szerint Joli rá
állítólag elrendelte, hogy Sartiül
tábornok
az úfíeúzivát haljaücktalmul kezdje meg. Az
összes sze,rb sereget, körülbelül három hadtestet, Szalanikibcn vonták össze.
LUGANO:

Kárász-utca 9:

Telefonszám: 81.

gőzös
fedél-

BÉCS: Grácban,
Laibüchbdn és
több
ausztriai városban l'ellobogózták á bázakfit
a németqk tengeri diadalának
örömére.
BERLIN: A főparancsnokság
elrendelte
a középiUeték fellobogózását.
Holnap az is•
kolákbati szünetelnek az
előadások.

Tüzérségi csata az orosz fronton.
BUDAPEST, junius 2. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A beszarábiai

és

BERLIN, junius 2.

A nagy főhadiszál-

lás jelenti: Egy sikeres német felderítő elő-

voShiniai arcvonalon az ágyutiiz helyenként

retörés a Smorgontól délre fekvő

a tüzérségi csata jellegét öltötte.

nalon néhány tucat foglyot eredményezett.

Az Ikva-arcvonaloii is fokozott

tevé-

kenységet fejtett ki az ellenség.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

harcvo-

Driswiatytól délkeletre védő ágyúink tüze
megsemmisített egy orosz repülőgépet.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály./

Valonától keletre szétszórtunk egy olasz osztagot.
BERLIN, junius 2.

A nagy főhadiszál-

lás jelenti: A balkáni harctéren nincs újság.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, junius 2. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A Vojusa

középső

részének balpartján Vlorától
letre egy olasz osztagot

tüz

(Valona) kerajtaütéssel

szétszórtunk. A Vojusa alsó részén járőrharcok.
H Ő F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
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A „tengerek ura."
A német tengeri vezérkarnak pénteken
hajnalban kibocsátott jelentése, amely a
némtet nyilt tengeri haderőnek nagy győzelméről adott Ibiit, ,a .világháborúnak egyik
legszenzációsabb és .hatásában
legjelentősebb eseménye.
A számbeli túlsúlyban levő angol hajóhadat a német hajóihad döntőien megverte és
az angol hajóhad főereje pótolihatlan vesztesé
get szenvedett. |A délután és egész étjei tartó
néhéz harcokban a .németek technikai és erkölcsi fölénye diadalmaskodott,
amellyel
már eddig is bámulatba ejtették a világot.
Az angol Ihajólhad halálra sebzetten vonult
el az ütközet .szinteréről. A németek tengeri
győzelme az angol világhataltnat, amely a
szárazföldi harctereken bektvetkezett kudarcok miatt amúgy is inogni kezdett, alapjaiban .renditette meg. .A vereség, amely a
„tengerek urát" nyilt tengeri
ütközetben
érte, a legérzékenyebb részén sebezte meg
Angliát. .És az -a seb, .amelyet ,a bátor néimet
tengeri hajóhad ütött Anglia testén, annál
fájdalmasabb és szégyenletesebb, mert épen
Anglia .hivalkodott gúnyosan azzal, hogy a
német tengeri haderő a hatalmas
angol
'flottával nyilt tengeri ütközetben nem mer
szembeszálrani. Most a nagyszerű nemei
flotta az-angol kihívásra megadta a méltó
választ. Nemcsak szelmíbe mert szállni a
nyilt tengeren az angol hajóihaddal, hanem
gyönyörű győzelmet is tudott aratni, amely
dicsőséggel sorakozik a német ibaditengerészet eddigi hőstetteihez. A tengerentúli országrészekben, a gyarmatokban és mindenütt, ahol még rettegésből 'vagy önző érdekből hajlandók voltak leborulni az angol bálvány előtt, a tengeri vereség hatásától felocsúdnak kábultságükfcól a csalfa igézetben
tartott népek és tisztán látják, hogv az angol hatalomtól immár balgaság félni és h'iu
bizakodás hinni az Ígéretekben, amelyeket
Anglia beváltani nem képes többé.
A német búvárhajók és cirkálók ugyan
a Iháboru eddigi .folyamán is több izben fa-,
nuságot tettek bravúros elszántságukról,
ezek a sikerek azonban csupán nöhány pillanatra Ihütötték le Anglia gőgös elbizakodottságát, de végeredményben ne!m érthették
el ,azt a fontos célt, hogy az angol blokádot
teljesen megtörjék. A nyilt tengeri ütközetnék, amelyben az angol hajóhad jelentékeny
része mégsentmisÜIt, fő jelentősége az, hogy
Angliát kiiéheztetési tervének abbahagyására .fogja bírni és elemi erővel kényszeríti az
angolokat azoknak a veszedelmeknek fölismerésére, amelyek a háború folytatásának további erősza'kolásával
létérdekélben
fenyegetik. A .Skagerrak és a Horn-szikla
között lefolyt ütközetben nemcsak számos
nagy angol .hadihajó sülyedt el, hanem léket
kapott az .angol tengeri világihatalom hajója
is, amelyet most már csa'k a gyors békekötés vonszolhat partra.
Anglia a iháboru folyamán súlyos .vereségeket szenvedett a szárazföldi harctereken. A dardanellai akció gyászos futássál
végződött, iKiut el Amarában ,is elhomályosult az angol .presztízs fénye. Ezek a csapások azonban nem tudták jobb belátásra bírni az angolokat, akik világihatalmukat tengeri haderejükre al'aipitották és flottájuk fölényében biziva könnyen viselték el a szárazföldi vereségeket.
A történelmi
igazságszoHgáltatás alig
volt valaha fönségesebb, mint ebben az esetben, amidőn az .embertelen és cinikus gőgre
mért,Üalálos csapást. Anglia, amely elszigeteltségében és legyőzhetetlennek hitt hatalmában bizakodva, önző irigységből, é's kapzsiságból ,a népeket .egyimás ellen .uszította,
csak most, a németek tengeri győzelmével
kezd igazán lakolni szörnyű bűnéért, arnelyilyel a világháború
rettenetes borzalmait
zúdította az emberiségre.

Bejelentették a birodalmi gyűlésen
a német tengerészet nagy győzelmét.
Berlin, junius 2. A birodalmi gyűlés mai
ülésén
Kaetnpf elnök
a
következőket
mondta:
— Az Északi-tengeren nagy tengeri
csata folyt le. Tengeri haderőnknek ez volt
az első ütközése az angol tengeri hatalom
egyik főrészével. Az idő szerint a közelebbi
jelentések még hiányoznak, de annyi már is
megállapítható, hogy ifjti haditengerészetünknek nagy és szép sikerei voltak. Fájdalom, veszteség is ért bennünket. Nemcsak
károsodást szenvedtünk, hanem sok bátor
haditengerészünk
halálát is
gyászoljuk.
Ezeknek emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni. Az ellenség veszteségei
azonban
sokkal súlyosabbak. Kitűnt, hogy flottánk ke
pes túlerővel szemben olyan győzelmet kivívni, amelyért haditengerészetünket
szivemből köszöntöm.
Az elnök beszédét az összes pártok
állva .hallgatták végig, a szocialista mimikaközösség ( Li eb kwec'h t -frakció) tagjainak ki,
vételéivel, akik ülve maradtak. A többi képviselők zajos pfuj kiáltásokkal fordiütak a
Liebkneoht-pártiak felé.
Hebb'nghaus ellentengernagy
bejelentette. hogy a tengerészeti hivatal államtitkára a hir vétele után azonnal
Wiíhelmhafenbe utazott. Majd igy folytata:
— Az eddig beérkezett hírek szerint
nyílttengeri flottánk Scheer altengernagy
vezérlete alatt május 31-én délután szembekerült az egész angol harci flottával,
amely 33 modern, nagy csatahajóból állott.
A csata .este 9 óráig Imz/ulott el. A sötétség

