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A király szózata
a nemzethez.
A „Budapesti Közlöny" keddi száma a
következő legfelsőbb kéziratot fogja közölni:
Kedves Gróf Tisza!
Második évfordulóját éljük azoknak a
napoknak, amelyekben ellenségeink engesztelhetetlen gyűlölete
harcra
kényszeritelt
bennünket. Mélyen fájlalom bár, hogy ilyen
hossza ideig tart az emberiségre
sulyosodó
nehéz megpróbáltatás, mégis felemelő elégtétel tölti el keblemet, ha arra a kemény
tusára visszatekintek, amely a monarchiába
vetett megtörhetetlen bizalmamat újra igazolja.
Az ellenséges túlerő folyton megújuló
támadásait
dicső szövetségeseinkkel
váll
vetve, hősieséi visszaverő
bátor
fiaihoz
méltón, otthon is azt a lelkesítő kötelességérzetet tanúsítja a nemzet, amely egyedül
méltó a mai nehéz és komoly időkhöz.
A
győzelem kivivására irányuló egyetlen nagy
cihj'Mérozásban egyesülve, férfias
elszánt-\
sággal hoz meg a dicsőséges és állandó béke
kikiizdésére szükséges minden áldozatot.
A
haza javára szükséges érzülék helyes megértésével viseli el a gazdasági életnek a háború igényelte korlátozásait és hiusítja meg
ellenségeinknek a békés lakosság
létének
rendszeres
veszélyeztetésére
irányuló gcF
nosz szándékait.
Szivem
atyai együttérzésével
osztja
meg minden egyes hívemnek olyan állhatatos, lelkierővel viselt gondjait: a gyászt a%
elesettekért, a harcban való szeretteik miatti
aggodalmat,
az áldásos békemunka
megzavarását, az összds ététviszöny
érzékeny
súlyosbodását.
De a mögöttünk lévő
két
hadiév lélekemelő
tapasztalataira
támaszkodva, teljes bizalommal nézek a lassanként
kialakuló jövőbe abban a boldogító tudatban,
hogy derék nemzetem valóban megérdemli
a diadalt és a hívőnek azzal a reményével,
hogy az Úristen kegyelme és igazságossága
nem fogja tőlünk a győzelmet
megtagadni.
Szükségesnek érzem,
hogy ezekben a
komoly, de reményteljes emléknapokban kifejezésre juttassam, hogy büszke örömmel
tölt el a nemzetnek soha nem lankadó hazafiúi áldozatkészsége
és hogy hálás szivvet
ismerem el a végleges sikert biztosító elszánt
magatartását.
Megbízom önt, hogy ezt nevemben köztudomásra juttassa.
Bécs, 1916 julius 31.
I. FERENC JÓZSEF s. k.
Gróf Tisza István s. k.
Hasonló kéziratot intézett a király gróf
Stiirgkih osztrák miniszterelnökhöz is.

- Brodyté! nyugatra az ellenség több éjjeli támadása
meyhiusult. - A fő nyomást az oroszok a KővelSarny-i vasútvonal mentén fejtik ki. - Ujabb eredményt s e h o l s e m tudtak elérni. —
BUDAPEST, julius 31. (Küzíi a miniszterelnöki sajtóosztály.) A Kirlibabától keletre emelkedő magaslatokon a Püanzer-Baltin hadsereg csapatai utolsóelőtti éjjel vissza
verteik egy orosz előretörést. Délkelet-Galíciában a nap aránylag nyugodtan telt el.
Buczacztól nyugatra és északnyugatra,
az ellenség támadásait változatlanul a legnagyobb szívóssággal folytatja. Itt tegnap
is elkeseredett és makacs harc folyt. A szövetséges csapatok összes állásalkat megtartották.
Brodytól közvetlenül nyugatra az ellenség több éjjeli támadása meghlusult. Az
ellenség tegnap Volhinlában és akárhol intézett rohamot, ismét minden eredmény
niélkül áldozta fel harcosainak olvasatlan
ezreit. Rohamoszlopai Stobyczánál, Lucktól nyugatra és északnyugatra és a Saruiból Köveibe vezető vasút mindkét oldalán
egyáltalán
összeomlottak.
Stobychwatól
délre, ahol a Stochod balpartján átmenetileg megvetette lábált, ismét visszavertük.
A Volhinlában harcoló szövetséges csapatok tegnap több orosz tisztet és kettőezer
főnyi legénységet elfogtak és három géppuskát zsákmányoltak.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök belvettese.
BERLIN, julius 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Fridrlchstadt mindkét oldalán

visszavertünk orosz felderítő osztagokat.
Csatornaállásunk ellen intézett támadások
Loglslintól nyugatra meghiúsultak.
Az orosz csapattömegeknek a Linsingen tábornok hadcsoportja ellen folytatott
erős rohamait tegnap Is diadalmasan elhárítottuk. Ez ismét a támadók legsúlyosabb
veszteségeit eredményezte. Az ellenség a
fönyomást a Kovel-Sarny-i vasút mindkét
oldalán levő szakaszokra gyakorolta. Jól
előkészített ellentámadásunkkal a Sareeránál, (Stobyczától délre) előnyomult ellenséget visszavetett. Az eddig? megállapítások szerint tegnap 1889 oroszt, köztük 9
tisztet, fogtunk el.
Repülőrajaink az utolsó harci napok
alatt szálláshelyek, menetelő és táborozó
csapatokra, valamint a hátsó összeköttetések ellen intézett támadásaikkal jelentékeny
kárt okoztak az ellenségnek.
Bothmer gróf tábornok hadserege: Az
oroszoknak Buczacztól északnyugatra
és
nyugatra fekvő szakaszok ellen folytatott
támadásai alkalmával sikerült egyes helyeken a legelöl levő védelmi vonalba benyomulniok, innen azonban kivertük őket. Valamennyi támadásaikat diadalmasan viszszavertiitk.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Alpini zászlóaljak veresége.
BUDAPEST, julius 31. (Közli a miniszíjerefaöiki sajtóosztály.) A Dolomitokban a
Toíana-szakaszon tegnap több alpini zászlóalj támadását véresen visszavertük; 135
olaszt, köztük 9 tisztet, elfogtunk és 2 géppuskát zsákmányoltunk.

Az Isonzó-harcvonalon az ellenséges
tüzérség hevesen ágyúzta a tolmeinl és a
görzi hidföt, valamint állásainkat a Monté
San Michelen.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

A Balkánon nincs lényeges esemény.
BERLIN, julius 31. A nagy főhadiszállás jeleníti: A balkáni harctéren semmi újság.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.]

BUDAPEST, julius 31. (Közili a miniszterelnöki sajitóoszlílály.) A délkeleti harctéren lényeges esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
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A mi ügyünk.
Harmadik esztendejének elején ujabb
bonyodalmakkal és talán minden eddiginél
nagyoibb izgalmakkal kecsegtet a háború.
A m a g y a r szív sok okon dobog most mindeneknél hevesebben, ugy látszik, a sors
ezekre a hetekre tartotta fenn számunkra
a legfészültebb várakozás legidegesebb perceit. Az orosz hadsereg ismét határaink
felé agyarkodik, amelyektől véres fejjel volt
kénytelen tavaly menekülni. És a romániai
válság, iha ugy oldódnék meg, amint az antant szeretné, kincses Erdélyre jelentene
.zeneimet.
ion
Az elmúlt héten m a g a a miniszterelnök
járta be a honvédek határmenti hősi harcainak színterét. A .megnyugvás és a bizalom,
ami ott eltöltötte., m a minden m a g y a r szívnek balzsama. Nem lépett durva orosz láb
a haza drága földjére s honvédeink törhetetlen harci kedve csakoilyan erőtől duzzadó, mint akár a háború legelső periódusában.
A nagy harc, melynek jó és rossz esélyei egymást 'kergetik, azt a tanulságot érlelte m e g ' számunkra, hogy minél nagyobb
erők ütköznek össze, annál változatosabb
kimenetelű részletharcokra kell elkészülve
lennünk. Az orosz haderővel való minden
eddigi küzdelmünk pedig ugy folyt le, hogy
csapatainknak ki kellett fárasztaniok, meg
kellett őrölniük a rájük zúdított embertömegeket, mert a túlerő mindig csak túlerő,
három orosz mindig három puskából lő egy
m a g y a r r a 'még akkor is, ha az az oroszlián
hősiességével van megáldva. Matematikával
kell itt is okoskodni, akárcsak a sakktáblán,
ahol a tömeg előnyeit -csak ésszel és okos
számítással lehet ellensúlyozni.
Ily meggondolás alapján leihetetlen a
legnagyobb csodálat nélkül szemlélni csapataink eddigi teljesítményeit. A miniszterelnök kiemelte a m a g y a r katona töretlen
harci kedvét és SZÍVÓS energiáját, ' mely a
mi nagy morális fölényünket állítja az orosz
csordák tömegeivel szembe. A millióknak
e nagy harcában pedig nincs értékesebb,
nagyobb, .csodálatraméltóbb jelenség, mint
a két év óta harcban álló csapatok hóditó
lelki ereje. A német tudás és harckészség
mellett két rokonszenves, igazi emberi vonás bilincseli le a világ figyelmét: a magyaroknak és franciáknak az a páratlan hősiességük, amellyel hazájuk szentelt földjét védelmezik. Minket természetesen csak a Kárpátok ormain zajló küzdelem foglalkoztat:
odaküldjük a lelkünket, odaszáll hálánk és
imádságunk, ahol nemcsak ennek az egy
harcnak dicsőségét tépik levelenkint hős
honvédeink, hanem ahol véres és hosszú
csaták sorozatában elintézik a búzatermő
magyar Alföld Kánaánja felé éhesen sandító
oroszok dolgát.
Romániát elhatározásáról egyelőre ellentétes hire'k szólnak. Minden a harctéri
eseményektől függ — mondják a világtörténelem tanulságainak közismert tankönyvei.
A harctéri eseményeket pedig ujabb és ujabb
biztató jelek szerint rövidesen ismét mi fogjuk irányítani. Mit tesz akkor Románia, ha
elsiette dolgát? És lehetséges-e, hogy ez
Romániával megtörténjen?
Ha igaz, hogy a román háborus-párt
a harctéri helyzettől teszi függővé Románia
magatartását, akkor józan számítás szerint
Romániának semlegesnek kell maradnia.
Ha azonban ezzel nem törődnék a háboruspárt, ugy mi mindenre felkészülten állunk.
Nem tudjuk miben bizakodik a román háborusi-párt. Abban, hogy félmillió román
katona el dönthetné a világháborút? Elvégre
az oroszok tömegéről sohsem tudtuk pontosan, hány millió vonulhatott fel és veszhetett
oda, és épen e háború folyamán bizonyosodott be, hogy a számok nem döntenek,
hanem a gépek, a felszerelés, a morál.

