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LEGÚJABB.
KOPENHÁGA: Bérgenből jelenítik, hogy
az elmúlt napokban Odaérkezett huj ásók elbeszélése szérűit az Északi-táigé'en a hadihajók élénk tevékenységet
fejtenek ki, A
hadihajókét ntagánósái, vagy pedig fajokbén hittak egészen a rwjrvég pártok közelében. Szántás angol gőzös a német föltünése
miatt a norvég kikötőkben mctáult. — Norvég utésok, akik Arigliából jöttek,
elnujndiák, hogy a newcastlei Zeppelin-támadási alkuimával dlyán Pándkivüli hév és röbbdnások
vétóik, hdgy a hajók megrázkódtak és több
ház elpusztult.

!
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LONDON: (Hivatalos.)
Mutsch tábornok jelenti:
Augusztus 5-ikén megkezdtük
az ellenség főluulerejé ellen való
támadást,
egyidejűiig a LuckiguM folyónál
szenvedétt
verés égével. A Muai\a hegységben
makacs
héflcok fejlődtek ki, az ellenségét üldözzük.
Vészteségeik megléhétőséi négy ok; a mieink
csekélyek. (M. T. I.)
KONSTANTINÁPOLY:
Gróf Tisza István miniszterelnök és a imigyájé pártvezéreknek a képviselőházban
legutóbb elhalngzátt nyihtkómhl
itt ama szilárd elhatároL
Z(isn\ak adják képét, hogy a háborút a végleges győzelemig folytatjuk. A „Sabach" cimü lap „A magyarok szilárdsága" cimü cikkébán csoldülkozáséndk ad kifejezést a magyúrók vitézsége és más kiváló tulajdonságai fölött. (M. T. I.)
ZÜRICH: A francia sajtó
elkésereáett
hangon támadja Görögországot. A lapok felszólítják áz antantot Görögország
aiinektálására.
' •••• M K i ü !
ROTTERDAM: A Daily GÁuphic hitelés forrásból jelenti, hogy a tengétiáattjáró
hurc a legnagyobb erővel fog kiujulni. WilS(Jn és Németország közölt állítólag
megegyezés is történt e/iiie vonatkozólag.
BUKAREST: Az „Univácsul"-ban Ctiuiniceiam tabániak, volt hadügyminiszter irja.Már gyakran állit dltam, hOgy Bulgária
az
első kinálkózó alkalommal meg fog támadni
bévmiinkót, hogy a Dobrudzsát elrabolja. Nekünk nem Erjdély meghódításáéi kell tőre
kednünk, hanem Románia térületémák megóvása volna fontójs. Még egész Magyarországért se adhatjuk oda Döbrudzsát.
Épét
ezért legelőször is Bulgáriának kelléne meg
üzőnni a hübomt.
BUKAREST:
Bi\uiianu
miniszterelnök
<iz untdpt jegyzékére
még nem adott válpszt. OtdszcYszág minden intézkedést meg
tét a román határok számolva az össze\s eshétöségákkel.
Azokon' a helyéken, ahol ez1
előtt kis határőr-csapatok úlidttak, mást egy
ezrieá, teljes félszéMHssel telj iát
szolgálatát.
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Az egész galíciai fronton ismét
támadnak az oroszok.

- Horozankáfól délre egy ellenséges előretörés meghiúsult. - Böhm-Ermolli serege az oroszok tömegtámadását visszaverte. —

BUDAPEST, augusztus 14. -(Közli a |
intaiiszferieMkii sajtóosztály.) Károly löher- 1
ceg lovassági tábornok hadseregarcvonala:
A Dnyesztertö! délre nem volt lényeges
esemény. A Mariampoltól északra emelkedő magaslatokon tegnap tüzünkkel szétugrasztottunk egy rohamozó lovasdandárt.
A ina reggeli órákban az ellenség a Dnyeszter és a Zaloscetől délnyugatra levő vidék
közti egész arcvonalon ismét szorosabb
harci érintkezésbe jutott a szövetségesek
haderejével. Horozankától délre egy orosz
előretörés meghkisult. Kozowától nyugatra
csapataink fosztogató orosz osztagokat elkergettek. Augusztovlkáná 1 és Zabrow területén zászlóaljaink Számos orosz támadást elhárítottak; 300 foglyot szállítottunk be.
Hindenburg tábornagy arcvonala: BöhniErmoilli vezérezredes hadserege
Podkamiencetőt délnyugatra több órás pergőtűzzel előkészített és gázbombáik használatával támogatott tömegtámadást vert vissza.
Az állásaink előtti tér halott és súlyosan
sebesült oroszokkal van boriivá. Uj harcok
vannak folyamatban. Uleviczenál, a Stochod
mellett egy gyengébb orosz előretörés meghiúsult. Stobichwától délre elfoglaltunk egy
az ellenség által megszállott homokdombot

és a támaszpontot megszálló örséget elfogtuk.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese. 1
BERLIN, augusztus 14. A n a g y főhadiszállás jelenti: Hindenburg vezértábornagy
arcvonala: Skrobova vidékén, valamint az
Ogyuski-csatornáná! a Wigonowskoje-tótól
délre az ellenség elötöréseit visszavertük.
Német osztagok a csatornától keletre orosz
előcsapatokat azok jelentékeny veszteségei
mellett szétszórtak. Zaretschenél a Stochod
mellett az előnyomult ellenség elleni küzdelem javunkra dőlt el. Az ellenség a Luck
cs a Grabenlka-szakasz ellen Brodytól délre
erös támadásokat intéz. Véresen visszavertük őket. Most uj támadások vannak folyamatban.
Károly főherceg lovassági
tábornok
arcvonala: A Zborow-Konluchy szakaszon
az oroszok támadásai meghiúsultak. Az ellen
ségnek állásainkba betört részelt ellentámadásunkkal visszavetettük; több mint 300
foglyot szállítottunk be. Monasterzyskától
nyugatra is hiába támadott az ellenség, a
mely tüzünkben nagy veszteségeket szenvedett.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszter elnöki sajtóosztály.1

Az angol-francia vállalkozások ismét
kudarccal végződtek.
BERLIN, augusztus 14. Á nagy főhadiszállás jeleníti: A thiepval-pozleresl országúttól délnyugatra az angoloknak
tegnap
reggel sikerült mintegy 700 méternyi szélességben legelöl levő árkunkba behatolni.
Ma éjjel ellentámadásunkkal ismét kivetettük őket. Guiílemontnál és a délről csatlakozó vonal előtt az ellenség tömegtámadásait a legsúlyosabb veszteségei mellett
visszavertük; épugy összeomlott a franciák
két igen erös támadása a Maurepas és a
helységtől keletre fekvő vidék közti szakaszon.
i
Utólag jelentik, hogy a franciák aug.
13-án éjjel Fleury falut és állásainkat attól
keletre megtámadták és könnyűszerrel visz-

szavertük őket. Áz ellenség kézigránáttámadása Thiaumont-erödtöl északnyugatra
telesen meghiusult.
A labassei csatornánál és attól délre
élénkebb a harci tevékenység. Az ellenség
járőrei több izben nagyobb mozgékonyságot mutattak, különösen Reimstöl északnyugatra nyomultak előre.
Bőséges tüzérségi előkészítés után erösebb felderítő osztagok vállalkozásai eredménytelenek voltak.
Bapaumetól keletre egy angol repülőgépet légi harcban leszállásra kényszerltettünk.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
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V