A világháború legnagyobb
tengeri csatája.
— Megütközött a német és az angol
tengeri lőhaderő. —
A világháború legnagyobb tengeri csatája volt az, amelyet a nemet és az angol
flotta szerda délután és a csütörtökre virradó éjjel a dán Jütland fölött, a Skagerrak
vizén megvívott A nléirntet vezérkar a z alábbi hivatalos jelentést adta ki pénteken hajnaliban a német tengerészet diadalmas csatájáról :
Boriin, junius 1. (Kiadatott
éjjel 1 óra
40 perckor.)
A
ügynökség jelenti:
Nyilt tengeri hajóhadunk május 31-én egy
észak felé irányzott vállalkozás alkalmával
megütközött az angol hajóhadnak
jelentékeny túlsúlyban levő főrészével. Délután nehéz és ránk nézVe sikeres harcok fejlődtek
ki Skagerrak és a Horn-fok között, amelyek
az egész éjjelen át is tartottak. Ezekben a
harcokban, amennyire
eddig
ismeretes,
megsemmisítettük a Warspite
nagy hadihajót, a Ouem Atary és Indefatigablc
cirkálókat, két páncélos cirkálót, melyek valószínűleg az Acthi 11 es-osztálvhoz
tartoztak,
egy kis cirkálót, a Turbulent. Nestor és Aloaster torpedóromboló vezérhajókat, .valamint sok. torpedórombolót és egy tengeralattjárót.
Kétségek kizáróan megállapítottuk
továbbá, hogy sok más angol hadihajó is súlyos .érüléheket szenvedett
a délután és éjijei
lefolyt .csatában hajóink tüzelése és torpedóM ó r aj ai támadása
folytán. A többek között, amint az elfogottak megerősítik, a

beálltával még több kölcsönös támadás történt cirkálók és torpedónaszádok között. Az
ellenség biztos veszteslége, amit részben a
megmentett és foglyul ejtett tengerészektől
tudunk, a következő:
A YV ars pite, a múlt évben készült
28.000 tonnás sorhajó. A Queen Mary
és az Indefatigable, 18.000 tonnás csatahajók. Két páncélos cirkáló egyenként 13.750 tormásak; két Aohilles-osztályhoz tartozó cirkáló. Egy körülbelül
5000 tonnás kis cirkáló; két torpedóvető jármű 1500—2000 tonnatartalommal. továbbá 9—10
torpedóromboló.
Csupán a Westphaien sorhajó pusztítóit,
el négy torpedórombolót és egy tengeralattjárói.
— A mi veszteségünk a Pominern sorhajó, melyet egy torpedó találat ért, 13.200
tonnás. A mintegy 5000 tonnás Wiesbaden
kiscirkáló, melyet tüzérségi tűzzel pusztítottak el. A Frauenlob kiscirkáló eltűnt.
Igen erősen megbénult oldallal látták utoljára, A torpedónaszádok közül néhány még
nem érkezett vissza. Károsodásunk és személyi veszteségeink még nincsenek véglegesen megállapítva. Meg kell várnunk a további jelentéseket. Nagyon
természetes,'
hogy a mi hajóink is megrongálódtak.
— Hajóhadunk tegnap visszatéri. A
tiszteknek és legénységnek a hangulata kitűnő.
A Ház a bejelentést tapssal és éljenzessel vette tudomásul. Ezután éttértek a
napirend tárgyalására.
M\aribr)rmgh
JM Í kapott.

nagy

hadihajó

tonmlólövése-

Több hajó az elsiilyedt angol hajók legénységének egyes részeit kimentette a viz:
bői, köztük ,azt a két tengerészt, akik az
Indefatigable .pusztulását túlélték. A mi részünkről a Wiesbaden kis cirkálót a nappali
küzdelemben az ellenség tiizíérségi tüzével,
ő felsége Pommern hajóját pedig éjjel torpedólövésscl elsülyeszleite. Ö felsége Frauenlob hajójának sorsáról, amely eltűnt és
néhány torpedó na szádról, anüelyek
még
nem tértek -vissza, eddig semmit sem tudtunk meg. Nyilt tengeri hajóhadunk a mai
nap folyamán befutott kikötőinkbe.
A tengerészeti

vezérkar

főnöke.

„Válságos fordulat lehetetlen."
— A Havas-ügynökség

megnyugtat.

—

Genf, junius 2. Párisból jelentik: Csititgatásra szánt Havas-jegyzék
hangoztatja,
hogy nincs semmi ok a csüggedésre és válságos fordulat lehetetlen mindaddig,
mig a
Mo\us jdbbpartjén
lévő
francia
főállások
egyikét sem fenyegeti bakói való
átkarolás.

Eljön a görög hadsereg ideje is.
Frankfurt, junius 2. Baselből jelentik a
Fpajnkfurter Zeitung-nak:
Párisi jelentések
szerint a görög hadügyminiszter a görög
hadgyakorlat befejezése után a katonákhoz
beszédet intézett, amelyben türelemre intette őket é's azt hangoztatta, hogy majd eljön a pillanat, amikar a görög hadsereg újból tanúságot
tehet
értékéről.

Szeged, 1916. junius 3.
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Moraht őrnagy Asíago és Arsiero elfoglalásáról.
— A kritikus harctéri helyzet.
Minél kritikusabb és minél feszültebb a
harctéri helyzet, annál hallgatagabbnak kell
lennie az itthoni kommentárolásnak. Ezt kívánják az időbeli körülmények.
A nyugati harctéri helyzet rníég mindig
a Verdun körüli viaskodásban csúcsosodik
ki. A semleges kritika kedvezőnek mondja
a irni helyzetünket, az ellenséges pedig azon
erőlködik, hogy lépésről-lépésre tett sikereinket lekicsinyelje. Miután a Verdun körüli
harc lassankint az ellenséges főerővel való
küzdelemmé nőtte ki magát, nem szabad azt
várnunk, hogy a minden /hadi eszközzel működő ellenség ihamar kész a fegyverletételre. Az angolok nlézők és Haugh tábornok
azt állítja, hogy Franciaország nem kért
tőle többet, mint azt az indirekt segitséget,
hogy az északi állásnak egy részében felváltsa a francia csapatokat. Anglia Franieaországban fokozatosan megnövelte erőit és
Ausztráliaiakat és délafrikaiakat is 'hozott a
frontra. A ihelyenkinti angol előretörések
eddig nem jártak eredménnyel.
Szövetségeseinknek
az Ets
és BrcMa
közti
offenzív úja ez
óráig sikefit sikerre
halmozott.
A gyalogos csapatoknak a megelőző és
megsemmisítő tüzérségi előkészítés után
való nagyon ügyes alkalmazása oda vezetett, hogy két bét alatt nemcsak az olaszok
első védelmi 'vonalán haladtak tul.
Asiagóhak
és
Ar\siermak,
ennék a két hatalmasan
megerősített
Iwgyi
záróerödnek
az
elfoglalása az olasz fővédelmi vonal tarthatását
is
lehetetlenné
tette. Az volt ezen erődök
feladatú, hogy megakadályozzák
a
velencei síkságra való benyomulást.
Most az olaszok utolsó 'támaszpontja, a
megerősített Sdhio várja sorsdöntő óráját.
Scihio irányában szövetségeseink minden
ellentámadás dacára is átlépték a Posinavölgyet és a .rovereto—sdhioi főútnak batárontuli része már az osztrák-magyar ágyuk
uralma alatt áll. Az ellenség azon kétslégbéeset erőlködései, ihogy Bet telető! délre /feltartóztassa a támadó lavinát, eredménytelenül maradt. Arsiero körül szövetségeseink
elfoglalták az uralkodó magaslatokat és
már csak öt kilométernyire vannak a brenta1völgyi Valstadnától. Asiago elfoglalása
után nem tartottak pilhenöt és elfoglalták a
'Sdhio felé vezető utat uraló magaslatot, a
Monté Priaiforát; Az Asiago—Sahio vasúti
vonal már tegnapelőtt a támadók birtokába
volt és a Sdhioból nyugatra vezető fontos
összekötő vonalat az olaszok már nem
használhatják. Az ellenség frontja mögött
az osztrák-magyar 'repülöragok a legélénkebb tevékenységet fejtik ki.
Híreket
kaptunk a Verona
és
Udbe, továbbá
Vérdna—Velence
közti összes
csomópontok
ellen
irányuló
tevékenység
eredményességéről.
A tengerparti és a Tolmein—Malborgíhet01
di Lana közti olasz front még tartja
magát, de Cadorna

hallani.

támadásairól mit

sem

-

Szövetségeseink fényes győzelmei alkalmából együtt érezünk egész AusztriaMagyarországgal. Barátaink páratlan vezetéssel,
vasbátorsággal
és szent
győzelmi
akarással
érték el azt a hadi
szerencsét,
aminő a háború kezdetével Belgiumban és
Franciaországiban fűződött a mi zászlainkhoz. Az évfordulón azt irta a Petit Párisién
az olaszok erős /fővédelmi vonaláról: „Az
olasz tüzérségi tüzlhatásnak az osztrák erődítések nem tudnak ellenállani. Az osztrákok
teljességgel képtelenek a tüzet viszonozni."
Most Ausztria-Magyarország hadvezéreinek
és vezetőinek köszöni az otthonnak a betolakodóktól való megtisztítását és egységesen csatlakozik Erigyes főherceg hadi jelszavához: „Szerezzétek meg a monarchiának délkeleten js azokat a határokat, amelyekre jövendő biztonsága szempontjából
szüksége van!"
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Az orosz centrum visszavonulása a Kaukázusban.
— Török hivatalos jelentés. —
KdnétMtinúpoly,
junius 2. A főhadiszállás jelenti junius 1-én.
,
Irak-front: .Nem volt változás. Egyik
katonai reülőgépünk a Felek ich-szakaszon
megtámadott két ellenséges repülőgépet és
gépfegyverrel elszállásra kényszeritette őket.
Kaukázus-front:
A jobbszárnyon jelentéktelen járővharcok. A centrumban az ellenség május 30-án ibalszárriya ellen végrehajtót támadások következtében az ezen a
szárnyon volt állásait teljesen feladta és
északkeleti irányban husz kilométerrel viszszavonuit. /Csapataink üldözik az ellenséget.
A balszárnyon az ellenség egy rajtaütésszerű támadási kistérletét könnyűszerrel viszszavertuk.
Egyik repülőgépünk, amely Imbros- és
Mavro-szigetek felé repülve egy ellenséges
torpedónaszádot vett észre, erre bombákat
dobott, amelyek közül kettő a torpedónaszádot eltalálta.
,
A többi arvonalon nem volt változás.