Ismét meghiusult n
nagy
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— Az angolok é s franciák hat hadosztályt vetettek harcba. —

BERLIN, julius 31. A n a g y főhadiszál- I gyengébb francia előretörés tüzünkben öszlás jeleníti: Az angol vállalkozások Pozieres' szeömloiíit.
ítéli és Longuevalnál a tegnapi napba is beleA Maastól keletre az ágyútűz több iznyúltak. Egy uj, nagy angol-francia táma- ben nagyobb hevességre fokozódott. Thiaudást készítettek elö. E támadás Longuevall mont erődtől délnyugatra kisebb kézigráés a Somme között reggel legalább hat had- náíharcok voltak.
osztály harcbavetése mellett egységesen
A Conflans ellen intézett ellenséges
következett be. Pozieres és Longueval körepülötániadást Pont a Ponsol ellen irányízött azonban zárótüzünk egész napon át
tóit tüzeléssel visszavertük. A badenl Mülfeltartóztatta azt és itt csak este jutott
heim ellen indított francia repülörajnak
szintén igen jelentékeny erőkikel intézett
Focheréinlk Wesnburgnál, a Rajna meglett
elszigetelt támadások formájában a megvaútját állták; azt megfutamították és üldözlósulásihoz. Az ellenséget mindenütt igen
ték. Az ellenséges vezér repülőgépeknek,
súlyos, véres veszteségei mellett visszaMülhausentöl északnyugatra
lezuhanását
vertük. Egy talpalatnyi tért sem tudott
Idéztük elö. Höhndorf hadnagy Bapaume'
nyerni. A közelharcok mindenütt, aihol
tői északra a 11-ik, Windgens hadnagy
etekre sor került, hála a bajor és szász tarpedig Peronnestöl keletre a 12-ik ellenfelét
talékcsapatok, valamint a vitéz schleswigtette harcképtelenné. Pont a Poussontól
hclsfeiniak elszánt nekirontásának, a mi
nyugatra és Thiaumonttól délre egy-egy
javunkra dőlték el. Tizenkettő tisztet és
francia kétfedelüt lőttünk le, az utóbbit vé769 főnyi legénységet elfogtunk; tizenhárom
dőtüzelésiimkikel.
géppuskát zsákmányoltunk.
A Sorometö! délre ágyuharc volt.
Pruesy vidékén (Ghampagme) egy

A törökök útját állják az
oroszok előnyomulásának
— Török hivatalos jelentés. —
A M. T. I. jelenti
Konstantinápolyból:
A főhadiszállás közli julius 30-ikán:
Irak-front:
Semmi jélentŐS
esemény.
Az Eufrát-szákaszon
zsákmányul
ejtettünk
egy ellenséges motorcsónakot, melyet tüzérségünk megadásra
kényszeritett.
Perzsa-front:
Kisebb összeütközések.
.4
harc, amely osztagaink és amaz orosz haderők között, amelyek Revendusból való kiszorittatásuk
után a határ félé
szorultak,
reánk ' kedvezően tovább folyik.
A határterületén egy domináló magaslatot
ellentámadással az ellenségtől ismét
elragadtunk.
Az orosz haderőket, amelyeket Sakid falutól északkeleti irányban való
menekülésre
kény szeritettünk, a mieink üldözik.
Kaukázus-front:
Bitlis-szakaszában
a
helyzet változatlan.
A Musztól husz kilométerre délre levő Antiik-hegyet, amely az
ellenség kezén volt és uralkodott a környező területen, csapataink az ellenségtől viszszafoglalták.
Heves támadásokat Basköjöltől harminc
kilométernyire lévő Ognott ellen csapataink
ellentámadással
szuronyharcban
teljesen
visszaverték.
A meghiusult támadásnál az
oroszok súlyos
veszteségeket
szenvedtek.
A halottak száma meghaladja az ezret.
Csapataink,
amelyek Erzingiantól
tiz
kilométerre) nyugatra
tartották
magukat,
ellenállásukkal az ellenség elönyomulási kísérleteit
meghiúsították.
Az ellenséges haderőket,
amelyek Gümülsantól tizenhárom kilométerre
nyugatra
elsáncolták magukat, csapataink
megtámadták, állásaikból kivetették és kelet felé szorították.
Egyiptomi front:
Előretolt
Osztagaink
ellenséges felderítő osztagoka tmindenütt, a

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
hol találkoznak velük, visszavernek és lépésről-lépésre tért nyerítek nyugat felé. Egyik
legutolsó összeütközésnél az ellenségnek halottakban és sebésültekben veszteségei
voltak és foglyokat is hagyott
kezünkön.

Angol jelentés az egyiptomi
csatározásokról.
London, julius 31. Egyiptomban e hónap 28-ikán különböző járőrharcok voltak.
Ezek egyikénél az uj-zeelandi lovasitott lövészek az ellenségnek több mint ötven főnyi
veszteséget okoztak. A mi összes veszteségünk a nap folyamán igen csekélyek voltak. (M. T. I.)

Semleges lap lehetetlennek
tartja az antant győzelmét.
Zürich, julius 31. A Zürcher Post katonai forrásból a következőket irja: Uj háborús év kezdődött é s a döntés még mindig,
nem mutatkozik.
Azi antant offenzívája az elvérzésig való
támadásokra
vezetett,
azonban semmiféle
határozott eredménnyel nem járt. A nyugaton julius 26-áig nagyon csekély volt a
siker, s épen ezért nem is várható az áldozatokkal teljes támadások folytatása.
A keleten szintén megálltak az oroszok,
akik kezdetbén eredményeket
értek el.
Az olaszok részéről nagy a hiány
ágyukban, amelyeket elvettek tőlük az osztrák-magyar csapatok.
Mindezek után megállapítható, hogy az
antant-diplomatáktól jósolt győzelem teljes
lehetetlen.

Az angolok tiszti vesztesége.
London, julius 31. A 28. és 29-iki veszteséglajstromok ötszázötven, illetve kétszáfcharminckét tiszt nevét sorolják fel. (M. T. I.)
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BÉCS:
A Zeit jelenti, hogy a király
tegnap Schönbrunriban gróf Andrássy Gyulát másfél órás kihallgatáson
fogadta.
FRANKFURT:
A Frankfurter Zeitung
jelenti: A bukaresti Dreptatea közlése szerint politikai körök nem tartják
kizártnak,
hogS> a Bratianu-kortnány beadja lemondását. Jellemző, hogy Marghiloman, a konzervatív párt vezére három izben volt kihallgatáson a királynál.
A Bratianu-kortnány
lemondása esetén
Majorescu-Marghiloman
Carp kormánya jönne, mely újra proklamálná Románia
semlegességét.
BUKAREST: Fertlinánd király Sinajába való elutazása előtt kijelentette,
hogy
ottan senkit sem fogad kihallgatáson. Utoljám Marghiloman volt a királynál.