A leánygimnázium.
A szegedi középiskolák száma szeptember 1-től újból gyarapszik és nem! tagadjuk,
az uj intézet a város jövője, fejlődése, intézményeinek értéke és hasznossága szempontjából kedvesebb nekiünk, mintha akármilyen más uj középiskola nvil't volna meg.
Hétfőn érkezett le a városhoz a közoktatásügyi miniszter leirata, amelv az örvendetes
hirt tudatta. Most már a helvi hatóságok
dolga, hogy az előmunkálatokat az aránylag
rövid idő alatt elvégezzék. Az uj intézmény
megnyitását inagy nyilvánosság várja örömmel és lelkesen, amely joggal hiszi, hogy a
szegedi hatóságok a város ügyeinek szeretetétől és fejlesztésének ihivséges szolgálatától is vezéreltetve a rendelkezésre álló két
hét alatt mindaz.t elvégzik, amit a leánygimnázium megnyitása érdekéből addig el
kell végezni.
Az a rendelet, amely körülbelül két hét
előtt jelent meg a közoktatásügyi minisztertől, uj utakat vág az eddig sivár, szegényes
és mostoha leányoktatás terén. Elégtétel ennek a városnak, amelyet a kultura és tudomány szolgálatában hozott nagy áldozatok
ellenére is többször ért mellőzés, hogy az
uj rendszerű leányoktatás első. tudományos
képzettséget nyújtó és kenyérkeresetre nevelő intézete itt nyilik meg. örömmel olvassuk a miniszter leiratában, hogy a leánygimnázium ötödik osztályának megnyitását
azért rendelte el, mert méltányolni akarja
Szeged kulturális hivatását és .azt a körülményt, hogy a megnyitandó 5. osztály kellő
népessége biztosítottnak látszik. Sajnos, ezt
a kulturális hivatást nem mindig méltányolták, ami ipedig azt illeti, hogy az 5. osztály
népessége biztosítottnak látszik, nyugodt
lelkiismerettel mondhatjuk el, hogv Szeged
sohasem állt irreális ajánlatokkal a kormány
elé. Mi ittlion mindig tudtuk, ihogy a nemzetiségi vármegyék közvetlen szomszédságában az egész magyarságért is dolgozunk,
amikor e város fejlesztéséért buzgólkodunk,
vagy harcolunk. , Át voltunk hatva annak
tudatától, hogy a tiszta, erős és törhetetlen
magyarságnak ez a végvára, amelv gazdag
intellektusokban, nagy vagyon .felett rendelkezik é s az eddiginél jóval gyorsabb fejlődésre való készségét és erejét számtalanszor dokumentálta, előbb-utóbb a legteljesebb megértésre és — ha másért nem, a
nemzet érdekéből — méltánylásra talál. Az
elmúlt kor nemzeti történetének külön fejezete fog arról szólni, amit Szeged a nevelés
terén tett. Ezeket az érdemeket és nagy
eredményeket meg kellett annak látni, aki
a magyar 'közoktatásügy élén áll. Ezek bőségesen indokolják azt az elhatározást is,
amely az első ujrendszerü leánygimnáziumot
nekünk juttatja.

"
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derihol, ahol jelenségeket az elitélés súlyos, ránk váró uj korszak előtt rá ne mutassunk'
vagy az elismerés zászlót hajtó szavaival arra, hogy komolyabb szerep is rendelkekell kísérni. Hirdettük, hogv a város jövő- zésére áll az egyesületeknek, mint amilyent
jét kiépítő munkának a háboru alatt sem eddig legtöbbjük betöltött, hogy reális, szoszabad teljesen szünetelni, csak egészséges lid, termékeny várospolitikával mindenki
érzékkel kell kitapintani azt a munkateret, számára elfogadhatóvá és honorálttá tudjuk
amelyen működni nemcsak szabad, hanem tenni erőinket és kulturbivatásunkat és
kell iis. Nagyon jól tudjuk, hogy a leány- hogy a városért való nagy és lankadatlan
gimnáziumi nem — egyetem. Az uj intéz- munkában féltékenykedés nélkül kell mindmény jelentőségét egyáltalán nem becsüljük nyájunknak összefogni: hatóságnak, egyetul. De nem mulaszthatjuk el, hogy ép a sületeknek és magánosoknak.
c3baaa.»gb.bbb8b.abscaaigssaa.ab«:aa.ssae::9^<t>baa.xb9üiibaa.bbaaha.bbaacoaba.a..b.a».b.bb»a.aaa.uaa..a.a

A szegedi 46-osok az olaszok hétszeres
támadását verték vissza.
BUDAPEST, iau@uszt.uis 14. (Közli a
A Görztöl keletre emelkedő magaslat
,iii iiniiisz Öeir elílniötk i -sajtóosztály.) Jelentékeny a Monté San Gabriele é s a Monté Santo
ellenséges erők ,a Valloné-völgytől keletre heves ágyutiiz alatt állott.
levő állásainkat Lakvica és Wippach közt
A Suga-na-szakaszban az ellenségnek a
hétszer támadták meg, csapataink azonban Civaron ellen intézett két támadása tiizünkminden alkalommal teljesen visszaverték. ben összeomlott.
A fehér templomi 43-ik és a szegedi 46-ik
HÖFER altábornagy,
gy. ezred újból fényesen .megállta helyét.
a vezérkari főnök helyettese.

A román helyzet.
Bukarest, augusztus 14. 'Állítólag Carp
PótcM völt minisztigeínök kiilön mógbizással
Bécsbrt ' cs Berlinbe fog úúazni, hogy ott
illetékes kötökkel
tanácskozzék
Románia
mágdiáétására
vonatkozólag.
Bukarest, augusztus 14. Férdinánd
rály fogadta BMilftm miniszterelnököt
hosszabb ideig dolgozott vele együtt.

ki'és

Zürich, augusztus 14. A milanói Papoló
d'ltalia bídmrésti tudósítója táviMtózza: yAz
oéOsz kormány Bukarestben
kövété utján
megkérdezte,
hőgy miképén viselkednék a
román kartnány, ha Oroszország
seregéket
vonultatna át Románián Erdély
megszállása
céljából.

Bukarest, augusztus 14. Carp Péter lapja,
a .jMoldova" irja a következőket:
— Egészen biztosan állíthatjuk, nem fog
megtörténni, amiről érdekelt oldíalról susognak, mivel az emberi akarat nem képes arra,
bogy egy -pillanat alatt megváltoztassa olyan
események -folyását, I amelyeket
évtizedes
munJca és szorgalom készitetXi elő. -Meg volt
a hatalmuk, az úgynevezett nyilvános közvélemény is mellettük volt és még sem tudtak elintézni semmit. És bármennyire erőlködjenek is, nem fognak elérni semmit.
— A mult idők szilárd politikája olyan
Ne vegye rossz néven a hatóság, ha
ezen a helyen első sorban a Feministák Sze- utat egyengetett nekünk, amelyről nem
gedi Egyesületének adózunk az elismerés térhettünk le. A mostani harcokban a sors
meleg iszavaival. ü k vetették felszínre az
berniünket Németország mellé állit.
Senki
— eredmények szerint is — reális és aktuábennünkeit
lis eszmét, amelynek megvalósítását mind- cs semmi sem 'áhdályózhat meg
azon
feladatok
megoldásában,
amelyekre
mi
végig komoly ügybuzgalommal és lankadatlan agitatórius erővel szolgálták. Az ügyre már ötven éve készülünk. Előbb vagy utóbb
jelentőségéhez mért eredménnyel tudták mégis elfoglalja Románia a már régóta előíellhivni a főispán figyelmét, .aki megértéssel állt a mozgalom élére, amelynek sikerét készített helyet és eljátsza az ő történelmi
űőként ez biztosította. A hatóság megértése, szerepét.
buzgalma és lelkesedése sem hiányzott.
Bwkareái augusztus 14. Tán érthetetlen,
Csak mindezeknek a tényezőknek szeren- hogy a sajtó oly túlságosan izgatott abban
csés találkozása segíthette diadalra a mozgalmat aránylag rövid idő alatt és egy év- az irányban, bogy mit fog tenni a román korvel minden bizonnyal előbb, mint ahogy már- mány. Mert hisz, aki ismeri Románia belviszonyait, politikai beléletét, jól tudja hogy
már reméltük.
ia harmadik évében járó világháború Romániai magatartását nem döntheti el ,e
legmegrázóbb és — talán igazuk van azok- háborúval szemben, ha valamit majd tennie
nak, akik mondogatják — döntő eseményeit kell, sem az egyik, sem a másik párt, sem a
éljük. Mi ezeken a megpróbáltatásokkal és
kormány mindenhatósága, ami itt nincs is.
izgalmakkal teljes napokon sem tudunk lefogja
mondani arról, hogy ne őrködjünk éberen Itt számtalan tényező össze működése
meghozni a végleges döntést annak
idején.
a város érdekei fölött, ott ne legyünk min