A bolgár-német előrenyomulás és
Görögország.
Frankfurt, junius 2. A Franki, Ztg.-nak
jelentik Athénból: A bolgár-német csapatokGörögországgal szemben jegyzőkönyvben
kötelezték magukat, hogy visszaadják
a
megszállott erődöt, mihelyt az okok, amelyek miatt az erődre szükségük van, megszűnnek és hogy a történt kárt
megtérítik.
Görögország abból a megfontolásból indult
ki, ihogy mivel Macedóniában az antantnak
/mindenféle engedményt tett, annek következtében, hacsak azt nem akarja, hogy eddig IdnasitOtt semlegességével
fölhagyjon
és a középponti hatalmukkal
konfliktusba
keveredjék, a középponti hatalmakat sem
akadályozhatja meg abban, hogy a bi iosságak céljából szükséges
láattOszUp •> ' hat
megszállják.
A görög nép a bolgár-: intet
bevonulást hidegvérrel fogadja.

Megalakult a Pénzintézeti
Központ.
— Koós Elemér igazgatósági tag. —
(Budapesti
tudósi tónktól)
A pénzügyminisztérium tanácskozó termében csütörtökön
délben tartotta meg alakuló közgyűlését a
Pénzintézeti Központ. A minisztérium hatalmas terme szűknek bizonyult a résztvevők befogadására. lEzernél is jóval többen jelentek
meg az ország minden részéből a hazai pénzintézetek vezetői, hogy ezzel is kifejezésre juttassák az alakulás na'gy jelentőségét. Ott voltak a kormány képviselői, a fővárosi intézetek vezérei, a tekintélyes vidéki pénzintézetek vezetői, szóval a magyar közgazdasági
életnek csaknem minden számottevő tényezője. Szegedi bankok részéről az alakuló közgyűlésen résztvettek: Koós Elemér, a Szeged'
Csongrádi Tp. vezérigazgatója,
Glücksthal
Lajos, a Szegedi Hitelbank vezérigazgatója,
sipeki Bálás Zoltán, a szegedi Kereskedelmi
és Iparibank vezérigazgatója és dr.
Ivánkovits
Sándor, a Kézuiüvesbank elnöke.

A hangulat iininepélyes volt és a közgyűlés lefolyása méltóságteljes, miután kompromisszum révén sikerült biztosítani a választások egyhangúságát.
A megnyitó beszédet Teles zky János pénzügyminiszter mondotta, aki
üdvözölte a piegjelenteket és tudatta az egybegyűltekkel, hogy a király törvényadta jogánál fogva dr. Schmidt
József nyugalmazott államtitkárt nevezte , ki a Pénzintézeti
Központ elnökévé és egyúttal neki, a belső
titkos
tanácsost méltóságot adományozta. Ez
a bejelentés hosszantartó, lelkes tapsra ragadta az egybegyűlteket .Teleszky János többek között a következőket mondotta:
— A Pénzintézeti Központ eszméje megalakulásának mai pillanatáig keresztülment
a tűzpróbán. Ezt az eszmét, amelyen őszintén
megvallom, lelkem egész melegével .csüggök
(Élénk éljenzés.), amelyet közhivatali
működésen)

eddigi

egyetlen

igazi

értékének

isme-

rek e1 (Éljenzés.), ezt az eszmét megnyugvással és bizalommal teszem le az önök kezébe.
(Élénk éljenzés.). Mától kezdVe ez az eszme,
ez az intézmény, nem az enyém, hanem az
önöké. (Ugy ,van! Tetszés.) Az önöké és önök
képviselvén a magyar szent korona országai
pénzintézeteinek összességét, ezek pedig képviselvén a magyar szent /korona országai öszszes közgazdasági érdekeit, (IT'gy van!) ez az
eszme mától kezdve a magyar .szent
korona
országai
nyese.

közgazdasági

ér

keinek

letétemé-

(Élénk tetszés és helyeslés.)

— Önök azok, tisztelt uraim, a'kik hivatva
vannak ezt ,az eszmét ugy megvalósítani, ahogyan az a szemeim előtt lebeg. A megértés,
amellyel hivő szózatomra ide sereglettek, biztosítékot ,nyüjt /nekem e tekintetben, hogy a
megvalósítás is ebben az irányban fog bekövetkezni. Nem egyes magán-, lokális vagy
partikuláris érdekeket szolgáló pénzintézet létesítéséről van szó, hanem szó van arról,
hogy
létesítsünk
egy olyan
intézményt,
amely
hivatva
van
előkészíteni,
de tovább
megyek,
meg vagyok
győződve,
hogy Ra jól fogják
fel
az eszmét,
megvalósítani
a pénzintézeti
központot
(Ugy
van!) és a magyar
szent
korona
országai
pénzintézeteit
az egész világ
elé abban a glóriában
odaállítani,
hogy képes
volt
ez a
szerrezet
önmagát
reformálni
(Ugy

van!) önmagától, autonóm alapon megteremteni azokat az egészséges bázisokat, amelyeken a magyar szent korona országainak pénzintézetei hívóikra lesznek megvalósítani
azokat az óriási
közgazdasági
feladatokat,
amelyeknek
megvalósítása
ennek
a
világháborúnak lezajlása
után reánk,
akik a Nyugat és a

Kelet között összekötő kapcsot fogunk képezni, vár. (Élénk tetszés.)
Aztán az uj elnök elfoglalta helyét és az
ő vezetésével történt meg a formális alakulás
és a választások aiegejtése, A Pénzintézeti

<*»v
Központ három kúriájába választottak he
igazgatósági és felügyelőhizottsági tagokat.
Koós Elemért igazgatósági tagnak választot-

ták meg. Az elnök a választások után hálás
köszönetét fejezte ki a megjelenteknek és a
közgy ülést berekesztet te.

Azországos ankét megállapodásai a munkaközvetítésről.
— A főkapitány nyilatkozata. —
(Saját tudósítónktól.)
Közöltük néhány
naip előtt, hogy a kereskedelmi miniszter
ankétét hívott össze, amelyen a. hatósági
munkaközvetítés szervezésiéről tanácskoztak. Az értekezletet a budapesti uj városháza közgyűlési termében tartották meg.
Az értekezleten, amely több napig tartott,
Szeged városát-dr. Szalüv József -főkapitány
képviselte. /Kívüle megjelentek még Szegedről: Wimmer Fülöp, Tanelly Sándor és Vásárhelyi Júlia.
Az ankétről dr. Szalay József főkapitány a következőket volt szíves tudósítónkkal közölni:
— .Az értekezlet elsősorban abban állapodott meg, hogy a mezőgazdasági munkások és a rokkantak rnunkaközvetitéset nem
szabad az ipari munkaközvetítésbe kapcsolni, Ihanem két külön szervnek kell azt
végezni. Az értekezletnek az a javaslata,
hogy a fiatalkornak, a tanoncok, a nők és
gyermekek, iigyszhitén a cselédek munkaközivé ti tiése az ipari murikaközvetítés keretében szerveztessék. A sok hivatal1 fölállításától a felszólalók idegenkedtek. Megállapodás történt arra, hogy a munkaközvetítést
a kereskedelmi és iparkamara végezze. Ezeken kívül csak azokban a /városokban kívántak még munkaköz veti tőket fölállítani, amelyek iipari szempontból gócpontjaiul szolgálnak az egész vidéknek. Általában azonban az a kívánság nyilvánult meg az értekezleten, hogy ,a 'munkaközvetitiést ,a legegyszerűbb eljárással végezzék, a hivatalok
mellé szervezendő ellenőrző bizottságokat
a munkaadókra és a munkásokra való figyelemmel paritásos alapon szervezzék, végül,
Ihogy munkúsvtszúly
esetén u munkaközvetítő semleges tartozik lenni. Az ellenőrző bizottságba a. hatóság a kamara képviselőin
kiviil az iparfelügyelőnek is helyet kell biztosítani. Ilyenformán a tizenhét magyar kamarai munkaközvetítő bizonyos autonómiát
nyerne, de egymással közvetlenül érintkeznének, statisztikáikat és adataikat a lelhető
legsürii'ben közölnék' egymássál és csak az
általuk föl nem dolgozható fölösleget bonyolittatnák le a Budapesten fölállítandó
központtal. Ez egyszersmind a munkapiac
nyilvántartását is vezetné az egész országra
kiterjedöleg és bizonyos .mértékben az országban levő összes hatósági munkaközvetítőknek a feje lenne.
Végiil közölte a főkapitány, hogy
Vargha Gyula államtitkár, elnök, kijelentette, hogy a minisztérium nem foglal
ugyan véglegesen állást, de az ankéten felvetett eszméket és kívánságokat a végrehajtási rendelet elkészítésénél respektálni
fogják.