A rossz idővel akarják
az ofíeozsva

MMÁOTARORSMÖ
BÉCS:
A Kölnische Zeitung bukaresti
távirata szerint
a négyes szövetség
még
nem tett együttes lépést. 'Bratianu augusztus 14-én fog dönteni. A kormány ugy szeretné megoldani a válságot, hogy az megfeleljen az antant érdekeinek, de a központi
hatalmak érdekeit ne sértse.
BERLIN: A Wolff-ügynökség
jelenti:
A császár a háboru második évfordulója alkalmából kéziratot intézett Bethmann-Hollweg birodalmi kancellárhoz.
A kézirat kiemeli, hogy a német csapatok hősies küzdelme meghiúsította az ellenség kiéhezteted
törekvéset, amely politika ez által csődöt
mondott. Az ellenség még mindig Németország
mégsemmisitésére
törekszik,
de a
császár bizik, hogy a győzelmes harcok meg
fogják hozni a nehéz küzdelem
gyümölcsét.
A hadsereghez is intézett az évforduló alkalmából parancsot a császár.
m e g o k o i m

a z

A Haditermény szegedi
kirendeltsége.
(Saját tudósítónktól.)
Szombaton tartotta Szeged törvényihatósági bizottsága
rendkívüli közgyűlését, amelynek egyik tárgya tudvalevőleg tanácsi javaslat volt arról,
hogy a Haditermény szegedi kirendeltsége
érdekében feliratot küldjön a város a belügyminiszterhez. A tanács javaslatát — mint
ismeretes — negyven városatya indítványára tette meg. Nyilatkozott az ügyről a rendkívüli közgyűlésen dr. Cicatricis La.ios, főispán, aki — mint mondta — szóban és
Írásban tett előterjesztést és nyomatékosan
kérte Szeged igényeinek figyelembevételét.
A közgyűlést megelőzően, mindjárt azután,
hegy a Haditermény vidéki kirendeltségeinek tervezete nyilvánosságra került, Somogyi Szilveszter polgármester is felirt a belügyminiszterhez. A szegediek mozgalmát
köztudomás szerint nagy mértékben támogatja Csanád-megye állásfoglalása.

©roszolk

Sajtóhadiszállás,
julius 31. Bukovina volna Izvolszki, aki mind Parisban, mind
megszállott területén egyre sokasodnak a pedig Londonban persona grata. Időközben
konfliktusok az orosz hatóságok és görög- az események eltérítették Angliát a béke
keleti lelkészek között. Az ellenség ugyanis j gondolatától. A londoni politikai körökben
azt követeli, hogy a román és ó-szláv isten- azt hiszik, hogy Stürmer csak ideiglenesen
tárcát.
tiszteleteket ezentúl kizárólag orosz nyelven tartja meg a külügyminiszteri
tartsák meg. Nagy agitációt fejtenek ki az
oroszok, Ihogy a Bukovina északi és nyu- Részletek Olaszország tripoliszi
gati részén lakó rutének orosz alattvalókká
vereségéről.
legyenek és vándoroljanak ki Kelet-OrosztBem, július 31. A Corriere della Sem
országba.
tripoliszd levelezője beszámol az olaszok
Seletin, lzvor és Szipat
huzul-falvakottani helyzetéről. Bevezetésképen megemban nagy pusztítást okoztak az oroszok.
líti a tudósitó, hogy az angolok 1914 őszén,
Gyújtogattak és raboltak. A huzulok marsőt még 1915 tavaszán is támogatták a szeháit elhajtották. Néhány huzul emibert erőnussziakat Olaszország ellen. Később ezért
szakkal elhurcoltak, mert vonakodtak lea hibájukért keserűen megbűnhődtek, amitenni a lojalitás! esküt. Több huzult megdőn a szenussziak az angolok ellen is foröltek a kozákok, mert nemi akarták őket
dultak. A tripoliszi fölkelők támadásai kavezetni a hegyekben.
tasztrófával végződtek -Olaszországra néz
Az esőzés megszűnt a bukovinai he- ve. Az olaszok 4000 főnyi bennszülött aszgyekben. Ha az orosz hadvezetőség azt karival és saját csapataikkal támadást intézjelenti, hogy a hegyekben hó esik, ez nem tek a fölkelők kasr—fuhadii tábora ellen.
felel meg a .valóságnak, mert a rossz idő- Ez a csata az olaszok teljes vereségével
vel akarja megokolni az offenziva megaka- végződött, ugy hogy a győzelmes fölkelők
dását.
egészen a tengerpartig üldözték őket. A
csata következménye az lett, hogy a misuAz antant haditanácsa
ratai, beniulidi, tartanai és selitteni olasz
/Vloszkvában.
helyőrségeket körülzárták és az olaszok
Hága, julius 31. Londonból jelentik: Az hosszabb ellenállás után kénytelenek voltak
itteni lapok pétervári jelentése szerint aumegadni magukat. A tartanai helyőrség
gusztus elején a szövetségesek
haditanácsot utolsó kirohanása igen gyászosan végződött
tartanak Moszkvában, amelyre elküldik kép- az olaszokra nézve.
viselőiket az angol, francia és olasz vezérA cikk azzal végződött, hogy az olaszok
karok is. A haditanácsban egy orosz tábormost már csak Tripolisz városát,
Homszt
nok fog elnökölni.
és Zaurát birtokolják. Tripoliszt 38 kiloméStürmer csak ideiglenesen lesz ter bosszú drótkerítéssel vették körül, azonkívül lövészárkokkal védelmezik az esetlekülügyminiszter?
ges támadások ellen. Honisz körül hasonló
Hága, julius 31. Londonból jelentik:
védőberendezéseket végeztek.
London politikai köreiben Szaszonov visszalépésének hire nem érkezett váratlanul.
Már négy hónappal ezelőtt szó volt arfól,
A Royal kávéházban
hogy Izvolszki lesz az orosz külügyminiszminden este
ter. Az angol kormánynak akkor az volt a
szándéka, hogy a szövetséges
kormányok
kai a békefeltételekről fog tárgyalni és ezért
Bafla Kálmán
az orosz külügyminisztériumi élén egy oly
hirneves szólista. Szeged legférfiút szeretett volna látni, aki a nyugati
kedveltebb zenekara játszik.
hatalmak bizalmát élvezi. Ilyen férfiú lett
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Hétfőn két budapesti forrásból is értesítést nyertünk a Haditermény szegedi kirendeltségének ügyében. Az egyik szerint
rövidesén föláMitják a szegedi kirendeltséget, még pedig vagy a Szeged-Csongrádiban, vagy a Kereskedelmi és Iparbankban.
A másik forrás szerint -— ez a Ha'diierménytől származik — most vannak folyamatban
a tárgyalások a belügyminisztériumban. A
Haditermény a belügyminiszter dispozioiója
szerint jár el, ugy látszik, hogy a csanáúcsongrádi kerületet kettéválasztják. Felvilágosítást akartunk kérni ebben az ügyben
Engelsmann Mórtól, de ö hétfőn délután
Szentesre utazott.
Ezekkel a híradásainkkal kapcsolatosan
közöljük a Eíaditerménynek egy levelét, a
melyet a temesvári kereskedelmi és iparkamarához, intézett. Az érdekes levél, amely
sok okulást nyújt, a következő:
— Nem lehet csodálkozni azon, hogy
nöhéz feladata teljesítése közben a H. T. magánérdekeltségek egész raiiát zúdította önmaga ellen és, ihogy sokan a maguk egyéni
nézőpontjából tekintve, igazságtalanságot
láttak ezekben az intézkedésekben. Kétségtelen azonban, hogy a H. T. intézkedéseinek
foganatosításánál impgerősitve látta azt a
már korábban tapasztalt tényt, ilitogy a mult
évi gabonatermés lebonyolításánál a törvényhatóságok önálló vásárlási
jogosultsága
a maximális áraknak jelentékeny
túllépését
eredményezte
az egész vonalon. A H. T .
szervezete természetesen teljesen kizárja a
maximális áron felül való vásárlást és az
azonfelül való eladást. Ennek tula.idontiható,
hogy a gabonát az elmúlt évben mindinkább
lankadó mennyiségekben ajánlották fel a H.
T.-nak ós a termelők szivesebben keresték
fel a többi vásárlási jogosultsággal felruházott testületeket, amelyek a maximális áraknál magasabb árakat engedélyeztek.
A kirendeltségek
létesítésének
főcélja
az, hogy a polgári lakosság ellátása a helyi
viszonyok és lehetőségek intenzivebb ismerete és kultiválása mellett mégis az összes
közérdekű szempontok
figyelembevételével
történhessék meg és, hogy a kirendeltség
körzeteiben levő malmok közvetlen és hatásos ellenőrzése révén a fogyasztás részére
szükséges mennyiségek disponiibilitása a
kellő időben és helyen feltétlenül biztosittassék. Az uj rendszer lehetővé fogja tenni a
katonai és polgári ellátás egymástól való
elválasztását és pedig tisztán célszerűségi
alapon és módot fog nyújtani egyúttal arra

míMAÜtAROÜSZm
is, 'hogy az ellátással foglalkozó hatóságok
közvetlenül érintkezzenek a H. T. szervezetével és 'hogy az összes
indokolt kívánalmak, amelyek a helyi viszchi.vokból kifolyólag speciálisan felmerülnek, könnyű és gyors
kielégítésben részesüljenek. A malmok foglalkoztatásánál a legszigorúbb pártatlansággal járt el a H. T. vezetősége.
Ami pediig a külkereskedelmi forgalmat
illeti, a H. T. a központi hatalmak közös
akcióinál paritásos pozíciót biztosított a magyar érdekeknek és olyan érvényesülési lehetőséget is teremtett e működése közben
amelyek a háboru után a magyar kereskedelemnek hasznos támaszpontokat fognak
nyújtani.
'