Példa erre a háboru elején megtartott koronatanács, melyen! minden, pártárnyalat és
más tényezők is részt vettek. Romániában hatalmas, mérsékelt párt van a központi hatalmak mellett mely nem szorult a -csőcselék
tapsaira és az antant pénzére. lEzt igazolja
a „Moldova" alábbi cikke, melyet Bratianu
román miniszterelnöknek az újságírók előtt
megmagyarázhatatlan magatartásáról ir. A
mig Romániában ilyen cikket lehet irni, bármit írjon Jonescu, ninies mit aggódni Románia közvéleménye és magatartása fölött. Igy
szól a cikk:
— A mi időnkben apró népeket látunk
imperializmus felé törekedni. Legnevetségesebb példa erre a szerb nép, mely az oroszok
módjára pánszerbizmusról merészelt beszélni,
nem tekintve a lehetőség határait, amely
népnek os t oba el vak oltóágában a szomszéd
országokban levő testvéreire kacsintva képtelen volt megállapítani a különbséget a való
és álom között.
A nagyszerűség azonban nem csak külső arányokban, hanem belső állami működésben, az állam belső elrendezkedósében,
anyagi, szellemi megerősödésben is megnyilvánulhat. Ilyen szempontból (Romániai és
Bulgária szép példát mutatott a: kis népek
között. 1821. óta, de kivált Károly király
óta belső megerősödését illetőleg -Románia
nagyszerű dolgokat müveit.
A belső államélet terén csakugyan nagyszerű dolgokat müveitünk minden irányban,
Hogy ez csakugyan igy van, igazolja az a
tény, Ihogy tekinibélynek és tiszteletnek örvendtünk a legújabb időkig egész
Európa
előtt. Megbecsültek bennünket, nemcsak az
önzés szempontjából, vagyis azon haszon
szerint, melyet a természet nyújtotta kincseink -folytán az idegeneknek adhattunk, ha
nem kivált azért a nyereségért, melyhez az
általános emberi kultura jutott a mi föllendülésünk -folytán.
A műveltség és haladás azonban erőt is
jelent, ez az ellenséget megfélemlíti, a barátot
jóindulatra és udvariasságra készteti. Ennek igazolására -esak a legújabb idők eseményeire hivatkozhatunk* midőn Európa
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népeinek nagy (féltfiai éá uralkodód megbecsülésünkben szinte vetekedve látogattak el
hozzánk hogy rokonszenvünket megnyerjék.
Ellenségeink udvaroltak nekünk és féltek tőlünk és szerettek, támogattak barátaink.
iÉs micsoda jelentőségre tettünk volna
szert, ha folytatni tudtuk volna azt az utat,
melyen megerősödtünk. Most azonban balga
emberek vezetése és hitvány bérencek munkája folytán egy ujabb fajta
népszerűséget
csináltunk meg. Fölforgattunk mindent az
országban, az erős és tisztelt Románia gyönge, meghasonlott, semmibe vett ország lett,
melyet megaláznak az ellenségek
és- meggyanúsítanak a barátok,
(Micsoda nagyszerű munka
Bratianu ur?

ez,

nemde

Repülőink sikeresen bombáztak olasz katonai
telepeket.
BUDAPEST, .augusztus 14, ((Közli a
iminiszlterelllniölki sajtóosztály.) A folyó hó
13-ról 14-ére virradó éjjel egy tengeri repülörajunk a ronohi-i pályaudvart, a pierisi,
a vernieglanoi, selzi é s san cansinoi katonai
építményeket és állásokat, valamint az
Isonzó területénél levő ellenséges ütegeket
nagyon eredményesen bombázta és lövetés
ellenére sértetlenül vonult be.
HAJÓHADPARANCSNOKSÁG.

A Balkánon nincs
lényeges esemény.
BUDAPEST, augusztus 14. (Közli a
miniszterieilinö'ki sajtóosztály.) A délkeleti
harctéren lényeges esemény néni történt. .
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, augusztus 14. A nagy főhadiszállás jeleníti: A balkáni harctéren lényeges esemény nem történt. Az ellenség színleges tevékenysége is ellanyhult.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Bolgár hivatalos jelentés.
Szófia, augusztus 14. A bolgár vezérkar jelenti augusztus 13-ikáról:
Az eUéjipég az augusztus 10-ikén a DoirUji-tótól nyugikra előtetőit állásúink ellen
intézéít sikártelen támadások után az utóbbi
két napon flfóa szofjtkozoét,
hogy ezefiet
az állásúkat csökkeht hevépséggel
bombázza. Gyalogsági csapatok mozdulatait
nem
észleltük. A írónt többi részén gyéngé ágyútűz ék járőrök
csatározása.
•'M

A francia vezérkar jelentése.
Páris, augusztus 13. A francia vezérkar vasárnap délutáni hivatalos jelentése:
A Sommetól északra aránylag nyugodtan telt el az éjszaka. A franciák megerősítették az elfoglalt területet. Egy német ellentámadás, amely nagy tömeggel történt
s főleg Maiirepas temploma és temetője ellen
irányult, gépfegyvereink'tüzében megállott.
A németek súlyos veszteségeket szenvedtek
és 80 /foglyot Ihagytak a franciák kezén.
A Maqs jobbpartján, Fleurytöl délre a
franciák némi téti nyettek. A németek több

kisebb támadást kíséreltek meg ezen a környéken, de valamennyit könnyűszerrel viszszavertük. A tüzérségek ezen a szakaszon
nagyon tevékenyek voltak.
Lenoir őrmester Gincherynél (a Maas
mellett) lelőtte a hetedik ellenséges repülőgépet, amely a német vonalak között esett
le. E hó 13-ikára virradó éjjel francia repülő
rajok 120 nagykalibééii bombát dabtjak MetzSablan pályaudvarára és Metzben az ipar-

telepekre, kaszárnyákra és a vasutvonalakra. (M. T. 1.)

Német repülök bombázták Dovert
London, augusztus 14. (Hivatalos.) Két
ellenséges vizi repülőgép ma délután elre
pült Dover .felett és négy bombát dobott le,
amelyek nem okoztak kárt. Egy tiszt és hat
legénységben könnyen megsebesült. Az ellenséges repülőgépet a tenger felé űztük el.

Jármy őrnagy vitézi tette, amelyért vaskoronarenddel
tüntették ki.
(Saját
tudósítónktól.)
Nagyszolnoki
Jármy Andor 46-os őrnagy, aki jelenleg a
313. honvéd gyalogezred parancsnoka, még
kapitány korában vaskoronarendet kapott
egy vitézi tettért, amelyet — a háború elején — a szer)) háborúban vitt fényes sikerrel keresztül. Erről a dicsöségteljes fegyvertényről Jármy őrnagynak felsőbb parancsnokságának utasítására jelentést kellett felterjeszteni. Ezt a jelentést, amely ennek a
vitéz katonának rettenthetetlen bátorságáról tanúskodik, minden sorában, a következőkben szószerint közöljük:
)
,
iA részleges mozgósitás , elrendelése
előtt, 1914 julius végén, a 46-ik gyalogezred
békelétszámnral határőrzésre
Pancsovára
rendeltetett ki. Akkor a 46-ik gyalogezred
hetedik századának voltam a /parancsnoka
és igy én lettem a Pancsovára rendelt különítmény parancsnoka is. A Szerbia ellen
tervezett offenzíva megkezdése céljából már
julius végén óriási Ihajópark horgonyzott
Pancsova mellett. Ez a hajópark — nagyrészt személyszállító hajókból állott — egyszerre harmincezer ember átszállítására volt
kontemplálva. Ennek a hajóparknak a megőrzése annál nehezebb volt, mert Pancsovától nyugatra az egész park viz alatt állott.
A komitácsik dolga ezzel nagyon meg volt
könnyítve, mert a vízből kiálló fákon kényelmes búvóhelyeket találtak és igy hajóparkunk megközelítése a szerb partról szinte
kínálkozott a komitácsiknak. Az sem látszott kizártnak, hogy a környékbeli szerbek
követnek el valamit ellenünk. A hajók körül
éjjel-nappal cirkáló kompok őrségét állandóan lőtték a túlsó partról.
Általános volt a félelmünk, hogy támadás éri a hajóparkunkat. Fokozódott ez az
aggódásunk, amikor Csillag Viktor kapitány,
aki Uj-Borcsa mellett egy szakasz katonával őrszolgálatot teljesitett, jelentette, hogy
Belgrádtól északra tiz gőzösük és tizenkét
slepperjiik horgonyoz a szerbeknek. Jelentettük ezt felsőbb helyen, mire Pancsovára
érkezett lovag Meixner Ottó hadtestparancsnok és lovag Henriquez altábornagy, hogy
a különítménnyel együtt megbeszéljék, miként lehetne egy ellenséges támadást legeredményesebben parírozni. Ezen a megbeszélésen több terv merült fel arra, miként
lehetne a szerb hajóparkot megsemmisíteni,
hogy a saját hajóinkat megtarthassuk. Itt
meg kell jegyeznem, hogy a Duna vizáliása
rendkívül magas volt, ugy, Ihogy a vízvonal
Belgrád és Pancsova között több volt tiz
kilométernél. Az áram ennélfogva borzasztó
erős volt. Mindnyájan tudtuk, akik a meg-