Szeged, 1916. junius 3.

Az olasz kormány nyilatkozik a hadműveletekről.
— Uj minisztertanács R ó m á b a n .
Lugano, junius 1. Rómában megint minisztertanács. volt, amelyen a hadügyminiszter felolvasta a frontról való jelentéseket. A minisztertanács — ugy mondják —
ezekből1 azt a meggyőződést merítette, hogy
a helyzet napról-napra az olaszok javára tőló áik (!). Határozatba ment továbbá, liogy
a kamarának küszöbön álló Megnyitásakor
vagy Salandra, vagy Movrone, a hadügyminiszter a fronton való müveletekről
közléseket tesz, amelyeket a kamara kétségtelenül hazafias lelkesedéssel fog fogadni.
A Corriere delki Sem ujabb, kétségbeesett cikkben rámutat arr,a az óriási előnyre, amellyel a .központi hatalmak kolosszális
ágyü- és lőszergyártása által fölötte állanak
az antantnak, főképpen pedig Olaszországnak. .Ez a tremtinói offenzívánál a legnagyobb veszélyeket rejti magában. Olaszországnak meg kell tennie a legelszántabb
erőfeszítést, hogy mind ujabb (és ujabb hadi
anyagot állítson elő és ujabb és ujabb hadi
gyárakat létesítsen. De a szövetségeseknek
is Olaszország segítségére .kellene sietniök
az ő hadi eszközeikkel. „Csodákat kell művelni, Jia győzni .akarunk."
A Stampa szerint Sannino a minisztertanácsban különösen a görög kérdéssel foglalkozott. A miniszter kifejtette, hogy a szövetségesek Sarraü tábornok katonai túlsúlyára való tekintettel a bolgár—német támadást lehetetlennek tekintették. A középhatalmak elleni görög tiltakozásnak nincs
sörrími jelentősége, mert ez ép olyan platonikus, mint az a tiltakozás, amelyet Görögország Szaloniki megszállása miatt tett az
antantnál. Görögország
magatartásának
igazi jellege kitűnik abból a kívánságból,
hogy a központi hatalmak általi megszállásnak csak ideiglenesnek szabad lennie,
ami megadja Görögországnak a legjobb
ürügyet arra, hogy beletörődjék a helyzetbe. Római vezető körökben, mondja a
Stampa, nincs a legkisebb remény sem arra, hogy .Görögország az antant mellett
száll síkra. Sőt mindjobban fölmerül az a
gyanú, hogy a bolgár és a görög király
már előre titkon megegyeztek egymással.
Sőt azt is sejtik, hogy a központi hatalmak
bizonyos Ígéreteket is tettek Görögországnak, ami az esetleges tiltakozást még jobban toMpitja.
A Tribuna azt véli, hogy a központi hatalmak az okos balkán-király .segítségével
meg akarják próbálni a balkáni Iháboru likvidálását. Föltehető, hogy Görögország lemond Kavaliáröl és Bolgárország nem tart
igényt Szalonikira, Németország pedig elősegíti Görögország epiruszi politikáját.
Az Idea Nűziomle azt irja: „Sem a
Verdiin előtti német offenzíva, sem a tr'entinói osztrák offenzíva, sem a Riga ellen be-

A lapok véleménye. —

jelentett német fenyegetés nem fogja ellenségeinknek) a; Balkánon való aktivitását a
legkevésbbé is korlátozni." A lap .tehát azt
ajánlja, hogy a Valonűban álló tekintélyes
olasz erőkét másutt értékesítsék. Ez volna
a legjobb válasz a trentinói osztrák offenzívára, amelyet mindenekelőtt politikai és katonai hipnotizáló erejétől kell megfosztani.
A macedóniai .esményekkel kapcsolatban a
Secolo azt irja, Ihogy a német hivatalos jelentésből kitűnik, hogy a központi hatalmak
Görögországgal szerződést kötöttek. A görög
csapatok visszavonása erre elég bizonyíték.
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A NÉMET SAJTÓ A TENGERI
LEMRŐL.

GYŐZE-

Berlin, junius 2. Az angol flotta iőerejével történt eredményes összeütközéshez
Persiiis a BerlinW Togeblatt-bZn a következőket irja:
A nagy tengeri csata, amelyet innen és
tul az Északi-tengeren a háború elején vártak. a Iíáboru huszonkettedik hónapi tartama után bekövetkezett. Kimenetele, tengerészeti vezérkarunk szerint olyan, hogy Németországban a legnagyobb örömöt és lelkesedést fogja kiváltam. Mielőtt pontosabb híreket kapunk az esemény lefolyásáról, csakis általánosságban mozgó Ítéletet mondhatunk. Ez pedig ugy szél, hogy nyílt tengeri
flottánk tiftgy sikert chWott az angol haderő
felett. Az angolok veszteségei rendkívül súlyosak voltak, a mi veszteségeink ellenben
a kivívott sikerhéz képest rendkívül csekélyek. A tengerészeti vezérkar jelentése szerint nyílt tengeri flottánk szerencsésen ismét
befutott a honi kikötőkbe. Nyilt tengeri csatában, a parti erődítések részéről való minden támogatáls nélkül, győzelmes
csatát,vívott flottánk a világ teghatdlmldsdbb flottájával. Vezére, parancsnokai és legénysége
fogadják egész Németország köszönetét.

Angol admirális a görög haditengerészetben.
Frankfurt, junius 2. Athénből jelentik a
Frankfurter Zeitung-nak: A görög tengerészeti miniszter és az angol követ
aláirta
azt a szerződést, amely Palmer
angol admirálisnak iaI görög haditengerészet
szervezőjévé való meghívásáról szól. A szerződés
csak annyiban különbözik az előző szerződésektől, hogy az admirális a megállapított
egyévi görög szolgálat lejárta előtt is viszszalh Ívható.
Palmer
már
megérkezett
Athénibe,
® ® ® ® ® @ ® ® ® ® ® ® ® © ® ® [ in
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Az irodalom legnagyobb kincsei rendkívül leszállított áron szerezhetők be
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Az öreg
nyugalmazott kalózkapitány megtömte a kis
rövidszárú -.fa-pipát, aztán a társaság unszolására előadta élete történetét. Mindig sejtettük, hogy az öreg főnemesi családból származik, bár tetteivel mindig ráicáll'olt erre és viselkedésével is palástolni igyekezett főúri mivoltát, de minket — a (barátait — nem tudott
megtéveszteni. Most is szerényen ki akart térni az elől, liogy életének fordulatos történetét
nyilvánosságra 'hozza, de nem lehetett, mert a
hölgyek körülcirógatták az öreget, aki a nőktől sohasem tudott seiriirBt megtagadni. Rossz
nyelvek híresztelik, hogy a férfiaktól annál
inkább.
Az öreg kalóz végre is beadta a derekát és
miután lecsúsztatott néhány palack sherryt,
összefüggéstelenül, de annál zavarosabban a
következőkiben ismertette élete folyását:
— Egész kiesi koromban születtem, az
atyám sorba jó-tábornok volt, a Hortobágyon.
Atyám kissé rövidlátó volt, tetszik tudni a délibábok gyakori játéka kártékonyán hatottak
a szemidegeire. Mint történhetett aztán, hogy
engem évekig lánynak tartott és csak akkor
jött rá a tévedésére, amikor egyetemi tanulmányaim elvégzése után nősülni akartam.
Szerencsére nem fogta fel valami t ultra,g-iiknsam az esetet és maga is jókat nevetett a tévedésén, pedig már férjet is keresett számomra.
Katonai pályámat ,a fnrvézereknél kezdtem, minit egyszerű, szürke őrnagy, majd önkéntes i évemet a -dragonyosoknál szolgáltam
le. A n agy gyakorlatokon a főherceg is megjelent. A kapitányom egy fontos parancsot "bízott rám, ami annyira megnyerte a főherceg
tetszését, ho-'y levette a melléről a saját kitüntetését és az én mellemre tűzte. A főherceg,
aki tüzoltöfőparanesiioki egyenruhában volt,
egy ideig összehúzott- szemöldökkel vizsgálta
az arcomat, majd meglepetten felkiáltott:
— Álherceg legyek, ha te nem hercegi
csalá dhól származol!
Zavarba jöttem, mert. sohasem szerettem
előkelő .származásommal kérkedni, de a főherceg parancsára mégis el kellett mondanom, miért, nem használom a hercegi címet.
Elmondtam, ahogy történt, elbeszéltem azt a
családi drámát, amely az egésznek kiinduló
pontja volt. TTgy történt az eset, — persze feszes kaptáikban adtam elő, hiszen bonvédhúszár százados voltam, a tereniburáját, — liogy
néhai nagyatyám, az isten nyugosztalja, nagyon büszke volt. Egy íziben valami csekélységen összeszólalkozott a bátyjával, aki hercegi házunk nesztora volt. Már nem emlékszem, miről vitatkoztak, csak azt tudom, hogy
valami negyven milliót veszített a nagyatyám, — az isten nyugosztalja őfenségét —
előtte való estén lóriimon. A vita egyre hevesebb lett, végre is nagyatyám, — nagyon hevülékeny természetű ifjú volt — visszadobta
a hercegi címet és azóta nem élünk vele.
A főhercegnek láthatólag imponált nagyatyám nyakassága, mert nyomban felterjesztett kitüntetésre. Meg is kaptam a nagy ezüst
érmet a gyémántokkal. Ha akarjátok látni
gyermekeim, látogassatok meg, ott hever valahol a z etuzseren.
'Amikor az évemet leszolgáltam, az ezredesem napiparancsban megdicsért és a hadsereg nevében felszólított, liogy aktiváltas-
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sam magamat. Amikor -ez történt, az egyik
főhadnagy gúnyosan mosolyogni kezdett.
Ezen én annyira dühbe jöttem, hogy valószínűleg inzultáltam. Párbaj lett a dologból,
negyvenszeri golyó váltás, bandázs nélkül. Ha
jól emlékszem, egyikünk halva maradt a küzdőtéren.
Körülbelül elmondtam mindent. De nem,
nem volna tökéletes elbeszélésem, ha az arabsló történetét- elhallgatnám. Ulánus-'kadett- koromban történt. Veszettül -csinos kölyök voltain, pedig a hajam már deresedni kezdett.
gráffal fogadtam, hogy egy szál kifeszített kötélen átmegyek a Szajnán. Én százezer aranyat tettem a gróf arabs-lova ellenéhen. Felhajtottam néhány kupica konyakot,
azután, — ugy emlékszem, mintha ma lett
volna, — 21/-' másodperc alatt átszaladtam a
kötélen a viz fölött, A túlsó oldalon várt a ló,
rápattantam és hazanyargaltam ősi birtokunkra . . . Ez volt aztán a bravurstikli...
Az öreg kalózkapitány arca lázban égett,
keble viharzott, amikor a régi idők szép emlékeit lelki szemei előtt elvonultatta. Aztán .erőt
vett magán és egykedvűen tovább pipázott.
— Gróf Tisza István a királynál.