Színházi karmesterek
afférja Brassóban.
— Csányi Mátyás mint kritikus. —
(Saját tudósítónktól.) A kassai színtársulat inast Brassóiban tiart előadásokat. A közönség, mint a Kassai Hírlap utján értesülünk, oly művészi előadásokiban részesül, a
mely vidéki városnak Halán selhol sein jutott
osztályrészül. A közönség soraiban nagy
számmal vannak képviselve az szegediek is,
mert tudvalevőleg a 46-osok Brassóban teljesítenek szolgálatot. Történetesen ott van
ezek között Csányi .Mátyás is, akinek zenei
körökben jó neve van. Amint
következőkből kitűnik, Csányinak egészen más a véleménye a kassai színtársulat cperaelőadásairoii es ennek a Brassói Lapok-ban kifejezést
is adott, amiből érdekes affér keletkezett
Aerney Jenő színházi karmester és Csányi
Matyas között. A kritikaháíboruban részt
vett egy brassói zenetanár is, aki ugyancsak
a Brassói Lapokban válaszol Csányi Mátyásnak. Kerner Jenő levélben fordult a Kassai
diirlap szerkesztőjéhez, amelyben (beszámol a
órassbi incidensről.
Az érdekes levelet itt közöljük:
Kedves Barátom! Bizonyára olvastad,
ihogy a helybeli lapok kritikai rovata mostanában nagyon is sokat — érdemen felül —
foglalkozik jcadkély személyemmel. Hogy
annyira forgolódom as zőnyegen, azt ama
kitüntetésnek köszönhetem, .hogy egy bizonyos Csányi iMátyás nevű karmester estónkint megjelent a zenekarban, notesszel kezében ,(!), ihogy azután mint
megfelebbezhetetlen zejnei kapocíhás drákói szigorral és kétesér de kü humorával letárgyaljon bennünket.,
/Hogy milyen visszhanggal találkozott az
ő kritikája, arra nézve eléggé jellemző az a
válasz, amely másnap ugyancsak a Brassói
Lapokéban megjelent egy helybeli zenetanár
tollából. Beigazolódott, hogy Csányi ur nagyképűsködő támadása ellenem csupán feltűnési viszkaüegséyböl a saját személyének előtérbe való helyezése végett történt.
A multkar azt irta rólam, hogy nekem
nem való Faust, inkább a Bohémek. Tegnapra megváltozott ez av éteménye! íme a
különbség a minapi Csányi ós a tegnapi Csányi közötti — Csányi u r kétségkívül talentumos em'ber, de egy k«s szerénység nem ártana neki!
(Zenei képességéről nem nyilatkozom,

mert ízléstelennek tartom, hogy egyik kolléga a másikat a nyivlánosság előtt kritizáljál
IMég egyet!:
iCsányi ur mindenütt ebben a szenvedő
hazában ibolyát megszégyenítő szerénységgel mint a Népqpera volt karnagya mutatkozik be. — Az igazság az: Csányd .Matyi
tényleg ott volt rövidke ideig a Népoperában
mint „corrspetitor" (állítólag ingyenes alkalmazásban!), de a zongoraszdbán 'tul nem
jutott soha! Azokat, akik bedűltek neki, igazán sajnálom.
Egyébként béke velünk!
Üdvözöl íhived
Keiper Jenő.
A zenetanár válaszkritikája a következő:
A Brassói Lapok péntek reggeli számálban Csányi Mátyás, a Népopera volt karmestere beszámolt a Bohémek csütörtök esti
előadásáról.
Senki sem vitathatja el, hogy e beszámoló szakavatott kézből ered, éppen ezért
szembetűnő disszonanciát képezett, hogy a
szakember megfigyelései ne.ni párosultak
megfelelő objektivitással.
A zenekritikus
nagy Kubájául kelt felróni mindenekelőtt,
hogy szóvá tette, sőt egyenesen Kerner ,Jenő
hibájául rótta fel az opera-fpartitura néhány
részletének elmaradását, holott kétségtelen,
hogy ezt a Puccini operát a milanói operaháztól eltekintve, talán -még sehol sem játszották teljes zenei szövegében, már csuk azért sem, inert az egész mii csorbítatlan előadása 3 és féL óránál is hosszabb időt venne
igénybe.
K e r n e r Jenő önszántából semmi lényeg-eset sem hagyott ki az operából, amelynek
zenei könyve egy elsőrendű, operaelőadásokra talán a legjobban berendezett vidéki társulatától érkezett és amelynek meghúzásai
kivétel nélkül érvényben vannak.
A recenziót iró karmester különben elismerd, Ihogy a Faragó társulat énekesei kiváló munkát végeztek. iMinek állapítja akkor
meg, mint egy vidéki operaelőadás kritikusa,
ihogy egy énekesi babérokra nem pályázó
bonvivant-szinésznek, ki csak erős morális
áldozatok árán vállalkozott egy kis szerep
éléneklésére, színtelen a hangja?
K e r n e r karmester a Bdliémek betanításával elsőrendű művészi munkát végzett,
olyat, aminőt kitűnő kvalitásaitól joggal el
is lehetett várná
EMkplö izlésü, zeneileg képzett és a világvárosik ogOruelopdásait is sűrűn látogató
•kdzön\séjg s<\m paláit í/semmi kifogásolni valót
p Bohémek tegnapi előadásán, amely olyan
színvonalon állott, aminőt ma, amikor a háborús lehetőségekkel is számolni' kell, amikor
lépten-nyomon művészet és műszaki erők
(hiánya mutatkozik, a vidéken talán sehol
sem tudnak produkálni. És hogy ez az elődadás ilyen volt, amiit a zeneileg érett brassói
közönség és ennek soraiban a zeneileg képzett látogatók is elismernek, az elsősorban
Kerner Jenő érdeme. Akiinek betekintése van
a kulisszák mögé, aki tudja, ihogy mennyi
ügylbuzgalom, fáradtág, sziakavatottság és
rutin szükséges ahhoz, hogy egy karmester
aránylag egészen rövid idő alatt megeleveuiitse a színpadon egy klasszikus mü szépségeit és mélységeit, aki tudja, hogy mit jelent
egy opera műsorra vétele egy vidéki társulatnál, amelynek csaknem naponta el kell
•egy-egy darabaL készülnie, hogy közönséget
biztosítson magának, az csak megértéssel és
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őszinte elismeréssel adózhatik annak a karmesternek, akinek művészi energiája a Bohémek tegnapi előadásával a brassói közönséget oly megfinomult zenei élvezetihez juttatta.
Mint évtizedeken át zenével foglalkozó
szakember, szükségesnek tartottam mindezt
elmondani, azzal a kérelemmel, hogy ezeket
>a sorokat tapasztalataim szerint mindig
igazságra törekvő lapjukban 1 közölni szíveskedjenek. — Teljes tisztelettel:
Egy zenetanár.
A brassói színházi szezon, amint a fentiek dokumentálják, mindenesetre elég mozgalmas és élénk. Talán mozgalmasabb és érdekesebb, mint báibol másutt.. És ebben —
rossz néven ne vegyék a derék színészek és
a kitűnő Kerner — Csányi Mátyásnak is vari
némi része.

Iskolai értesítők.
(S\ajút tudósítónktól.) A 'siketnémdk szegedi intézetének '1915—16-ik tanévi 'működéséről Kiug Péter igazgató számol be gépírásos jelentéséiben. 'A jelentés bevezető részében 'az igazgató rámutat a siketnémaoktatás emberbaráti és nemzetgazdasági
vonatkozásaira és kifejti, hogy a mostam
súlyos időkiben fokozottabb mértékben feladata az intézetnek, hogy azokat, akik fogyatkozásuk imiiatt hozzátartozóiknak, a társadalomnak és az országnak terhére lennének, .hasznos és munkás polgárokká nevelje.
Ezit 'az áldásos hivatását az 'intézet az elmúlt tanévben nagyobb sikerrel teljesíthette,
mert azok a nehézségek, amelyek az 'előző
tanévben a tanárthiány miatt előállottak,
résziben megszűntek. Áz intézetbe 101 növendék vétetett föl. .A növendékeket a tanári
testület odaadó buzgalommal oktatta es a
'hadibavonultak hiányát fokozottabb munkássággal .igyekezett pótolni. Az, igazgatói jelentés ennek az intenzív tevékenységnek
szép eredményét tünteti 'fel ós elénk tárja
azokat a nevelési elveket, amelyek a siketnémák jelilemképzésében hatásosan érvényesültek. A tanitási eredményről és a növendékek kézügyességéről az évzáró vizsgálatok alkalmával a közönségnek is módjában
volt meggyőződést szerezni.
A tantestület gondoskodása kiterjed
azokra is, akik az intézetet elhagyják. December 1-én megnyílt a siketnéma
iparos
tanonciskola, ahol 13 tanuló nyert oktatást,
az intézettel kapcsolatos gépkötő-ifoglalkoztatóban pedig 16 siketnéma munkásnőnek
adtak munkát, ezenfelül az intézethez forduló siketnéma iparosokat is munkához juttatták. A háborúval összefüggő hazafias .és
társadalmi akciókban az intézet a mult tanévben is buzgalommal közreműködött. A
IV. hadiikölesönre az intézet és a testület
tagjai 1000—1000 koronát jegyeztek. A hadbavonultak családtagjainak segélyezésére, a
vak katonák javára és hasonló jótékonycélokra adományoztak és karácsonykor az
intézet 140 katonát megvendégcilt. A ntegsiketült katonák tanítására a testület szintén felajánlotta készségét, de az ajánlatra
ezideig az illetékes faktorok még nem reflektáltak. Az intézeti épület egy része katonai célokra volt lefoglalva, más részéiben