beszélésnél jelen voltunk, hogy a szerb parton mindenütt tüzérség van elhelyezve és
fényszórók vannak felállítva.
Henriquez altábornagy ur őexcellenciája a megbeszélés befejezése után a tisztekhez fordult és felszólította azokat, akik a
közeli garnizonokból valók voltak és akik
igy a viszonyokkal feltétlenül ismerősek
voltak és azt kérdezte:
— Ki vállalkozik ennek a feladatnak a
keresztülvitelére?
Miután a környékbeli garnizónok tisztjei közül senki sémi jelentkezett, előléptem
és engedélyt kértem arra, hogy a megbízást
vállalhassam, őexcellenciája teljesítette kérésemet. Ekkor még azt kértem, hogy ugy
az előkészületeket, mint a megbízás keresztülvitelét teljesen önállóan végezhessem. Ez
a kérésem is teljesitve lett. Azt, hogy abban
a pillanatba^, amikor jónként ajánlkoztam
erre az expedícióra, tisztában voltam feladatom veszélyes voltával, bizonyítják a
következők: ,
,
Amikor julius végén Pancsovára lettem
vezényelve, nyomban a különítmény parancsnokságával bízattam meg. Tisztában
voltam a helyzettel ugy a saját kutatásaim,
mint a - j á r ő r ö k jelentése alapján. Tudtam
tehát, hogy a feladatot csakis a vizén oldhatom meg, kitéve az ellenséges tüzérségnek,
amely fényszóróval egész éjjel megvilágította a Dunát.
.
Egy izben báró Henneberg őrnagygyal,
egy izben Bublay sorhajóhadnagygyal motorcsónakon lementem a belgrádi vonalra,
egészen, közel Szemendriálhoz. Tisztában voltam tehát a vállalkozás nehézségeivel és
veszedelmes voltával, ismertem a vízállást
is, amely rendkívül megnehezítette a feladatot. Közben állaiídóan kaptam a jelentéseket arról, hogy a Duna rohamosan emelkedik. Meg kell jegyeznem azt is. hogy nem
tudok úszni és igy abban az esetben, ha
valami baj ért volna bennünket, menthetetlenül elpusztultam volna.
j
Azt is tudtam, milyen törékeny és alkalmatlan eszközök állnak a terv keresztülviteléhez rendelkezésemre, hiszen a kis motorcsónakról tudtam, hogy sohasem volt
személyszállításra berendezve.
/Nem kevésbbé tudomásom volt arról is,
ihogy vállalkozásom keresztülvitelét az ellenséges tüzérség minden erejéből meggátolni igyekszik majd. Különben Henriquez
altábornagy ur őexcellenciája nyomatékosan
közölte velem/, hogy a szerb hajóparkot a
Kalimegdánban levő — igen nagyszámú —
tüzérség miatt nem sikerül megsemmisítenünk.
,
,
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Tizenegyezer korona megtakarítás a közkórház éleí^
mezésénél.
— A házi kezelés mellett 157 korona egy
ételadag átlagára a közkórházban. —
(Saját tudósítónktól.) Scultét.v Sándor
városi főszámvevő (hétfőn, a közkórház julius
havi házi kezeléséről a következő jelentést
terjesztette a tanács elé: .
Tekintetes Tanács! A 16827—1916. sz.
tanácsi határozatra hivatkozással a házi kezelésbe vett kórházi élelmezés 1916 julius
havi eredményét a következőkben van szerencsém ismertetni:
Julius hó 1-től a hónap végéig az élelmezési átlagok az összes személyi és dologi
kiadások figyelembe vételévei a következőleg alakultak: Julius l-én 1 K 50 fill., 2-án
2.09, 3-án 1.07, 4-én 1.87, 5-én 1.18., 6-án
1.63, 7-én 1.13, 8-án 1.46, 9-én 2.04. 10-én 1.05
11-én 1.76, 12-én 1.16, 13-án 1.75, 14-én 1.08,
15-én 1.50, 16-án 1.89, 17-én 1.14. 18-án 1.86,
19-én 1.25, 20-án 1.98, 21-én 1.30, 22-én
1.59, 23-án 1.98, 24-én 1.23, 25-én 1.82, 26-án
1.32, 27-én 1.94, 28-án 1.32, 29-én 1.64, 30-án
2.20, 31-én. 1.30 korona.
Az élelmezési átlagok együttes összegét
elosztva a napok számával eredményként
mutatkozik napi átlagként 1 K 54 fillér,
vagyis a kórház élelmezési költsége a tiszti
étrenddel együtt a házi kezelés mellett julius hóban naponkint és fejenkint átlag 1 K
5483 fillérbe került. ,
A julius havi ápolási napok és szolgálati egyének létszáma alapján összesen
12369 ételadag let't kiszolgáltatva, amelyet
megszorozva a napi 1 K 5483 filléres átlaggal, eredményként jelentkezik, hogy a kórház .1916 julius havi élelmezése az azzal
összefüggő összes személyi és dologi kiadások számításba vételével 19150 K 50 fillérbe
került.
Vállalkozónak 1916 julius hóra szerződés szerint 2.44 koronás napi átlag figyelembe vételével fizetni kellett volna 30.180 K
36 fillért, mutatkozik megtakarítás 11.029 K
86 fillér. A járványkórházban ápolt betegek
után a házipénztár megtérít 214 adag áfában
331 K 34 fillért, vagyis julius hónapban a
tényleges megtakarítás 11.361 K 20 fillér.
Végáil tisztelettel jelentem, hogy a május havi 1 K 5331 fill., junius havi 1 K 635
filléres átlaghoz hozzászámítva a julius havi
1 K 5483 fillér átlagot, a házi kezelés élelmezés átlaga eddig 1 ,K 5721 fillér.

A törökök ujabb győzelme
Perzsiában.
Konstantinápoly, augusztus 13. A főhadiszállásról jelentik:
Az Irak-fronton nyugalom volt.
Perzsa-front:
Több küzdelem utáni a
jobbszárnyon csapataink elkergétték az eposzokat Harríadcmból és a hamaddni síkságról. Az oroszok kénytelenek voltak északkelet felé menekülni. Ezekben a harcokban
háromszáztizenöt
foglyát ejtettünk, köztük
egy tisztet. Egyetlen egy megerősített állásért vivott egyik csatánkban az ellenség
körülbelül ezer halottat és sebesültet vesztett, és kétezer láda muníciót,
gyalogsági
töltényt, fegyveééket,
egyenruhákat s felszerelési tárgyakat hagyott háttá, mert azokat már nem tudta magával vinni. A zsákmány egy részét hasznavehetetlenné tették,
illetőleg megégették.
J
Az Estadabadtól Hamadanig lefolyt hadmüveletek a következőképen alakultak:
Augusztus 9-ikén csapataink az ellensé-

Szeged, 1916. augusztus lö.

get üldözve, miután különböző jelek arra
vallottak, hogy az Estadabadból kivetett
ellenség a helységtől északkeletre nagyon
erősen elsáncolt állásokban minden erejével
ellenállásra készül, különböző irányokból
megtámadták az oroszokat és nagyszámú
foglyot ejtettek.
Ugyanaz nap más csapatrészeink Estadabad környékén eredményesen harcoltak
és harminc kilométeres 'vonalon eredményes
támadásokat és rohamokat intéztek a magaslatokon elsáncolt ellenségre. E hó tizedrkén korán reggel csapataink újból nekiláttak
az ellenség üldözésének.
Erős lovasosztagokból álló utóvédjét
egész sor támadásban visszavetették, este
pedig bevonultak Hamtídanba. Egyidejűleg
szárnyainkon levő osztagaink harcra kényszerítenek a Hamadan környékén talált ellenséges lovasságot és északkelet felé üldözték. Másnap reggel a hamadani sikság keleti részében befészkelt ellenséges haderőket
is megtámadtuk, állásukból kivetettük s ezzel a síkságot teljesen megtisztítottuk az
ellenségtől.
,
íA centrumban csakis földerítő osztagok
között folytak harcok. A balszárnyon különböző elemekből álló ellenséges haderő
megtámadta Sakiv környékén levő állásainkat, de legyőztük, ugy, hogy este nagy
vész les éigek utári kellett, vissZOyamáma.
Kaukázusi front: Hadseregünk jobbszárnyának egy része az ellenséget megtámadva, elfoglalta a Tátimtól délre levő
magaslatodat, majd Ahlad helységet és á z
ettől északra levő magaslatokat is.
Bitlisztől északija harminc kilóm étdrés

tiríiletdn az ellenségnek nyottlét gém találtuk.
Egy ellenséges lovasosztagot, amely a
Mustól északra ífekvő Firavi faluba érkezett,
Kumkum irányában visszavetettünk, miközben az ellenség foglj/okat hagyott kezünkön. (M. T. I.)