Bécs-

bő! jelentik: Gróf Tisza István miniszterelnök
pénteken reggel Bécsbe érkezett és a bankgassei magyar házban szállt meg. Röviddel
megérkezése után báró Roszner Ervin, a király személye körüli miniszternek látogatását fogadta, akivel hosszabb ideig 'tanácskozott. A miniszterelnök délben kihallgatáson
jelent meg a királynál. A kihallgatás után
báró Btitián István külügyminiszterrel tanácskozott.
— Bocsánat, ez csak tiz pfennig! Kávéházakban, vendéglőkben, üzletekben mind
gyakrabban találkozunk ezzel az udvarias tiltakozással, amelyeknek az a forrása, hogy túlságos élelmes emberek im-már
német tizpfennigeseket tervszerűen összegyűjtik, liogy
mint magyar huszifilléreseken adjanak tul
rajtuk. Azonban bármennyire becsüljük is a
nemét szövetséget és a német pénz értékét,
de a mi husz filléreseinket mégis többre kell
tartanunk a német tiz pfonnigesuél. amely
nagyságát tekintve, könnyen összetéveszthető magyar riválisával. A tiz .pfenni-geseklcel
való „tévedések" azonban gyakran ópenséggel nem jóhiszeműek, és az utóbbi időben Szegeden annyira otthonosá lettek, hogy komolyan veszélyeztetni kezdik a közönség érdekeit. Ugyanis az igy elcsúsztatott pénzeknek
meg van az a rossz szokásuk, hogy mihelyt
mint magyar luisz filléresek elkeltek, azonnal újra magukra öltik Pfennigjellegüket és
mint csengő csalódások lapulnak meg a károsultak zsebében, ahonnan csak akkor merészkednek ismét elő, ha kártya- vagy dominójáték közben fizetésre kerül a sor.

nat, ez csak tiz pfennig!", — hanem igy:
„Hallja uram, maga be akart engem csapni!"
Azért egy kis óvatosság nem árt, nehogy elveszítsük a türelmünket és a körmükre koppintsunk a csökönyös tévedőknek. ,
— A kereskedelmi és iparkamarák országos nagygyűlése. Az ország kereskedelmi és ipari kamarái Debrecenben országos gyűlést tartanak, amelyen alaposan megvitatják azokat a kérdéseket, amelyek elintézése szoros összefüggésben- van Magyarország
jövő fejlődésével. A kongresszus azzal a kérdéssel kiván elsősorban foglalkozni, liogy a
háború

után

mikép

lássák

el nyersanyaggal

az

ipart, különösen azonban a kis- és középiparosokat. Emellett természetesen most kell már
gondoskodni arról is, liogy a liáborn miatt
pénztelenné vált és nyersanyagaikból kipusztult műhelyek iparűzési aktivitásúkat ismét megkezdhessék és már ma meg kell állapitan i azt, hogy az ilyen ipari műhelyek és
'kereskedelmi üzletek tulajdonosait miképen
lehet és miképen kell boldoguláshoz segíteni.
A most tárgyalás alatt levő állami munkaközvetítési
törvény
tervezetét
is ezen a kongresszuson
kívánják
megvitatni,
ugy szintén
a rokkantak
foglalkoztatásának
nagy
problémájánál
is keresni fognak olyan megoldást,

amely lehetővé teszi, hogy az állami robkantliivatal a vidéki kamarákkal együtt tudjon
megfelelni hivatásának és vidéki központok
gondoskodjanak majd arról, hogy a hadi rokkantak régi mesterségükhöz visszatérhessen-ek.-A kereskedelmi és iparkamarák debreceni
kongresszusa lesz az első mozgalom, amely
országosan és részletesen foglalkozik a ihéke
után megoldásra kerülő problémákkal. A kongresszus elé nagy érdeklődéssel tekint az egész
ország.
— Kitüntetett szegedi zászlós. Lindenfeld
Sándor zászlóst és gépifegyver-osztag parancsnokot, Lindenfeld
Bertalan szegedi cukorgyáros fiát, az ellenséggel szemben tanúsított vitézségéért ezüst éremmel tüntették ki.

— A pénzügyminiszter elismerése a szegedi bankoknak. Dr. Teleszky János pénzügyminiszter a negyedik hadikölcsön sikere
érdekéhen kifejtett buzgó tevékenységért az
alábbi elismerő levelet intézte a szegedi bankokhoz:
Tisztelt

Igazgatósági

A hadi szükségletek fedezése céljából kibocsátott negyedik hadikölcsön jegyzése —amint már most megállapítható — a jogosidt
várakozást

messze

meghaladó

sikerrel

záró-

dotti. Az ország pénzintézeteinek hatalmas hálózata és kipróbált hitelszervezete ezúttal is
hazafias lelkesedéssel és közgazdasági hivatásuk teljes átértedével készségesen állott a hadikölcsön elsőrendű fontosságú ügyének szolgálatába és e kölesöinkibocsátás minél jelentősebb sikeréhez fűződő nagy pénzügyi és közgazdasági érdekeknek teljes- mértékben való
felismerésével, az ország minden részéhe 'elhatok), céltudatos működést fejtett ki az iránt,
hogy a negyedik hadikölcsön jegyzésébe a
rendelkezésre álló összes szabad tőkeerők bevonassanak. Különösen ki kell emelnem azt a
nagy odaadást, lelkes készséget és fáradhatatlan buzgalmat, amellyel pénzintézeteink kipróbált és szakavatott tisztviselői kara az öt
hétre terjedő jegyzési idő alatt, a számra
és
összegre