|alli ÉlllííF Várnay L Itiny^ere^cdé^bcn, Szegeden.
HH Az irodalom legnagyobb kincsei rendkívül leszállított áron szerezhetők be. j m
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Pedig azi alsóvárosi népiskola és patronázsegyesület talált elhelyezést.
Az intézet anyagi szükségleteinek fedezéséről a feliigyellő-lbizottsáig gondoskodik.
Miután a társadalomi áldozatkészsége a
háborús jótékonyságban merül ki, az intézet
bevételeinek forrásai részben vagy teljesen
bezárultak, de a jelentés hálásan emlékezik
meg azokról, akik az intézetet a súlyos időkben sem hagyták cserben és anyagi támogatásukkal lehetővé tették, "hogy az intézet
működését folytathassa. A felügyelő-bizottság uj tagjai lettek: 'dr. Szalav József főkapitány, dr. Wolf Ferenc városi tiszti főorvos és dr. Zadmvecz
István kormánytanácsos. Az igazgató kérő szóval fordul a
jószivül társadalomhoz, h o g y az intézetről
a mostam súlyos idők gondjai mellett se
feledkezzék meg.
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MLMAGYAIÍÜRSZÁG
fogadta gróf Andrássy Gyulát, gráf Apponyi
Albertet és Rakovszky
Istvánt. Az ellenzéki
vezérek délután 5 órakor visszautaztak Budapestre.

Bevásárlási igazolványt árpa- és zabvételre
gazdasági célokra 1748-an kértek, mig gabonára 1776 család kapott 3264 vásárlási
engedélyt.

— A pénzügyminiszter hazaérkezett
— Az állami tisztviselők beszerzési előBerlinből. Mint a Budapesti Tudósító jelenti lege. Budapestről jelentik: Az állami tisztviselők
dr. Teleszky János pénzűgyminisziter vasár-\ részére legutóbb engedelmezett
rendkivüli
nap dr. Valkó Lajos miniszteri osztálytaná- háborús segitéssel kapcsolatosan a törvénycsossal Berlinből visszaérkezett Budapestre. hozás tudvalevően azt is kiimondotta, hogy
— C a n á d m e g y e üdvözlő távirata József e háboru-s segítség félét meg nem, haladó
főherceghez. Makóról je eutik: A legmagyarabb összeg erejéig beszerzési előleget is kaphat
és legnépszerűbb főherceg, József kir,. hera tisztviselő. Az előleget ez évi november
ceg, ,a VII. hadtest parancsnoka, legutóbbi
elsejétől
számított tizenkét egyenlő részletnapiparancsáiban olyan emléket állított fel
a hadtest kötelékébe (tartozó katonákról, mely ben kell levonni. A minisztertanács a napokörök időkre hivatott biztosítani azok kiváló ban hozott határozata alapján a beszerzési
hadierényeiit. E düciső hadsereg -kötelékébe előleg dolgában ugy döntött, hogy miután
tartóznák a makói és csanádmegyei bakák
is, -akiket ós velük a vármegye közönségét is azt legcélszerűbben a nyár vége felé lehet
közelről érinti ez a -magas helyről jött elis- fölhasználni, sürgősen utasítja a pénzügymerés, miért is Csanád-megye törvényható- igazgatóságokat a szükséges teendők megsága rendkviüli közgyűlésén Návay Lajos tételére. A beszerzési előleget az illetők
0000
napirend, előtt tett indítványára elhatározta,
családi és vagyoni viszonyaihoz mérten álhogy József kir. hercegnek távirati uton
Az egyik
köszöni meg a ragyogó elismerést és tolmá- lapítják meg, a következő irányelvek alapcsolja av ármegye közönségének báláját es ján: Az olyan alkalmazott, akinek nincs házlúgosai lapban "olvassuk, Ihogy a jelenleg ott köszönetét. A határozat folytán Hervay Isttartása, harminc százalékát kapja az egyműködő Eenlow-cirkuszban
dijbirkozások v á n alispán a következőket intézte őfensészeri háborús segitésnek. Az olyan alkalmafolynak a közönség élénk érdeklődése mel- géihez:
zott, akinek kettőnél kevesebb családtagja
lett. Az egyik (birkózó kinaii' és iVan-ÍFan— Csanádvármegye törvényhatósági bi- van, negyven százalékot, az, pedig, akii legDziu névre hallgat, la másiik néger, a m a g y a r zottsága mai napon tartott közgyűlése fo- \
alább két családtagot tart el, ötven százaf a j t iGzáija képviseli. í v j a a lap, hogy egyik lyam-án elhatározta, hogy .Fenségednek a heintézett mapipaiancsát meg- lékot kap. Az előleget nem lehet lefoglalni.
este -zajos b o t r á n y b a fuladit a 'birkózás. A ki- tedik hadtesthez
hirdetteti : a vármegye valamennyi községé- Az előlegekkel kapcsolatban a pénzügymi'naii birkózó nem tudott boldogulni Czájávial ben mint a legfelsőbb királyi kegy és elisniszter kívánatosnak tar íja, liogy a tisztviés liogy eredményt erőszakoljon ki, ^szabály- merés megragadó megnyilatkozását. A várselők élelmiszer
beszerző csoportokat
alatalan fogásokat alkalmazott. A fejével Czája megye közönsége
megragadja
az
álki tsanak maguk között és ezen az uton
gyomrába döfött, u g y bogy Czája eszmélet- mát, Ihogy Fenségednek őszinte h á l á j á t és
igyekezzenek az előleget hasznosítani.
köszönetét
fejezze
ki
a
napiparancs
kibocsálenül maradit a porondon. A közönség dühbe
ása alkalmából, ami ujabb anujele volt angurult és székeiket (lóbált a kihalni ifelé, aki a nak az atyai gondoskodásnak és szeretetnek,
— Bonyodalmak a képzőművészeti öszTemes folyón, keresztül menekült el a kö- amellyel Fenséged hadtestének hősiesen har- töndíj körül. A Ferenc József ösztöndíj pázönség h a r a g j a elől.
coló katonái iránt viseltetik. A vármegye la- lyázathói kisarjadt incidens egyre j,tlbban
Olvastuk a liirt és elgondolkodtunk. A kosságából igen jelentékeny rész az, amely kiélesedik. Laászló Gyula 46-os főihadnagy,
a VJI-ik hadtest kötél ékében teljesiti kötebirkózó birkózik, a kinai nekimegy 'a ma- lességeit királyért és H a z á j á é r t s igy végte- hz együk pályázó, dr. l'app Róbert ügyvéd
gyarnak a közönség izgatott és agyon akar- lenül jóleső érzés az, amelyet a közönségben u t j á n az 1914. 4. t-c. 1. §-ába ütköző rágnilja verni a kinait, űz elmenekül, h o l n a p u j a legmagasabb helyről jövő hála ás elismerés nitazás vétsége miatt (feljelentésit tett a járásműsor és 1916-ot í r u n k ós, — állítólag — vi- támaszt s csak fokozni fogj,a a m a tiszteletet bíróságon dr. (Jaál E n d r e kulturtanácsos ellágháború van. H o g y ilyen (verekedő kedvé- és hódolatot, amellyel ugy a közönség, mint len. Az ösztöndíj ügye ismét bonyolódik. Vaben van: a lugosii publikum
és
meg- a harctéren küzdők Fenségednek nemes pél- s á r n a p néhány napi szabadságra hazaérkedát nyújtó, fen költ személye iránt viseltet- zett a harctérről tíóth I m r e fésftxkniüvész-nökívánja
azt,
miszerint
vacsora
után
nek. A vármegye közönsége nevé'bein Her- vendék, a 46. gyalogezred h a d n a g y a , aki hétdijbirkozók szórakoztassák, azt megértjük. vay, alispán.
főn megjelent dr. Gaálnál ós előadta, hogy
Azt is megértjük, Ihogy védik la m a g y a r dij— Kinevezések. A király a háború tartamára
birkozót a*kánai szabálytalanságai ellen, -csak dr. Aniszféld Endrét, az 5. népfölkelő pa- julius huszadikán a harctérről küldte el páazt nem értjük, miért u g r a n a k ibe ilyen olcsó rancsnokság nyilvántartásában, a szegedi lyázatált és neve mégsem szerepel a pályázók
cirkuszi trükknek. iHigyjók el, Czája meg, a tarttálékkórházhoz beosztott volt főorvost, között. A :pályázat mindeddig nem érkezett
k irtai nagyon jó barátok, akik előadás u t á n népfölkelő főorvossá, dr. Kravsz József volt meg.
megosztják egymással a f a l a t o t és a kínait szolgálaton kívüli viszonybeli főorvost, nép— A katonatisztek drágasági pótléka.
fölkelő főorvossá, dr. Turosányi I m r e népfölb á n t j a legjobban, hogy őt d u h a j n a k szerződ- kelésre kötelezett orvost, népitől kelő segéd or- Bécsi jelentós szerint a mögöttes országrésztette a cirkusz igazgatója. Nagyon unszim- vossá, és dr. Király Károly volt tartalékos ben szolgálatban alkalmazott tizedik és tipaitikus szerep a vad birkózót játszani, ide az segédorvost, népfelkelő segédorvossá kine- zenegyedik rangosztólyba tartozó katonatisztek, akiknek 1916. augusztus elsején csak a
igazgató megkívánja, mert a közönség meg- vezte.
készenléti pótlékra van joguk, kivételesen
követeli a (brutalitást.
— 3264 vásárlási engedély hat nap alatt. k ii tan amjtigi támogatásiján részesülnek. Ez
Ne ugorjanak (hát be a lmgosiaik a birkózó A Tisza Lajos-köruti tornyos iskolában mű- ,a támogatás a következő: A tizedik és tizentruppnak ós ne gyönyörködjenek kiét embei ködik tudvalevőleg a polgármesteri hivatal- egyedik rangosztályba tartozó nőtlen katoizomjátékábau, amikor annyi százeznr ka-, nak az a kirendeltsége, amely az őrlési en- natisztek százötven, a nőtlen tisztjelöltek kigedélyeket és a gabonabeváisárlási igazol- lencven ós a nőtlen, rangosztályba még nem
tona néz egymással farkasszemet.
sorozott tisztjelöltek h a t v a n koronát kapványokat állítja ki. A hivatal julius 25-ike
nak. A tizedik ós tizenegyedlik rangosztályba
— Az ellenzék vezérel a királynál. Bécs- óta működik és augusztus elsejéig 235 szesorozott nős katonatisztek, h a gyermekteleből jelentik: őfelsége hétfőn kihallgatáson
nek, 200, egy- és kétgyermekes tisztek 300;
mély részére állított ki őrlési engedélyt.
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ha töblb gyermekük van, 400 koronát kapnak.
A nős tisztjelöltek, h a gyermektelenek, 150,
egy vagy két gyermekkel 180, több gyermekkel 210, és végül a rangosztályba nem sorozott nős, gyermektelen tisztjelöltek és Önkéntesen tovább szolgáló1 altisztek (hetven
koronát, h a egy vagy két gyermekük van,
100 koronát, h a ennél több gyermekük van,
130 koronát kapnak.
— 13412 választó van Szegeden. A központi bizottság a jövő évi választópolgárok
névjegyzékét a ifelelbbezések letárgyalása
után, lezárta. A választópolgárok száma az
u j névjegyzék szerint a következő: az első
választókerületben 47i20, a második kerületben 4517, a h a r m a d i k kerületben 5175 választó'van, összesen 13412, mig a mnlt évben csak
12606 volt a választópolgárok száma, Nyolcszázhat 'választóval szaporodott az idén a
névjegyzék.
— ítélet a posztőcsaíók ügyében. Budapestről jelentik: Közel négy hónapig tartó
zárt tárgyalás után kedden hirdette ki nyilvános iilésen. a budapesti honvéd hadosztálybiróság azi Ítéletet a posztócsalásban vádolt katonák és kereskedők bünporeben.
Tizenhat vádlott állott a hadbíróság elé az.
állani hadiereje ellen elkövetett bűntett vádjával. A vádlottak névsora a következő:

Fenyves Jákó őrnagy, ruhatári műszaki
tiszt, Szegedii-Maszák Tihamár hadbiztos,
Riemer Gyula, a Textil-müvek igazgatója,
'Neumann László, Taubes Jenő, Szász Ödön,
a Sűhwartz Lajos cég társtulajdonosa, Pártos Artlhur, az Ekker, Pártos és társa cég
tulajdonosa, Heclht Dezső, Bastir Ernő, a
Bastir, Gálántai és társa cég tulajdonosa,
Fenyves Jakab, Rdhn Béla, Váradi Dezső,
Ligeti Miklós, Váradi Sándor Béla, a három
utóbbi a Váradi és Ligeti cég tulajdonosa,
kereskedők, Fenyves Henrik magántisztviselő és Faragó Béla ügynök. Már korán
reggel nagy volt a sürgés-forgás a cs. és
kir. helyőrségi hadbíróság Margit-köruti
épületében, melyet az iigy tárgyalásának
idejére a honvéd hadosztály-hadbiróságnak
engedtek át. Fél tizenkettő után. néhány
perccel megszólalt a csengő. A közönség, a
mely már ekkor zsúfolásig megtöltötte a
termet, elcsendesedett. Bevezették a vádlottakat, akik a bírói emelvénnyel szemben
levő két padon foglaltak helyet őrök nélkül.
Soós ezredes elnök, miután a nyilvános tárgyalást megnyitotta, Rudloff Ödön alezredes-had'biró a tárgyalás vezetője megkezdte
a terjedelmes ítélet kihirdetését: ö felsége

igazgató: VAS SÁNDOR.
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Rendes mozi előadás d. u. 5 és 7 órakor.
Az esti előadás kezdete 9 órakor.
Helyárak d. u. a rendesek, az esti előadáson zsölye 3 korona,
I. hely 2-40, II. hely 1*60, III. hely 1 korona.

Szeged, 1916. augusztus I.
a király nevében! A Fenyves Jákó őrnagy
és társai ügyében megtartott főtárgyalás
után a budapesti honvéd hadosztálybirőság
a következőképp itélt: Bűnösnek mondja ki
Taubes Jenőt, P á r t o s Artúrt, Neumann
Lászlót, Váradi Sándor Bélát a katon-i büntetőtörvénykönyv 327. szakaszában meghatározott, az állami hadiereje ellen elkövetett
'bűntettben; ezért elitéli a hadosztálybiróság
tiz-tiz évi, havonként egy napi böjttel és
negyedéven/kint 14 napi magánzárkával és
a böjtnapon kemény fekhellyel szigorított
súlyos börtönre, Fenyves Jákó őrnagyot,
központi ruhatári kezelőtisztet bűnösnek
mondja ki a liadosztálybiróság a büntetőtörvénykönyv 327. szakaszában meghatározott, az állam hadiereje ellen elkövetett bűntettben és ezért őrnagyi rangjától való megfosztásra és tizenöt évi súlyos börtönre itéli.
Bűnösnek mondja ki a hadosztálybiróság
Kaim Bélát a Kbt. 327. szakaszában meghatározott bűncselekményben;
ezért elitléli
őt a hadosztálybirőság 12 évi súlyos börtönre. Bűnösnek mondja ki a liadosztálybiróság Fenyves. Jakabot és Fenyves 'Henriket mint bűnrészeseket a 327. szakaszban
meghatározott biincselekfmén.y elkövetésében. Fenyves Jakabot tiz évi, Fenyves Henriket 15 évi súlyos börtönre itéli. Bűnösnek
mondja ki a hadosztálybiróság Bastir Ernőt 1
a Kat. 38,4. szakaszában meghatározott bűntettben és elitéli ezért hat hónapi súlyos bőr,-,
tönre. A kiszabott büntetésekből az elszenvedett vizsgálati fogsággal egy-egy évet
kitöltöttnek vett a biróság, Bastir büntetését pedig teljesen kitöltöttnek számitja és
elrendeli azonnali
szabadlábra-ihölyezését.
Felmentette a hadosztálybiróság
SzegediMaszák Tihamért, Riimer Gyulát, Hecht
Dezsőt, Szász Ödönt, Ligeti Miklóst, Váradi'
Dezsőt és F a r a g ó Bélát az ellenük emelt
vádak és következményei alól. A Fenyves
Jákó tulajdonában talált 400.000 korona
megvesztegetési pénzt a biróság a honvéd^
tiszti özvegyek és árvák javára elkobozta.
Az elnök ezután az indokolást olvasta fel.
— Előadás. Kedden este 8 órakqr a zsidó
hitközség disztermében /felolvasást tart. dr.
tiiein Emmáiméi kiváló orientál ista. A ifi'atal
tudós felolvasásai mindenütt nagy figyelmet
keltettek. A felolvasás tiszta jövedelmét a
Vöröskereszt j a v á r a forditják.
— A reggel hat órai gyors visszaállítása.
A városi tanács hétfői ülésén dr. Somogyi
Szilveszter polgármester anditványár'a elhatározta a tanács, hog-y a budapesti vonatok
ímemetrendijének . Ineg/változtatását (fogja a
kereskedelemügyi minisztertől kérni. A tanács feliratot intéz a miniszterhez és a reggel h á t órakor imáuló és a délután h a t órakor érkező gyorsvonatok visszaállítását fogj a kérelmezni. A tanács elhatározta, hogy;
Temesvár és a közbeeső városok tam ácsát hasonló felirat szerkesztésére f o g j a felszólítani.