Egy angol torpedőzuzó, tiz vitorlás és két gözös elsiilyesztése.
Berlin, augusztus 14. A Wolff ügynökség jelenti: Egyik tengeraláttjúM naszádunk
az ajnigiM ősiatamübúi/i az augusztus 2-ától
10-ig terjedő időben hét angol és hátam
fndneki vitorlást, továbbá három céjigal és
két fiftneia gőzöstj éjIsülyéjsztét. (M. T. I.)
Berlin, augusztus 14. Egyik tengeralattjáró naszádunk augusztus 13-ikán délelőtt
az angol csatdhwMn elsiilyefiztcftté d Lassoo
nevű Angol 'tdépedózuzót.
A tengerészéti vozérkiir főnöke.

(olajos, petróleumos)

eladók

Várnay L. Szeged,
Kárász-utca 9.
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Csak ma kedden.

Nagy detektív dráma

A 645 számit sorsjegy
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A milliomos úrfi.
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Szeged, 1916. augusztus 15.

Á szegedi leánygimnázium
szeptemberben megnyílik.
— A feisőleányiskolával
kapcsolatosan
Szegeden lesz a legelső leánygimnázium. —
(Saját tudósítónktól.) Az a lelkes m«ozgaloín, amely évekkel ezelőtt Szegeden a
leánygimnázium felállítása érdekében megindult, eredményre vezetett: dr. Jankovich
Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter
a tanácsihoz leiratot intézett, amelyben tudatja, hogy a leánygimnázium Y. osztályának megnyitását elrendelte. A miniszter
döntésével a városnak egyik régi kulturtörekvése valósul meg. A leánygimnázium
a nemrég életbelépett leányiskolái reform
alapján a feisőleányiskolával kapcsolatosan
létesül és a szegedi lesz a legelső, amely
már az J916—17. tanévben megnyílik. A város a leánygimnázium szervezésével igen
hasznos és fejlődésképes intézményhez jut.
Megvalósulásában jelentős része van a Feministák Szegedi Egyesületének, amely még
1914 juniusában, amikor a közoktatásügyi
miniszter Szegeden megjelent a fogadalmi
templom alapkőletételénél,
küldöttségileg
kérte meg a minisztert a leánygimnázium
felállítására; a város hatóságának, dr. Cicatricis Lajos főispánnak, továbbá dr. Rósa
Izsó és dr. Kelemen Béla országgyűlési képviselőknek, akik a közoktatásügyi miniszternél az intézmény létesítését hathatósan támogatták.
A miniszter leriatát és dr. Szele Róbert
főigazgatóhoz intézett rendeletét, valamint
a leánygimnáziumi mozgalom előzményeit
az alábbiakban ismertetjük:
- A miniszternek a tanácshoz intézett leirata a következő:
F . évi 26.968. tan. sz. a. kelt .fölterjesztésére értesítem a tek. Tanácsot, Ihogy méltányolva Szeged kulturális hivatását s azt a
körülményt, hogy a megnyitandó V. osztály
kellő népessége biztosítottnak látszik, jelen
szám ás kelet alatt a szegedi tank. kir. főigazgatóihoz intézett s másolatban ideesatoli
rendeletemmel a leánygimnázium
V. osztályának megnyitásáti
elrendeltem.
Felkérem a tek. Tanácsot, hogy a felsőleányiskola és Leánygimnázium megfelelő elhelyezése tekintetében a szükséges intézkedéseket sürgősen tegye meg.
Budapest, 1916. augusztus 9.
Jankovich
k.
Dr. Szele Róbert tankerületi főigazgatóhoz az alábbi rendeletet intézte a miniszter:
„Tudomás és további eljárás végett értesítem a kir. (Főigazgatóságot, bogy a szegedi
állami felsőleány iskolát kiegészítem
leánygimnáziummal s annak V. osztályát az 1916
—17. tanév elején
megnyitom,
A leánygimnáziumi V. osztály a felsőleányiskolával egy helyen nyitandó meg.
Szeged város e .célra a. Margit-utcai polgári
leányiskola most fölszabadult épületét t a r t j a
a legalkalmasabbnak. A hely végleges megállapítása céljából lépjen a kir. Főigazgatóság sürgősen érintkezésbe Szeged szab. kir;
város tanácsával.
, |'
A leánygimnázium V. osztályának tanítására az állami felsőleány iskola középiskolai képesítésű tanerői veendők igénybe.
Hivja fel a kir. Főigazgatóság az állami
felsőleányiskola
igazgatóját,, hogy
az V. osztály óráinak egyes tanerők közötti beosztása tekintetében a legsürgősebben intézkedjék s a beosztást a kir. Főigazgatóság jóváhagyása, alá boesássa.
Az V. osztálynak tanárai 8G100—1916.

DÉLMAiGYAÍRORSZAG
sz. rendeletem melléklete értelmében az V.
osztály átmeneti tanítás tervére nézve sürgősen tegyenek javaslatot.
A leánygimnázium tandiját évi 240 koronában állapítom meg. A fölvételi dij évi
10 korona. Az egyéb dijak szedése tekintetében, figyelemmel a szervezet és Rendtartás
29. íjára, mielőbb javaslat teendő.
A tandíj mentességet illetőleg ideiglenesen az 1897. évi 4561. sz. ,a. kelt tandíjszabályzatot. léptetem életbe azzal a korlátozással,
hogy tandíjmentességet csak általános jó élőmén,etelü tanulók kaphatnak s a tandíjmentesség engedélyezése iránti folyamodások
hozzám terjesztőndők föl. A leánygimnáziumban engedélyezhető tandíj mentességi
százalék tizenöt.
A leánygimnázium felállításáról dr. Turcsányi ímréné, a Feministák Szegedi Egyesületének elnöknője kérésünkre a következőket volt szives elmondani:
— Az Ügyről a miniszter kedvező döntése után, igazán nem sok mondanivalóin
van. A magam részéről természetesen n a g j
jelentőséget tulaj honitok a miniszter intézkedésének, amellyel a leánygimnáziumot már
a következő tanévben megnyitja, hiszen tudvalevőleg a Feministák Szegedi /Egyesülete
volt az, amely dr. Jonkovieh Béla miniszter
elé itt időzése álkal mából küldöttséget vezetett a leánygimnázium felállítása érdekében.
Akkor száz szülő aláírásával egy memorandumot adtunk át őnagyméltóságának, a
melyben kifejtettük a leánygimnázium felállításának szükségességét. Önagyméltósága
a küldöttséget szívesen fogadta és megígérte,
bogy a középiskolai reform megalkotása
után közvetlenül, vagyis — az akkori tervek
szerint — 1916-ban a szegedi leánygimnáziumot felállítja.
— Időközben azonban kiütött a bábom
és ez a kérdés további alakulását meggátolta.
Amikor azonban a. középiskolai reform megvalósulása a leánygimnázium felállításának
ügyét ismét aktuálissá tette, a Feministák
Szegedi /Egyesülete dr. Cicatricis Lajos főispán vezetésével újból a miniszter elé járult,
aki ismételten megígérte a, szegedi leánygimnázium létesítését. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Rósa Izsó ós Kelemen
Béla országgyűlési képviselők és dr. Gaál
Endre buzgón és eredményesen támogatták
egyesületünk mozgalmát, de nem szabad
megfeledkeznem ez alkalommal Klug Péter
Riketnémia-intézeti igazgatóról sem, aki szintén sokat fáradozott ebben, az ügyben.
— Bár a miniszter ígéretében bíztunk,
mégis aggódtunk, mert a felsőleányiskola
épülete kórház céljaira van lefoglalva és felszabadítását az orasz offenzíva miatt nem
tudtuk kieszközölni. Önagyméltósága azonban, mint látszik, mindenáron eleget akart
tenni ígéretének s a leánygimnázium felállítását elrendelte.
— A középiskolai reform alapján ez lesz
a legelső leánygimnázium,, amelynek Szegeden nagy jövője lesz.
Nyilatkozatra kértük fel Klug Péter
siketnema-intézeti igazgatót is, aki a leánygimnázium ügyében megindított mozgalmat
a következőképen ismertette:
- Négy-öt. évvel ezelőtt a város tanácsa
azt az indítványt, terjesztette a közgyűlés elé,
liogy ,a szegedi leánygimnázium felállítása
érdekében feliratot intézzen a miniszterhez.
A közgyűlés — gondolom — dr. Turchányi
Imre felszólalása után igy határozott. A miniszter azonban a feliratra még nem válaszolt, amikor aztán 1914. júniusában önagyméltósága a fogadalmi templom alapkőletételének ünnepségére Szegedre érkezett, a Feministák Szegedi Egyesülete küldöttségileg