nézve

egyaránt

jelentékeny

jegyzé-

-- Bocsánat, ez csak tiz pfennig — hallat- sek sima, pontos és gyors lebonyolítását
orszik ekkor újból, mire a visszautasított tréfá- szágszerte
lehetővé
tette és a jegyző feleknek
szakszerű felvilágosítással s készséges útmusan-komolyan igy riposztoz;
tatással szolgálva, a kölcsön jegyzését hatha— Nincs a teremtésben vesztes csak én!
tósan előmozdította, örömmel állapítom meg,
(Eleintén ezek az esetek talán mulatságo- hogy pénzintézeteink és azok tisztviselői kara
sak is voltak és mint a háborús idők egyik tü- e becses közreműködésükkel az ország pénznetét meg is mosolyogtuk őket. De most már ügyi és közgazdasági életének egyaránt kikezd egy kissé elfajulni a dolog. És minthogy váló szolgálatot teljesítettek és méltán kiéraz ismételt aposztrofált kitételben a „bocsá- demlik a nemzet háláját és elismerését. Pénzintézeteink kiválóan eredményes szerepe a
iiat"-on mind halkabb lesz a hangsúly, a jónegyedik hadikölcsönnél újra bizonyságot
hiszemű tévedést illetőleg a bizalom kezd szolgáltatott arra nézve, hogy pénzintézeteink
megrendülni, az mlvariaskodásból végre is közgazdasági és pénzügyi életünknek egészgorombaság lesz és az emberek nem azzal uta- ségesen megalapozott és hivatásuk magaslasítják vissza az odaesusztatott pénzt: „Bocsá- , tán álló nagyfontosságú szervei ós nemcsak a
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közgazdasági élet hiteligényeit vannak hivat- J teherkocsi és a személyvonat két kocsija
va 'kielégíteni, hanem az elsősorban sa.ját | összetört. Nagy Zoltán
állo'másíölvigyáző,
tőkeerőinkre utalt jövő hitelügyi politikánk
aki a szerencsétlenség idején szolgálatot
számára is erős pillérekiil Ígérkeznek. A ne- teljesített, Szegedre szökött, ahol öngyilgyedik hadikölcsön jelentőséptetjes
nagy sikossági kísérletet követett el. Néhány hétig
kere alkalmával
benső megelégedéssel adok
a .kórházban (feküdt, mig teljesen felgyógyulkifejezést annak a meggyőződésemnek, hogy e va -elhagyhatta a kórházat. Az ügyészség
kölicsönkiilbóesátás nagy pénzügyi és közgaz- Ahagy Zoltán ellen és Jakiis Mihály váltódasági sikerében az aláírási
hely ékül
szolgáló
kezelő ellen közveszélyii
cselekmény
vétsége
pénzintézeteket
kiváló
rész illeti
és amidőn
miatt emelt vádat. A törvényszék Nagy Zolörömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a
tánt két évi fogházra és
hivatalvesztésre,
tisztelt igazgatóságnak a siker érdekében kiJakius Mihályt négy évi fogházra és hivatalfejtett
becses
közreműködéséért
köszövesztésre
itélte. A szegedi Ítélőtábla felehbnetemet fejezzem ki, egyben tisztelettel kéviteli tanácsa .pénteken tárgyalta a felebbe*
rem, bogy köszönetemet tisztviselői karának,
zéseket és Nagy Zoltán büntetését egy évi,
továbbá a tisztelt Igazgatóság álta] aláírási
Jakius
Mihály büntetését hat havi fogházra
helyekül kijelölt intézeteknek és azok tisztviszállította
le.
selői karának is tolmácsolni szíveskedjenek.
—
Iratokat
adott el a szerbeknek. A
Fogadja a tisztelt Igazgatóság kiváló tiszteletem n y i l v á n í t á s á t . — Teleszky s. k.
szegedi Ítélőtábla pénteken foglalkozott Mis— Szegted nem kap kukoricát. Jelentetlük, kovics Vrniszláv volt vasúti előljáró bűnügyébogy Balogh Károly pénzügyi tanácsos, a ha- vel. Misbovics ,1913. nyarán Szerbiába szökött
tásági közélelmezési üzem vezetője azzal a ahol a Máv. bizalmas vasúti okmányait a
kérelemmel fordult a földmivelésügyi minisz1 szerb kormány rendelkezésére bocsátotta. A
tóriumhoz, liogy a Haditerméuy /Részvénytár- szerb kormány megjutalmazta: megtették az
saságnál tiz vaggon tengerit utalványozzon üszkiilbi vá-suti raktár főnökévé. Amikor hadki a város részére. A kukoricára a város tulaj- seregünk Szerbiát elfoglalta, Miskovies is
kézre került. A törvényszék hűtlenség
bündonát képező 270 darab sertés táplálására
tette
és
hivatalos
hatalommal
való
visszaélés
volna szükség. A kérelemre a miniszter a kö-

Szeged, 1916. junius 4.
kezdte meg Papa Adolf csendőr bűnügyiének tárgyalását. A csendőrt több rendbeli
bűncselekménnyel:
szolgálati /hatalommal
való visszaéléssel, sikkasztással és könnyű
testisértéssel vádolja az iigyézsség. Popa
1913 december 27-én Salamon Pál föld-mivest kétszer arculütötte, 1914. november 26án vallatás közben- Szetyeszku
Józsefet
megverte, ezenkívül egy csendőrőranester
•pénzéből 8 koronát elsikkasztott. Egy vadorzót bántalmazott, végül letartóztata s megbilincselte Glaván Miklós szabadságolt katonát. anélkül, hogy eirre joga lett volna. A
csendőr tagadta a terhére rótt bűncselekmények elkövetését. Az Ítéletet a hadbíróság szombaton -reggel -hirdeti ki.

— A Vöröskereszt-kitüntetések kiosztása
és a Fahonvéd ünnepélyes kihelyezése. A
iháboru folyamán a vöröskereszt szolgálatában és egyéb katonai gyógykezielések és
önkéntes betegápolások körül kifejtett rendkívüli szolgálatok és érdemek felismeréséül
adományozott kitüntetések jelvényeit junius
11-én (.pünkösd vasárnapján) délelőtt l i
órakor osztja ki ünnepség keretében dr.
Cicatricis Lajos főispán a városháza közgyűlési termetén. A kfitüntetették! összehívétsége
m
i
a
t
t
egy
évi
és
h\:t,
hónapi
bönHönre
vetkezőket válaszolta: Tiz vaggon tengeri ki-,
vásáról a -polgármester gondoskodik. ,A jelitélte.
Az
Ítélőtábla
Ringkoffer'tanácsa
az
elutalására irányuló távirati kérelme a HadiLajos
söbirósá-g ítéletét indokainál fogva helyben- vények kiosztása után dr. Cicatricis
termény rendelkezésére álló készleteknek fonfőispán a város hatóságával, valamint az ez
hagyta.
tos katonai
eclra való lekötöttsége
miatt
sajalkalomra meghívott állami és egyéb hiva— Szegedi tanúr miniszteri megbízatása. talok kiküldöttéivel és a kitüntetettekkel a
nálatomra
nem
teljesíthető.
Szíjgyártó
Albert felsőipariskolai tanárt, he— A kisteleki vasúti szerencsétlenség a lyettes igazgatót -Krassósxöréiiy területére Széchenyi-téren felállított faihonvéd-szobor
tábla előtt. A mult év november nyolcadikán iparostanoheiskóíai szakfelügyelővé -nevezte elé vonul ahol az uralkodóház tagjai nevében
-reggel a Csenge-le felöl érkező 752, számú ki a. közoktatásügyi miniszter és nagybecske- emlék szeg eket helyez el a falhonvédban. A
katonai élelmezési vonat beleszakadt a kis- reki állami felsőkereskedelmi iskola érettségi szobor előtti ünnepség sorrendje -a következő: A -ni. kir. 5. honvéd gv. k. zenekara
teleki állomáson veszteglő 779-es katonai
vizsgálataihoz miniszteri biztosnak küldte ki. eljátsza a szózatot, utána a főispán Károly
vonatba. A szerencsétlenségnél huszonnégy
— Súlyos vádakkal terhelt csendőr. A V&rencz József őherccg és Ziét főherceg
bosnyák katona sérüléseket szenvedett, a
asszony nevében rövid pár szó kíséretében
szegedi honvéd badosztálybiróság pénteken
vonat fékezője pedig életét vesztette. -Hét
elhelyezi az e'miékszQget, majd
Pevneczky
Jenő cs. és kir. altábornagy, a m. kir. H-i'k
honvéd kerület parancsnoka Frigyes
főherceg és Izabella -főhercegnő nevében, Jenő
•főherceg nevében -pedig ismét a főispán helyez el emlék-szögeket a szoborba. Az uralkodóház tagjai nevében elhelyezett szögek
Igazgató: VAS SÁNDOR.
Teleton 1 i-85.
után az állami hivatalok és magánosok emlékszögei ' helyeztetnek el. utána pedig a
honvéd zenekar a Himnuszt játsza el. Az
ünnepség keretében- a MÁV. Hazánk-DalS z o m b a t o n és v a s á r n a p
köre hazafias dalokat énekel.
Őriári

szenzáció!