ialfli ffiiir Várnay L HönyíHwsWfcflen, Szegeden.
H ü Az irodalom legnagyobb kincsei rendkiviil leszállított áron szerezhetők be. H l
/
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— Az orosz harctéri helyzet. A vasárnapi
(hivatalos jelentések szerint ugy Volhiniában,
mint Kelet-Galiciában változatlan hevességgel tombol az u j csata és vonala kiszélesedett, megbővült. Cserbacsav, Lesiczki és Szaharov seregei minden rendelekzésükre álló
vasúti vonalakon f r i s s erőket vontak magukhoz és ezekkel megerősödve, teljes energiájukkal támadó.\\ támadás után
m\téztek
vonalaink ellen. Minden erőlködésük, amely
a szövetségesek vonalaink áttörésére irányú,
hiábavalónak bizonyult. E r ő s tömegeket, melyek napokkal ezelőtt Kolomeától északnyugatra. a sztaniszlau—ko'lomeai vasúti vonal
két oldalán, Tkimaletól és Ottyniától nyugatra, továbbá Ihat kilométernyire ettől Nodilav
mellett elkeseredett elszántsággal rohamozták 'csapatainkat, minden erőlködésük ellenére súlyos veszteség melldli
visszavertünk.
A leghevesebb támadó pontnál,
Noladilovná! a varasdi 29. gyalogosezred ellentámadásé kivetette őket e szétlőtt faluból. Bucactól
n y u g a t r a és északnyugatra és az olesszai térségen az elkeseredett küzdelem tovább tart.
Az ellenség a lőhető legsúlyosabb veszteségets zenvedte és minden elszántsága ellenére nem volt semmi sikere. Az oroszoknak
rettentő tömeggel indított támadásai Geresteckótól egészen Stóbiclbváig a Slcidlrod mentén legnagyobbrészt tüzérségi és gyalogság!
tüzünkben összeomlót fek. Roíhám,oszlopaik
raltintő veszteség méjleM roppantak meg. —
Lucktól n y u g a t r a sikerült nekik benyomulni
átmenetileg Trstyámzky
vezérezredes serege
által megszállott árkok egy részébe, azonban a nyomban megindított ellentámadás véres közelharc árán kivetette őket s haladásuknak gátat vetett. A Stodhod mentén, Kaszovkánál különösen heves harc folyt- s az
oroszok több támadását sikerült meghiúsítani. A derék védőcsapatok a S'toebod állás
nyugat felé kiszögellő hajlását a kovno-kovetí vasúti vónéitól északra anélkül, Ihogy
az ellenség megzavarta volna, a front inegröviditésee céljából megrövidetettek.
— A műemlékek névjegyzéke A Műemlékek Országos Tárnics a megküldötto Szeged
város hatóságának az ország műemlékeinek
névjegyzékét. A névjegyzéket a hétfői tanácsülésen mutatta be dr. Gaál E n d r e kulturtanácsös. A tanács értesíteni f o g j a a műemlékek Országos Tanácsát, bogy 'a névjegyzék ellen nincs észrevétele. A névjegyzékbe
Szegedről csak az alsóvárosi templom van
felvéve.
— Mire csábit a névrokonság. Egyik
vidéki laptársunk annak kapcsán, hogy liszt
a városiban végre kiosztásra került, a következő szentimentális sorokat i r j a : Nem Liszt
zeneköltőről emlékezünk meg, -kinek halálozási évfordulója van, hanem a testünk-lelkiinknek minden h ú r j á t megrezgető éltető
lisztről, mely végre a Hafner-malomhan m á r
kiosztásra került. Oh, minő elégiákat, rapsodiákat fakasztott a „liszt". Liszt visszafordult sirjálban, mert- nem őt magasztalták, -hanem azt, amiért imádságunk tört az ég felé.
Ezrekre menő tömeg lepte el a iHáifner-mallom előtti j á r d á t és ostromolta az üzletet, A
számokat osztogató leányt annyira, megroh a n t á k , hogy szegény elaléltan összeesett,
— Kazánrobbanás egy angol csatacirkálón
Amsterdamból
jelentik: A barrowi Wiickers,féle hajógyáriban súlyos szerencsétlenség
történt. -Egy Tiger-tipusu
csatacirkálón, a
mely 'a skagerraki csatában szenvedett sérü-

lései kijavítása végett volt a dokkban, kazánr<j\bbamá.s történt, amely
teljtyenmegs)emmisitette a hadihajót. Az admiralitás h á r o m
nagyobbrangu hivatalnoka a
robbanásnál
lététét vesztetté.
— Földtani fölvétetek. A földmivelésügyi
miniszter rendeletet intézett a város hatóságához és közölte, hogy a földtani intézet aa
ország különböző helyein -fölvételeket- fog készíttetni. Kéri a miniszter a polgármestert,
hogy a földtani intézet megbízottját a hatóság támogassa,
— Elkobzott élelmicikkek a szegényeknek
Különböző élelmicikkeket felejtenek egyes
felek a fogoly-ügyeleti- és rendőrtiszteknél,
igy pl. zsirt, tojást. A rendőrség épen ugy,
mint az elkobzott tejtermékeket, ezeket az
élelmicikkeket is szegénysorsu, sokgyermekü
családok között osztja ki.
— Elégett két kazal buza. Székháton vas á r n a p r a virradóra Csikós János gazdálkodó
két kazal búzája és egy kazal á r p á j a elégett,
A rendőrség nyomozást indított annak a
megállapítására, nem gyujtog-atás'ból keletkeze t-t-e a tűz,
— Baleset, Szabó József az 5. népfölkelő
-parancsnoksághoz tartozó és szolgálattételre
a szegedi városi közkórházba beosztott katonai1 kényszermunkás', Kiskunfélegyházán szüleinél töltött szabadságáról visszaérkezvén,
hétfőn délben a dohánygyár közelében a haladó villamosról eddig ismeretlen módon kiesett. Súlyos sérülés-évei a felsőipariskolaf
tartalékkórháziba szállították.
— Nagy kabaréestély a tűzoltók javára.
Nagyszabású kabaré- és tűzi játék-estélyi rendez augusztus elsején a Korzó-mozi igazgatósága a Szegedi önkéntes Tűzoltó Testület javára. Lesz hangverseny, tűzijáték, kabaré
és mozi. Az elöadáscfri \a szegedi 5-ik hdnvéd
gyalogezred fcn\ékai)a is kö^mmilköSk.
A
nagyszabású kabaré-müsor keretében fellépnék: Déry Rózsi Pintér Böske, a miskolci
szinház primadonnája, Körmendy
Kálmán,
Gazdy Arankla, Heltfxy Jenő, iSzeghö Endre,
Fenejriczy Frigyes és Szőllősy
Gyula. —•
Szinne kerül Tamás Rezső szegedi újságíró
hatásos egyfelvonásosa, a Szivárvány
és egy
kabaré-tréfája: Maga akar újságíró
lenni
iSzegeden? cimmel. — H e l y á r a k : Zsölye 3,
I. hely 2.40, II. hely 1.-60, III. htly 1 korona.
írógépszalag—szénpapir és az ö s s z e s
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díjmentesen felszereli Keller Irógépvállalat Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363.
— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában
német, francia, angol nvelvekből kezdők és
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön.

Amikor még kilencven
fillérbe került egy pár csirke,
(.Saját tudósítónktól.)
Régi, megfakult
Írások akadtak a kezünkbe, megsárgult, színehagyott papírlapok beszélő számokkal. A
tizennyolcadik század piaci ódáit s o r o l j a fel
a kimutatás, amelyből megtudjuk, hogy 1726ban elrendelte a városi tanács, hogy az egy
polturás kenyérnek egy f o n t és húsz uncia
nehéznek kell lennie. 1740-ben egy másfél
(fontos kenyér öt dénárba került és egy
zsemlyét, amely öVa l á t sulyu volt, egy dénáron árultak. A h ú s á r a k a t mindig a hatós á g szabta meg a próbavágatások eredményélhez képest.
Megdöbbenéssel tapsztaljmk, hogy 1721hen egy szopós m'alac h a r m i n c dénárba ke
riilt. E g y dénár két garas volt, egy g a r a s
kilenc fillér, anno 1721-ben, tehát két korona
hetlven fillérbe került egy szopós malac.
ilTöőlben a m a r h a h ú s -másfél, a íhorjuhus
három, as zálonna négy dénárba került fontorikitot. 1732-ben öt dénár volt e g y font marhahús, 1733-ban húrom dénár, a b o r j ú h ú s 4,
a b á r á n y h u s 2'b, a malachús négy dénár.
A balról is ivan jelentés: hol nagyon olcsó, Ihol n a g y o n drágá volt. 1742-ben egy 49
fontos tokért fontonkint négy dénárt fizettek, mig 11780-ban egy mázsa vegyes hal öt
forint volt.
A háziállatok! árait is megtaláljuk. 1720ban egy jármos ökörnek nagyiven f o r i n t volt
az ára, m i g egy p á r ökör 1741-ben 55, 1743han 63, 1773-ban 95—110 forintba került. —
1720-lllan (busz forintba került egy telién,
1778-ban m á r ötven forintba. 1721-ben 4—6
forinton, 1724-ben 3 forinton kelt el egy borjú. Hetven tallérba került 1720-ban egy ló,
1730-ban 126 forint volt egy lónak az ára, mig
1739-ben a (feljegyzések szerint csak 12 forintot adtak egy lóért.
A szárny ős ok közül 1722-ben öt dénárba
került egy p á r (csirke, tehát kilencven 1fillérbe. E g y Ind busz dénár volt, egy pulyka hatvan dénár, egy fácán 1Í2 garas.
1725-ben h a t dénár volt egy tyúk, kilenc
dénár egy kappan, hatvan dénár egy pulyka,
tizenöt dénár egy Ind. 1737-íben (harminc dénárba került egy p á r (fogoly, >a nyúl p á r j a
pedig 05 dénár volt.
Ezeket az á r a k a t össze kellene hasonlítani a mai árakkal, hogy a különbség annál
szembetűnőbb legyen, (azonban a m a i á r a k
állandóan emelkednek, bogy hogy még öszszehasonlitás alptt is felszökkenne egyik-másik' cikknek az á r a és igy nem volna pontos
a kimutatás.
Ezért mellőzzük.