tisztelgett a miniszternél. A küldöttség vezetésére dr. Pálfy József árvaszéki elnököt kérték fel. A miniszter azt az ígéretet tette,
liogy a leánygimnáziumot a középiskolai reformmal kapcsolatosan, amelynek .szervezőmunkálati akkor már javában folytak, 1915ben felállítja. A közbejött háború az egész
ügyet megakasztotta.
— Néhány hónappal ezelőtt aztán a Feministák /Szegedi Egyesülete /helyiségében a
szülők értekezletet tartottak dr.
Turchányi
ímréné elnöklésével. Az értekezleten azt a
javaslatot tettem, hogy ujabb memorandumot intézzünk a miniszterhez és azt küldöttség utján adjuk át. A küldöttség vezetésére
dr. Cicatricis Lajos főispánt kértük fel, részt
vettek benne dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Rósa Izsó és dr. iKelemen Béla
országgyűlési képviselők, dr. Gaál E n d r e tanácsos ós a szülők részéről számosan.
— A miniszter nagy jóindulattal fogadta a küldöttséget és 1914-ben tett igéretót,
mint ismeretes, megismételte. A legutóbbi napokig azonban döntés nem történt; a szülök
nyugtalankodni kezdtek és leánygimnáziumi
tanfolyam szervezése iránt tettek lépéseket.
(Mintegy 80 olyan szülő jelentkezett, aki
leányát a jövő tanévben a gimnázium I.
vagy V. osztályába akarja beíratni. Eközben
jelent meg a miniszter rendelete a leányiskolák reformjáról, amely — bár feltételesen
— lehetővé teszi, hogy a leánygimnázium V.
osztálya már a legközelebbi tanévben megnyittassék. Ezért a szülők felkérésére dr..
Cicatricis főispán és a tanács részéről dr.
Gaál Endre tanácsnok ismételten a miniszterhez fordultak és megsürgették az ügy kedvező elintézését. Ezek a vázlatosan ismertetett előzményei a miniszter most nyilvánosságra jutott döntésének, amellyel Szegeden
— elsőnek az egész országban — a leánygimnáziumot a felsőleányiskola, kebelében már
szeptemberben megnyitja.
— A leánygimnázium V. osztályába felvétetnek azok, akik a felső leányiskola vagy
polgári leányiskola IV. osztályát jó eredménnyel elvégezték. Kétségtelen, bogy a megnyitandó leánygimnázium a városnak egyik
legvirágzóbb iskolájává fog fejlődni. E r r e
nézve garancia dr. Szele Róbert tankerületi
főigazgatónak ismert szakavatottsága, ló-,
indulata és a felső leányiskolának kiváló tanári testülete.

Hindenburg VladimirVolinszkiban.
Hadisajtószállás,
augusztus 14. Hindenburg tábornagy néhány nappal ezelőtt Lembergből jövet s a volhiniai fronton való szemleutjában Vladimír-Volinszkiban érkezett. A
hadvezért ünnepies fogadásban részesítették. A katonai és városi hatáságok élén Tersztyánszky vezérezredes üdvözölte e frontrész főparancsnokát és vezérkari főnökét, Ludendorff tábornokot, aki útjában kiséri. Hindenburb rövid ideig tartózkodott a városban, ahonnan a
Tersztyánszky-hadsereg
frontjára ment.

A mexikói válság megoldását
halasztják.
London, augusztus 14. A Times jelenti
Washingtonból aug. 9-ről: Wilson
elnök
elfogadta Carranza javaslatát, hogy a mexikói kérdés megoldására közös bizottságot válasszanak, Először is az amerikai csapatok
visszavonását kell megvitatni. Akkor azután
Mexikó belső ügyei kerülnének sorra. Alig
van remény, hogy a tárgyalások
eredményesen végződnek. Általános nézet szerint sakkhuzásról van szó, melynek 'Célja a mexikói
válság megoldását elhalasztani, amig a politikai látóhatár kiderül.
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'áz eszme, amely nagyon egyszerű és világos, a következő: iái "kell kérni a folyammérnökségtől a Tisza keresztmetszetének a
térképét, azt tanulmányozni keli, ettől nem
lehet a legjobb akarat mellett sem eltérni. Az
után egy hosszú szalmaszálat kell szerezni, a
melyen keresztül a vízben való tartózkodás
id- je alatt a lélekzötvétel történik. Ami ezután következik, már semmi, ugy,szólván játék, csak addig kell kibírni a viz alatt,, amig
a tárca meg nincs. A szalmaszál sem akadály, hiszen alig tiz méter mély arrafelé a
Tisza.
(Ez az iparművész eszméje", amelyet a napokban fog kipróbálni.
Ezek után igazán nincs joga senkinek
gem csodálkozó pillantást vetni a művészre,
ha a barátai búvár urnák szólítják. Megérdemli, hiszen a búvár is a vÍzben van elemében, meg az iparmüvész-buvár is, aki a tárca
felhozása által óhajt kiút lenni a vízből.
(tamás.)

•—• A Fémközpont műszaki képviselete.
A Magyar Szent Korona Országainak Fémközpontja az ország több gócpontjában kerületi műszaki képviselőket nevezett ki, akiknek feladata az üzemi berendezések fölösleges, nélkülözhető, vagy pótolható fém anyagainak hadicélokra való megszerzése. Eddig
a következő kerületeket állították föl: Arad,
Pozsony, 'Selmecbánya, Kassa, Debrecen,
Nagyvárad, Kolozsvár, Brassó ós végül Székesfehérvár. Szegednek két versenytársa is
akadt, Szabadka s Temesvár. Miután sikerült
a szegedi kerület műszaki képviselőjéül
Winkler Imre mérnököt megnyerni, íSzegeü
is kerületi székhely lett.