— Vilmos császár a keleti főhadiszálláson.
jelentik: A keleti harctérről érkező jelentések liirt adnák a császárnak a keleti
főhadiszállásra való útjáról. Odaérkezésének
hire csak az utolsó órában vált ismeretessé,
mind amellett a főhadiszállás székhelye dus
zászló-és virágdíszt öltött. A pályaudvar előtt
óriás zászlóoszlopok szegték a városba vezető
utat, amely egy hatalmas diadalkapun át
vezetett. Az udvari vonat ágyúdörgés mellett
érkezett be. A császárt Hindenburg
tábornagy és Ludendorf
altábornagy, vezérkari főnök fogadta. A főhadiszálláson a császár tiszteletére rendezett lakomán Hindenburg tábornagy köszöntötte az uralkodót, aki a következőképen válaszolt:
Berlinből

Rítta SachetÓ

A vílághirü táncosnő a

főszerepben,

Liliom kisa

Nordisk dráma 4 felvonásban.

A szezon legjobb vígjátéka.

Repríz.

A 30-as számú szoba.
Vígjáték 3 felvonásban.

— Mi tulhatalommal küzdünk. Ez nem uj
dolog számunkra. Már a nagy király ez irányban ragyogó példaként járt előttünk. A gondviselés most ismét igy akarta és ez igy volt
jó, mert ezáltal kényszerülve voltunk arra,
hogy rendkívüli tetteket és teljesítményeket
vigyünk végbe. Isten segítségével
oly tisztességes békét fogunk
gunknak
kívánunk,

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9

órakor.

Vasárnap 3* 5, 7 és 9 órakor.
Szép idő esetén megnyitása a nyári

heiyiségnek.

kiküzdeni,

aminőt

ma-

önre pedig, kedves tábornagyom ,a Gondviselés e küzdelemben azt a
nagy munkát bízta, hogy a kelet-poroszországi tartományt fölszabadítsa az ellenségtől és fegyvereinket messze az ellenség országába -bevigye. Ez az ön érdeme és ennek a német haza mindig tudatában lesz.
A császár a keleti főhadiszálláson
látogatása után Mitauba utazott.

tett,
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Szeged, 1916. 'junius 3.

— A cigányasszony büne. Csütörtökön
— Régi körözvény Pasics szerb miniszdélután
egy rendőr igazolásra szólított a. korterelnök ellen. A budapesti rendőn bejelentési
zón
egy
cigányasszonyt, aki sorra koldulta
hivatal megsárgult, régi iratai közt dr. Boha
járókelőket.
A rendőrségen megállapították,
daveczky Aladár rendőrtisztviselő érdekes
hogy
a
cigányasszonyt
Jankó Irénnek hívfelfedezésre bukkant.
ják
és
Szeged
területéről
örökre ki van tiltva.
„Budapesti rendőri főkapitányságtól. 299.
f. k. E. sz. 1883. Tekintetes lA.czó dános ur- Dr. Temesváry Géza kiliágá.si biró tiltott visnák, a bejelentőhivatal főnökének saját .kezé- szatérés miatt harminc napi elzárásra ítélte
az asszonyt, akit a harminc napi büntetés kihez.
Utasítom Címet, hogy Pasics nevű Újvi- töltése után illetőségi helyére fognak tolon-.
dékről állítólag Budapestre utazott mérnök col.ni.
részére, aki azonban ínindekkoráig jelentve
— A nevelt leány. Asta Nielsen legújabb
nincsen, figyelőlapot állíttasson, a megjelené- legpompásabb alakítása lesz az Uránia szomséről hozzám azonnal tegyen jelentést. Buda- bati ós vasárnapi műsorán. Akik Asta Nielsen
pesten, 1883. november hó 27-én. Thaisz Elek, művészetét ismerik, nem fogják elmulasztani
kir. tanácsos, főkapitány." Még egy utasítás. ezen valóban művésziesen megjátszott szere209—f. k. iE. 1883. res. Az összes kor. kapitány- pében is megnézni.
sághoz. „Vett értesülés szerint a szerbiai [felHasznált és uj Írógépek mig a készlet tart
kelések vezetője, Pasics mérnök állítólag Új- kapható Keller irógépvállalatnál, Szeged
vidékről Budapestre utazott s valószínűleg je. Széchenyi-tér 8.
Telefon 3 6 3 .
lonleg is itt tartózkodik. Utasítom címet, hog.v
Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
nevezett egyén kiuyomoztatása iránt a kellő
Nyelviskolában.
Telefon 14—11.
intézkedéseket azonnal tegye meg s azok eredményéről hozzám mielőbb tegyen jelentést.
Budapest, 1883. november 27-én. Thaisz Elek,
kir. főkapitány.
Wilson m a r csak a tengerek
Hogtf a 4 elrendelt nyomozásnak volt-e
„ b i z t o s s á g á é r ó l beszél.
Budapesten eredménye, arra nézve nem sikerült további adatokat találni, de valószínű,
hogy a nyomozások eredménytelenek maradtak.

— Zártölésen tárgyalják a Strasser-ügyet.
Nagyváradról jelentik: A Strasser-fiéle kórházi élei mezősi bűnpör tárgyalásán pénteken
megjelent Avra fölhadnagy és Strmser Aladár is, akit tisztek kisérték. Strasserné
könnyes szemekkel nézett férjére, aki szomorúan tekintett vissza az ajtóból, amikor
eltávozott.. Kihallgatták Scluiíz ezredorvost
is. A tárgyalást délelőtt
nyitotta
délelőtt 9
9 órakor
órakor nyitotta
n_ KT az. elnök és 12 órakor kihirdette, hogy

sülteknek bizonyullak, mint a
pesszimistáknak és vészmadaruknak
csúfolt józan elemek, akik egy percig sem bíztak Romániában. A Bratiami-kormány tervei felől ugyanis most már senkinek sem lehetnek kétségei, Románia ujabban különbözőképpen értelmezhető kereskedelmi megegyezéseket
kötött ellenségeinkkel, Románia nem barátunk.

Café Restaurant
NEUHOLD
Fekeiesas-utca 11. sz. Hétválaszfó.

Naponta
frissen csapolt
sör. Kitűnő borok.
Á l l a n d ó a n ízletes Zónareggelik. Minden időben
étkezés.
Naponta zene.

Berlin, junius 2. A Deutsche
Tageszei•
íang newyorki tudósítója arra hívja föl a
figyelmet, hogy Wilsem legutóbbi kijelenté- ITiszteieltei Neuhofitf Dezső.
sében nycnna sincs a tengerek
szabadságáról hangoztatott jelszónak. Wilson csak a
tengeriek biztosságáról beszél, ami azt bízónyitja, hogy gyökeresen megváltoztatta
néeí
zetét. Előbb folyvást azt kívánta, hogy a
tengerek szabadsága még a háború
ideje
alatt is ibiztosittassé'k, .most pedig csak a háború után a tengerek biztosságáról akar
tárgyalni. Ez egy okkal több, hogy a német
közvélemény kételkedjék Wilson béketevé' kenységének lehetőségében s hasznában.
Junius 3 - á n és 4 - é n

fontos katonai és magas állami
érdekekre
való tekintettel a tárgyalás egész
folyamáAz Egyesült-Államok fegyverkezése.
ról kizárja a nyilvánosságot.
— A város följelentése halasi gazdák ellen
Washington, junius 2. A képviselőház,
Annak idején megírtuk, hogy szegedi gazdak
amely tegnap a Ihaióépitéről szóló javaslatPanaszt tették dr. Somogyi Szilveszter polgárszáméit
húszról
mesternél, hogy iCsászár Pál és Elő G. János ban tervezett buvárhajók
ötvenre emelte, ma az aviatikai szolgálatra
halasi gazdák a birtokaikon ásott árkok se
Éhségével áteresztik a vizet a mérgesi es on
beáltitott két millió dollárt három és fél mii
nan a szegedi földekre. A panaszok alapján
Hó dollárm emelte föl és 12 milliót engedela polgármester Fazekas Ágoston pestmegyei
előálitására szolgáló
alispánnál följelentést tett a halasi gazdák mezett páncéllemezek
építésére.
ellen. Az alispán által elrendelt helyszíni állami gyár
szemlét május íil-ón tartották meg, amelyen
R o m á n i a volt az antant utolsó
Szeged löszéről dr. Thvróczy .Mihály tiszti főmentsvára.
ügyész és Simák Ferenc mérnök vettek részt,
A helyszíni szemle alkalmával kiderült, hogy
Genf junius 2. Clemenceau
mai vezéra halasi gazdák ellen emelt vád alaptalan és
ennek alapján Szekér Pál halasi Teudőríőka
cikke a szövetséges államok politikai hely
pitány a két gazdát a vizrendőri kihágás vád
zetét vitatja meg és arra a következtetésre
ja alól fölmentelte és Szeged várost a fölmejut hogy az antant diplomáciáját ujabban
rült eljárási költségek megfizetésére ítélte.
— Szegedi gyorsíró sikere. A lipcsei gra- oly csontos kudarcok érték, amelyek: majd
fikai és könyvipari nemzetközi kiállitáson a annak idején: a béke megkötésekor fogják
második dijat, Lipcse város külön diját ma
csak igazán éreztetni káros hatásukat.
gyar gyorsírók nyerték eb Szegedről dr. Ka
Románia ivolt az a végső
mentstona Dávid tanár vett részt ,a kiállításon, a
várunk,
—
ina
a
lap
—
melylyel
diplomatákit a kiállítás elnöksége díszoklevéllel tünteink biztatgattak bennünket, ha hadainkat
tőit ki.
valalliol vereség érte. A románok nem hagy— Dr. Rusz Gusztávné leányinternátusá
ják el az antantot és Franciaország s a vele
ban 1916—17. tanévre a beiratások meg
rokon Románia érdékei közösek, igy szóltak
kezdődtek. Az intézet 5 évi fennállása biz
tositja
növendékek kitűnő
elhelyezését. aa Quai d'Orsayról érkező biztató szavak. S
lusuja a
a m>veitue»etv
miuuu c»ici.vcíc»ci.
Prospectust kívánatra küld az igazgatóság. 1 most ismét diplomatáink kevésbbé jól érte.