Bratianu a királynál.
(olajos, p e i r ó l e u m o s )

eladók

Várnay L. Szeged,
Kárász-utca 9.

Bukarest, julius 31. A király ma reggel
kihallgatáson fogadta Bpatianut é s vele
hosszasan dolgozott együtt.

Goga útban Pétervár felé.
Bukarest, julius 31. Az Eclair jelenti,
hogy Goga Octavián Pétervárra
utazott.
Köziben kiszállott Remiben, ahol látogatást
tett az orosz hatóságoknál ós az orosz ex-,
pedliciós sereg parancsnokánál. Gogát fogadta Viysnekik orosz admirális is, aki a

Harctéren levő szeretetteínknek küldjünk

MODIANO-CLUBSPECIALITÉ

hüvellyel
Védjegy.

készített c i g a r e t t á k a t , hogy lássák, hogy nekik mindenből a legdrágábbat,
tehát a legjobbat is, v á l a s z t j u k !

Szeged, 1916. augusztus 1.
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flottakiilönitmény és a szállitáhajóknak parancsnoka. Remiből egy liberális párti képviselővel utazott tovább Pétervár felé.
HÁROM NAPIG ELÉG AZ OROSZORSZÁGBÓL JÖTT MUNÍCIÓ.
Bukarest, julius 31. A legtulzóbb intervencionisták kezdik belátná, bogy az általuk
forrón óhajtott pillanat Romániának a v r
lághábóruba való beavatkozására még mindig nem érkezett el. Azok a komoly politikai tényezők, akiknek a kezében van Románia sorsa, tudják, hogy Románia élete
forog kockán és elhatározásukat a helyzet
komolysága befolyásolja. Bratianu, aki két
esztendeje tartja magát a legellentétesebb
áramlatok között, soha olyan határozottnak
nem mutatkozott, mint most. Az a válság,
amely a legutóbbi napokban izgatta Romániát, amely a király Bukarestbe való utazását tette szükségessé és amely miatt az
utóbbi napok izgatott tárgyalásai folytak,
most egyelőre befejezettnek látszik.
Az antant uszítása köztben változatlanul
tart, de egyre lankadó erővel és egyre
gyöngébb érvekkel. A municiószállitás az,
amit az antant az ellenünk való agitációbar?
felhasznál. Akik azonban józanul itélik meg
a helyzetet és szerencsére ezek döntenék
Románia sorsa felett, azok tudják, liogy az
egész municiószállitás
nem egyéb
olcsó
hangulatcsinálásnál, mert bármennyi legyen
a muníció, amit eddig Oroszország szállított Romániának, a háború mai emberifölötti
méretei mellett legföljebb két-három napra '
volna elég. Azt pedig már Romániában is
tudják, hogy a legrövidebb háború is tovább
tart két-három napnál.

Francia j'elentés a németek
támadásairól.
A cs. és kir. sajtóhadiszáhásról jelentik,
hogy a francia vezérkar julius 30-án délután
3 órakor a következő jelentést adta ki:
Sclmline vidékén
Lychonstól délre a
franciák egy német felderítő osztagot szétszórtuk. A Maas jobbpartján a ravini sáncon
Fleuyrytől délre egy német támadási visszautasitattunk.
Fleury egész vidékén és Vau és u Hu-,
min-erdőcskében a bombázás tovább tartott.
Az arcvonal
többi részén az éjszaka
nyugodtan telt el.

Angol hivatalos jelentés.
London, julius 31. Haig tábornok jelenti: Éjszaka hevesen bombáztuk az Ancre
és a Somme között levő ellenséges futóárkokat és tartalékállásokat. Ágyuzásunk
következtében az ellenséges
löszerrafflár
Courcelette közelében felrobbant.

Az elzászi harcok.
Bern, julius 31. A Journal de Genéve
bonfoli értesülése szerint a határon igen
heves az ágyúzás. Ugy látszik, hogy a franciák kezdtek offenzívát, mivel a nehéz ágyuk
lövései francia hadállásokból érkeztek. A
franciák most Movet, Biselt és Mörnachot
ágyúzzák. Ugy látszik, a küzdelemben gyalogság is résztvett, mert Banfolban tisztán
hallatszott a kartácsok zaja. Altkirch körül
folyton ismétlődnek u tánuulások, ami arra

mutat, hogy a franciák szeretnék ezt a kis
várost hatalmukba keriteni, Dannemarie körül a legnagyobb kaliberű ágyukat állították
föl.
t3USU»BB«eeSB4aS»BB382aBB8«ESB»SBaBBaií3!BBil!SBBHBaOttí;
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

IVsczmándy Jenő:

Vörös ördög szabadságon
Ára 3 k o r o n a .

Szeged szab, kir. város tanácsától.

Dr. Radó Sámuel:

Hirdetmény.

Jolm Biti! és társai

Az 1892. évi XV. törvénycikk 3. §-a értelmében a
szőlőtulajdonosok, illetve bortermelők azon kedvezményben részesülnek, hogy a saját termésű boraiktól a háziszükségletre szánt mennyiség után állami
boritaladó fejében 12 korona 70 fillér helyeit csak
6 korona 70 fillért tartoznak fizetni, de csak azon
esetben, ha ebbeli igényüket a szüret megkezdéséig, de legkésőbb ez év szeptember hó 15-élg az
összeírásra jogosított hatósági közegeknél bejelentik.
Felhivatnak tehát az 1916. évi szüret alkalmából
az érdekeitek, hogy a fenti kedvezmény igénybevételére
vonatkozó szándékukat és pedig a város belterületén,
Röszkén és Szent Mihálytelki kapitányságokban, valamint a város körüli fekéteföldeken lakók a javadalmi
központi hivatalban (Mars-tér 20. s z ) az Alsótanyán
lakók az alsótanyai rendörségen; a Felsőtanyán lakók
pedig a feisőtanyai rendőrségen a szüret megkezdéséig,
de legkésőbb

Ára 3 k o r o n a .

Dr. Kunos I g n á e z :

Böszörményé Zoltán:

Ára 3 k o r o n a .

folyó évi szeptember hó 15-éig
annái is inkább bejelentsék, mivd ezen h itáridőn tul,
az ily igénybejelentésük figyelembe vehető nem lévén,
a kedvezménytől ezúton elesnek.
Miről az érdekeltek oly figyelmeztetéssel értesíttetnek, hogy a bejelentés alkalmával arról nyerendő
igazolványt illetve bejelentési szelvényt a kedvezményes díjtétel számithatása végett bortermésük
bejelentése alkalmával a javadalmi központi hivatanól (V. ker. Aiars-tér 20. sz.) a saját érdekükben
felmutatni el ne mulasszák.
Végül niegjegyeztetik, hogy azok a szőlős gazdák,
kik szeszes italok kimérésével, vagy kismértékben való
elárusitásáva! foglalkoznak, ebben a kedvezményben
nem részesülhetnek.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1916. julius hó
13-án fartolt üléséből.
264.9—1916. III. fan. szám.
D r . Somogyi S z i l v e s z t e r s. k.,
polgármester.

Pogány József:

Á földre szállt pokol
(Az Isonzo epasza.)

Ára 3 K 5 9 fill.

Szederkényi A n n a :

H i f i egy a s s z n y eljut oáiig

Ára 1 K 90 fill.

Regény

Herczeg G é z a

könyve az olasz harctérről
Ára 3 k o r o n a .

Telefon 1308.

üdás-ví tsii

Telefon 1308.

u m m

Barabás B é l a :

i s e llíoitt SS orosz ée oiosz iciin
Ára 3 k o r o n a .

Van szerencsém b. tudomására adni ugy a
helybeli, mint a vidéki nagyrabecsült érdekelt
feleknek, szíveskedjék teljes bizalommal hozzám
fordulni bármiféle üzletek lebonyolítása végett,
melyet pontosan és leggyorsabban lebonyolítok
ugy az eladónak, mint a vevőnek és pedig
a következőket: Házakat, telket, üz'e eket,
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb
birtokot, úgyszintén házasság-közvetitést vallás
különbség nélkül, a legnagyobb titoktartás mellett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldésével
azonnal válaszolok.
Tisztelettel

Salgő Ernő :

Ara 3 !í 50 fill.

éfj. Pintér I m r e :

Ára 2 korona.

Babits M i h á l y :

Kovesi Béla,

Recitatsv

Margit-u. 28., I. 10.
Gyomorbajosok d§
csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged.
Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Ára 4 korona.

I t u j ö s z ü l é s ellen
csákis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer*
barználja. Ára 1 K50 fii.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szegei,
Széchenyi-tér.
25<;

Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle, Ára 3 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér.
25C

(versek)

Berta Lajos:

Szerelem (szinmü)

Ara 1 K 40 fii

aasBásasK,

Kosztolányi Dezső:
^ bm
o a - j o s o l k :

Novellák

Ara 3 K 5 0 fill.

Molnár Jenő:

$|uesa a f r o n t o n
Ára 2 K 50 fillér.

Hajhullás, bajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-fde „C h i n a h a js z e s z " által. Ára K 1*50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leiuzinger-fále f o g c s e p p b ő f
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchnyi-tér
2500

Kaphatók:

Várnay L

könyvkereskedésében SZEGED, Kárász-utca 9.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász^ utca 9,