— A bukovinai tartománygyülés Nagyv á r a d r a költözik. Nagyváradról jelentik: Pontos értesülések és intézkedések érkeztek
Nagyváradra a bukovinai letelepedésről. Illetékes helyen erről a következő információkat adták: Most már pontos adatokkal
szolgálhatunk arról, hogy milyen arányú
lesz a bukovinai hatóságok beköltözése Nagy
— Áz uj egyetemek. Részletesen ismertet
l.e a Dél magyar ország azokat a nehézségeváradra. Ezek szerint a hivatalnokokkal és
ket,
amelyekkel Debrecenben az egyetem célhozzátartozóikkal együtt összesen 459 szejaira felajánlott nyolc millió korona előtemély jön Nagyváradra.
Ez a nagy tömeg remtése jár. A helyzet teljes megvilágításánem a szoros értelemben vett kormányzó- hoz tartozik az a kommentár, amelyet az
ság, hanem) a különféle bukovinai állami esethez az egyetemet nyert másik szerencsés
hivatalok személyzete a biróság kivételével. város Pozsony egyik lapja a következőkben
Természetesen ezek a hivatalok irattárukat, fiiz:
— ITogy Debrecen város honnét fogja az
könyveiket mind hozzák magukkal. Az első
orosz invázió alkalmával a radautzi tör- egyetemi célokra annak idején megszavazott
nyolc millió koronát előteremteni, az nem u
vényszék tagjai Nagyváradon tartózkodtak,
mi gondunk arra a különbségre azonban,,
de működést nem fejtettek ki. Ellenben az mely Pozsony és Debrécen között az egyeteállami hivatalok a Bukovinából elmenekült mi kérdés tekintetében fennáll, nem lesz érállampolgárok ügyeit intézik, akik a monar- dektelen újból rámutatni. Pozsony városa
chia különböző vidékein laknak. Nagyvára- már 1912 október 12-én beszolgáltatta a baa
don a következő államlhivatalok lesznek: rom, millió koronát községi kötvényekben
m. kir. állampénztárba és azóta fizeti is a kaLandesregierung, Finanzdirektion, Finanzmatokat a kötvények után. Az egyetemi építprokurator, Güterdirektion, Postdirektion, kezés ennek ellenére máig sem kezdődött PoPolizeidirektiori. Ezeken kivül szó van arról zsonyban, de az építkezés ügye általában
is, hogy a bukovinai tartománygyülés
tagjai még oly kezdetleges állapotban van, hogy a
is Nagyváradba jönnek és a tartománygyü- legközelebbi jövőben seml ehet még szó épílés itt Nagyváradon permanenciában lesz. tésről, ugy, hogy — az orvosi fakultásnak az
1917. év őszére tervezett megnyithatáaa érdeíz azonban még nemi eldöntött dolog; lelhet,
k é i m — az állami (egyetemi) kórházihoz tolhogy még ujabb intézkedéssel a bukovinai daléké !.iilctei kell m a j d létesíteni.
parlamentet Bécsbe dirigálják. Ha azonban
Debrecen város ezzel szemben eddig még
ez nem következik be, ugy a tartománygyü- egy fillért sem adott az államnak a nyolc
lés tagjai csaknem teljes létszámmal Nagy- milliós hozzájárulásból, de olt mégis már
váradra költöznek. A bukovinai hivatalok 1914-ben megkezdték, sőt legközelebb tető alá
hozzák az építkezést, — nem is szólva arról,
szerdán érkeznek Nagyváradra.
bogy a debreceni egyetem már 1.914-ben történt
megnyitása óta három fakultással, a po— Kinevezés. A Rendeleti Közlöny közli,
zsonyi
egyetem pedig csak egy karral műhogy Balassa József 5. honvédpótzászlóaljbeli
ködik.
Baltazár püspöknek az a szemreháhadapródot, dr. Balassa Ármin fiát a király
nyása,
hogy
Debrecen nagyobb áldozatokat
hadnaggyá nevezte" ki.
hozott, kissé felületes, különösen ha tekintetbe
— Szegedi tisztek kitüntetése. A hivatalos vesszük, liogy Pozsonynál már két évvel aa
lap legutóbbi száma közli, hogy Dörnhoffer egyetem megnyitása előtt tényleg meghozott
Lajos és Sehamer Imre 46. gyalogezredben áldozatról van szó, mig Debrecen csak most,
tartalékos hadnagyokat az ellenséggel szem- — két évvel az egyetem megnyitása után —
ben tanúsított vitéz magatartásuk elismeré- töri a fejét, hogy miként fizesse majd meg a
séül a király a Signum Landisszal tüntet- megszavazott hozzájárulást. Arról is megfete ki.

A S z e g e d i Kereskedelmi és Iparbank igazgatósága, felíigye- |
lő bizottsága és tisztviselői kara mély megilletődéssel jelenti, hogy
egyik legkiválóbb tisztviselőjük, illetve legjobb kartársuk

— Magyar és osztrák minisztertanács.
Budapestről
telefonálja tudósítónk: Gróf
Tisza István elnöklésével hétfőn délelőtt minisztertanács volt. A tanácskozáson a kabinet összes tagjai résztvettek. — Bécsből jelentik: Hétfőn délelőtt és délután gróf
Stürgkh Károly miniszterelnök elnöklésével
minisztertanács volt. A tanácskozáson valamennyi miniszter megjelent.
— Károly főherceg— lovassági tábornok.
Károly Ferenc József főherceg, trónörökös,
aki eddig altábornagy volt, már szombat
óta, mint lovassági tábornok szerepel a hivatalos jelentésekben. A hadsereg Rendeleti
Közlöny-t, — mint Bécsből jelentik, — közli,
hogy a trónörököst lovassági tábornokká és
tengernaggyá léptették elő.
— Az osztrák miniszterelnök a királynál.
Bécsből jelentik: ö felsége tegnap délután

gróf

— Személyi hír. Dr. Cicatricis Lajos főispán
szerdán délben Szegedre érkezik. A főispán
szerdán délután a közig-azgatási bizottságülésén fog elnökölni.

Talán
méltóztattak róla hallani, hogy milyen katasztrófa történt néhány nap előtt a Tiszaparton, ebben az arahyszükös világban. Egy
valódi arany cigarettatárca hullott véletlenül 11 vizbe. E g y arany aigarettatárca, amelyet nagyon szeretett, — sőt szeretné most
is — a tulajdonosa. Az arany cigarettatárca
beesett, nem is került elő mindeddig, hiába
hivták, hívogatták,
megfelebbezhetetlenül
eltűnt a szőkéfodros Tisza, fenekén. Nem került elő, pedig bizott disznót tűzött ki jutalmul a tárca tulajdonosa, aki még mindig
nem tudja feledni, hogy milyen szép sárgán
fénylett a tárcája, amelynek — most már bevallhatjuk őszintén — olyan sok bámulója és
még több irigye volt Szegeden.
Az emberek gyorsan felednek, feledésbe
ment volna talán a tárca is, ha egy nagyon
tehetséges szegedi iparművész nem fetette
volna, felszínre. Sajnos, nem a tárcát vetette
felszínre, hanem „csak" egy eszméjét, amelylyel a tárcát feltétlenül napvilágra lelhet
hozni. Nem akarom az önök idegeit próbára
tenni, azért sietek közölni az eszmét, amely
nagyon egyszerű és amellyel komolyan foglalkozik az iparművész, számtalan gyönyörű
dombormű alkotója.

hosszabb magánkihallgatáson fogadta
Stürgkh miniszterelnököt.

Szeged,, 3916. augusztus 15.
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katonai szolgálat

közben

szerzett hosszú, kínos

betegség

után folyó hó

13-án elhunyt.
Az intézet egyik

legderekabb

munkását

vesztette el benne,

emlékét mindenkor kegyelettel fogjuk megőrizni.,

Áldás és béke hamvaira!

kinek

Szeged, 1916. augusztus i k
ledkezni látszanak Debrecenben, hogy a pozsonyi egyetem létesítésére sokkal inkább
meg voltaik a -feltételek, mint Debrecenben v
csak a pozsonyi egyetem ügyének érthetetlenül lanyha kezelésén mult az, hogy az építkezés terén ma is -annyira hátra vagyunk.
—• Halálozás. Jelentettük, hogy Gombos
János ügynök, akit a villamos néhány nap
előtt elütött, a szenvedett sérülésekbe belehalt. Gombost vasárnap temették az izraelita
temető -cinterméből. Tragikus halála általános részvétet kélt.
— A vámőrlési díj természetben fizetendő
A hivatalos lap legutóbbi számában közölt
ujabb rendelet szerint vámőrlést végző malomvállalatok, ideértve a kizárólag őröltető
félnek házi és gazdasági szükségletére dolgozó vámőrlő malomvállalatokat is, búzát,
rozsot, kétszerest, árpát, kölest, zabot és
tengerit kizárólag csak természetben, az illető terményben s nem pénzben vagy lisztben szedett vámért (őrlési díjért) őrölhetnek vagy dolgozhatnak föl bármely egyéb
módon.
, ,
— Ösztöndíjas tanulók. A városi ianács
hét-fői ülésén ítélte oda a Rózsa Ferenc alapítvány három ösztöndíját, egyenkint 000—
200 koronát. Az ösztöndijak odaítélésénél
Várhelyi -József prépost is megjelent. Az
egyik ösztöndíjat Kis Kálmán, -a másikat
Nyári András főgimnáziumi tanuló, a harmadikat Csemák Lajos polgári iskolai tanuló
kapta. A negyedik ösztöndíjra u j pályázatot
hirdetnek.
— Hétfőn délután kezdték meg összeszedni
azokat -n| harangokat, amelyeknek nem az
lesz ezután -a hivatásuk, hogy a templomba
Szólítsák a hívőket, hanem hogy hatalmas
hangon adlják tudtul az ellenségnek,, hogy résem vagyunk s minden ellenünk irányuló tá-