I Várnay £.

szombaton és v a s á r n a p

Asta Nielsen
legújabb fellépte

cimü három felvonásos
társadalmi drámában.

Előadások d. u. 5., 7. és 9. órakor,
vasárnap d. u . 3 órától kezdve. {
Gyermekjegyek csak az ela

s ö előadásokra érvényesek.

5z*j«4m.

Az irodalom legnagyobb kincsei rendkívül leszállított áron szerezhetők be i s j
tett

1916. j u n i u s 20-ig-
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
0000

SZÍNHÁZI

MŰSOR:

SZOMBAT: Király Ernő veudégfeHléptével:
Báijos ismeretlen, operett.
I V I A S Á R N ' A Í P délután: Nagymama, vígjáték.
VASÁRNAP este: Király Ernő vendégifelléptével S/ildll, operett.
HÉTFŐN: Király Ernő vendégfelléptével: Mágnás (Mií/ka.
Legénybucsu. Az operett, amely az idei
énekes újdonságok között a legtöbbször szerepelt a. játék renden, ma újra szilire került,
még pedig vendégszereplővel. A színház nézőtere teljesen megtelt, ami a mellett bizonyít, 'hogy ezúttal tnár nem a több izben
hallott operett érdekelte a közönséget, a
színháznak ujonan keletkezeti
közönséget,
hanem a vendég, akinek a szegedi színházban való szereplése rendszerint megtelt nézőteret eredményez. Pedig a vendég —• kell-e
mondanunk, liogy Király Ernő — nem jelentős színész talentum,hangja seim emelkedik
az átlagon feliii és éneke sem tüntet fel kiválóságot és a szereplése mégis érdekli a
között:éget. Az okot kutatni sem kell, nagyon is kézenfekvő, Király Ernő divatban
van. Es a szimháza'k világában manapság a
közönség nem annyira a művészetet keresi,
mint a divatos színjátszókat. Ezek közé tartozik a vendég is, akinek a ma ugyancsak
kedvez, virul, aki a Király-Szinházn ak, mint
mondani szokták: az énekes ..star'-ja és
akinek a révén a gramofonokból meg lelhet
tudni, hogy milyen hangulatos is az: ..Mikor az est mesélni k e z d . . . " Nem volna
igazságos elhallgatni, hogy amikor a vendég a színpadra lépett, lelkesedéssel ütődtek
össze a tenyerek, taps hangzott
hosszan,
hanem amikor énekbe kezdett és elhangzott
a belépő nótája, a lelkesedés mintha megcsappant volna és a nézőtéren az az óhaj
kelt szárnyra: vajha a báró szerepét Ocskay
Koritól énekelné... Mert Király Ernő neim
énekelte, rekedt volt és nehezen fogott egyegy hangot. De azért tapsolták, mert a "taps
is divat, mint a hosszúszárú női cipellő.
Csak a .művészet nem tud, néha ,még vendég
révén sem, divatba j ö n n i . . .
Mágnás Miska. Csütörtökön este a Bakonyi—Szinmai operett került színre, amelynek előadása keretében Siimegi Ödön búcsúzott a közönségtől. Ezzel befejeziést is nyertek a hivatalos búcsúztatások, amik szokásjogon virulnak még a színészet életében.
Nincs ellenük senkinek sem kifogása, ném is
lelhet, valaimint nem lehet elhallgatni azt,
hogy a színház igazgatója e szokás-jogot az
el tá vozókk a l szemben .nem egyf or mán gya
korolja. A szegedi színháztól tudvalevőleg
Miklósy Margit. Gazdy Aranka. Kohári
Klári és Sümegi Ödön távoznak el. Négy tag
közül azonban csak háromnak adta meg a
színház igazgatója a búcsúzás lehetőségét.
Kolhári Klári már nem részesült e kegyben.
Pedig a fiatal színésznő ugyancsak kivette
részét a konzorciumos társulat produktumából és az előadások külsőségeire: toilet-

Veszek

tekre bizony többet költött, mint a színház
igazgatója a díszlet- vagy ruhatárára. Csak
mint tünetet említjük tel a búcsúztatásban
megnyilvánuló osztályozást. Nem kell erről
sokat teszélni, pedig ez maga helyett is. —
Egyebekben pedig a közönség nagyon melegen búcsúzott Sümegi Ödöntől, akit babérral, virággal és emléktárgyakkal halmoztak
el. A konzorciumos időben, az előadásokban
sokat szerepelt Sümegi Ödön, akiivel tenor
lés bariton partikat énekeltettek, sőt az énekes bonvivant szerepkört is betöltötte, mindig igyekezettel és buzgósággal. Innen a kolozsvári színházihoz kerül.
Király Ernő a Mágnás Miskában. A
szinházi iroda jelenti: A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel, Király Ernő hétfőn is
vendége lesz a szegedi színháznak. A Mágnás
Miskában lép fel, amely darab páratlan sikerét neki köszönheti. Az előadás Ibérletsziinetes
lesz, minthogy vasárnap letelik a bérlet.

cipőt — bútoron kívül mindent_—
a legmagasabb áron
Mlu-ika I. u.
Groszmann Gyula Iiliton
14-11.
f&t»14f

Szederkényi Anna:

Ilii t|| asszony dfai §díi§
Regény

Ára 1 K 9 9 fill.

Herczeg Géza

könyve az olasz harctérről
Ára 3 korona.

Barabás Béla:
Ml
Ára 3 korona.

Salgó E r n ő :

Ára 3 K 50 fill.

Ballagi

Aladár:

igazi R
Neumann

Ára 5 korona.

Frigyes:

Középeurőpa

Éfj. P i n t é r I m r e :

zben

Ára 5 korona,

Ára 2 korona.

Bobza Gyula :

Aage Madelung:

A megbélyegzettek
Regény

luinnitrifi

nufliiM

jflll
Ára 1 korona.

Ára 5 K 20 fill.
Babits

Csathó Kálmán :

A varjú a toronyórán
Kenedi G é z a :

írások és tanulmányok

Ára 4 korona.

Berta

Ara 1 K 40 fill.

Szép

Élet,

Herczeg Ferenc

halál

Szekfü Gyula:

3 K 50 fill.

Mit vétettem én?

Pásztor Árpád

lÉlttsom M Edoml

Ára 2 K 50 fill.

Kosztolányi Dezső:

Ára 3 korona.

Várnay

Ernő:

Ára 4 korona.

A hét sváb

Kapható:
L. könykereskedésében.

Lajos:

Szerelem (szinmü)

Ára 3 korona.

Regény

Mihály:

üecitaliu (versek)

Ára 4 K 50 fill.

j B - Ű L ' o é - j o s o l t e :
Novellák

Ára 3 K 50 fill.

Molnár Ferencz:

Gyomorbajosok di
csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged.

Hajőszülés ellen
csákis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 1 K 20 HU.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

A fehér felhő
_

Szomory

Ára 1 K 50 fill.

Dezső:

ŰE3Z e r aaa. e 1 i JCL
Ára 3 korona.

Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25G

Hajhullás, bajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-ítle „Chi n a h ajs z e s z * által. Ára K 1-20
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Lei.izinger-fále f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

viselt férfiruhát, tört aranyat, jgüstöt,
ékszert, revolvert, értékes szőnyeget,

Szegeti, 1916. junius 3.
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Zola:

Az ö s s z e o m l á s

Ara 5 korona.

Molnár Jenő;

Mucsa a fronton
••e-

Kaphatók:

Ára 2 K 50 fillér.

Várnay L

könyvkereskedésében SZEGED, Kárász-utca 9.

Nyomatott .Várnay L, könyvnyomdájában, S&egedam,