Igazgató:

VAS SÁNDOR.
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madást véresen vissz-averük. Elsőnek a belvárosi plébánia egyik harangját emeltette le
a toronyból katonákat Riesz mérnökkari hadnagy, akit parancsnoksága meghízott a szegedi 'harangok összeszedésével.
— A távirafdijak fölemelése. Augusztus
15-ikén Iéjp életbe az a rendelet, amelyet a
kereskedelmi miniszter bocsájtott ki a távirati dijak felemelésére vonatkozólag. A
táviratozás dija ezentúl szavanként 8 fillér
lesz; de legalább 1 korona.
— U j z e n e t a n á r . Jelentettük, hogy a zenedei

bizottság legutóbbi ülésén meghízta a zeneiskola igazgatóját, hogy egy óradíjas zenetanári állás betöltése ügyében tárgyaljon a
zeneakadémiával. A bizottságnak ezt a határozatát a városi tanács a hétfői ülésén tudomásul vett-e.

— Egy vaggon korpa a kisgazdáknak.
A Korpaközpont egy vaggon korpát utalt ki
a hatósági közélelmezési üzem részére azzal
a feltétellel, hogy a korpa kisgazdák között
osztassák szét. A korpa néhány nap múlva
megérkezik Szegedre, amikor is a kiosztás a
hus- és vásárpénzt árnál fog megtörténni.
— Megbüntetett élelmiszeruzsorások. Két
él el mi szer d r ági tó asszony felett ítélkezett
hét-főn dr. Temesváry Géza ,főkapitány-helyettes, kihágási bíró. Molnár Józsefné és
Munkácsi Jánosné kenyeret hoztak he Szentesről Szegedre és kilóját három koronáért
árulták, Dr. Temesváry az asszonyokat
15—15 napi elzárásra és 100—100 korona
pénzbüntetésre ítélte. A kenyeret elkobozta a
kihágási bíró.
— A vasárnapi hivatalos jelentések.
Brhsszilöv
seregeinek) támadása taktikai
tekintetben mindenesetre előrehaladt s tért
is nyert, de a szövetséges seregek frontját
sehol sem tudta áttörni és az orosz túlerő

••••

Teleion 11-35.

Előleges jelentés!
Augusztus 19-én, szombaton.

Jfagy operai hanjVersetiy műsora
I. Kurucz János:
II. Komlóssy E m m a :

Zongora játéka.
a) Dalocska szálj tovább, Kurucz János.
b) Keringő az Éva c. operettből,
' c ) Sirassatok engem, Simkó Gusztáv.
III. Rózsa S. Lajos: a) „Ária" Trobadur c. operából.
b) Valentin búcsúja: Faust c. operából.
c) Oh csak még egyszer össze jönnénk Kurucz J.
IV. Komlóssy Emma: a) Ária: Tatárjárás c. operettből
b) Kacagtató kupié: Bőregér c. operettből,
e) Katona dalok.
V. Rózsa S. Lajos:
a) Bordal: Hamlet c. operából.
b) Hervadó rózsák közt, Kurucz János.
c) Magyar dalok.

Az előadás pont 9 órakor kezdődik. Helyárak: Zsölye 3
kor. I. hely 2-40 kor. II. hely 1.60 kor. III. hely 1 kor.
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most a Kárpátokban egy nyugat felé hajló
ivet alkot, mely azonban erőink tervszerű
átcsoportosításának megtörténte után ismét
visszapattanhat. A Dnyeszter mindkét partján vívott heves harcok és Staniszlau kiöntése után a nap nyugodtan telt el, s ezt a
szövetséges csapatok állásaik megerősítésére használták fel, miközben az ellenség támadásainak folytatására ujabb tömegeket
állított készenlétbe. Szombaton a Dnyesztertől délre, közvetlenül Staniszlautól nyugatra támadtak az oroszok, de elkeseredett
harc után visszavertük őket. A trónörökös
harcvonalának; a Dnyesztertől északra levő
részén csak kisebb harcok folytak, az ErdősKáripátokban azonban az oroszok hevesen
támadtak. A Hindenburg-ifront déli szárnyán, amelyet Böhm-Ermolli hadserege alkot, szombaton ismét nagy orosz tömegtámadások voltak, melyek azonban csapataink
ellenállásán megtörtek. Volhiniában és a
Stodhod-szakaszon *a lliarc szombaton eilanylhult s itt a támadás teljesen meghiúsultnak tekinthető. — Az olasziok a tenger és a
Monté San Gabriele közti u.i vonalunkat
nagy haderőkkel ismét támadták. A üörztől keletre fekvő magaslatokon az olaszok
hét heves rohamát vert-ük vissza az ellenség legsúlyosabb veszteségei mellett. Az
olasz támadás megkezdése óta 5000 foglyot
ejtettünk.
— A csendőr büne. Két csendőr bűnügyét
tárgyalta hétfőn a szegedi honvédlhadosztálybiróság. Az a vád ellenük, hogy a mult év
augusztusában agyonvertek egy részeg állapotban levő tizedest, aki mint kisegítő csendőr teljesített szolgálatot. Az egyik csendőr
Fábián János őrmester szolgálati hatalommal való visszaéléssel és emberölés bűntettével, -a másik, Bátyó Lukács őrmester szolgálati hatalommal való visszaélés bűntettével
és könnyű testisértés vétségével va-n vádolva.
A két őrmester tavaly augusztusban Ambros
Ferenc tizedest, mert részeg volt,, beeipelfce a
fogházba, ahol Fábián pofonütötte, Bátyó .pedig lovaglópálcájával verte. Fábián ezzel
nem elégedett meg, hanem a kardjával többször hasbavágta, majd a bajuszát tépte szálankint miközben Bátyó a botjával teljes erejéből ütötte. A szerencsétlen katonát eszméletlen állapotban szálliották a -kórházba, ahol
még aznap meghalt. A vádlottak tagadták a
terhükre rótt bűncselekmény elkövetését. A
hadbíróság meghallgatta -dr.
Zimmermann
ezredorvos és dr. Krausz főorvos orvosszakér.tők véleményét, akik a bonejegyzőköny\
alapján megállapították, hogy a. katona a
hasüregben szenvedett sérülés következtében
halt meg. A hadbíróság a hétfői tárgyalást
a bizonyítékok kiegészítése céljából elna
polta,
,
— A veszett kutya áldozata. Még julius
16-án történt Alsótanyán, hogy Lapu József
nét egy kóbor kutya megharapta. Az asz
szonyt felszállították Budapestre a Pasteur
intézetbe, ahol beoltották veszettség ellen. Hétfőn a Pasteur-intézet vezetősége táviratilag tudatta a rendőrséggel hogy Lapu Jo
zsefné ott veszettségben meghalt. A rendőr
ség értesítette a szerencsétlen asszony hozzátartozóit,
j ^^
— A vasárnapi munkaszünet. A rendőrkapitányi hivatal közli: A vasárnapi munka
szünetre vonatkozólag alkalmazkodás és vég
réhajtás végett közlöm, hogy augusztus 1-től
kezdödőleg vasárnapokon a gépipari szakmá
hoz tartozó sürgős halaszthatatlan javítás:
munkálatok, a izálogüzletekben a zálogtárgyak bezálogositása és kiváltása, a kisiparnál sürgősen rendelt javítási munkák, a mészáros-, hentes- és kolbászkészitő iparnál az
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elkészítés, elárusitás és elszállítása az áraknak délelőtt 12 óráig történhetik.
— Felrobbant patrőn. Egy tízesztendős
gyerek, Lajkó József szombaton este egy
patront talált az utcán. Játszani kezdett a
patronnal, piszkálta, a földhöz verte. A patron elsült és a kis fin mindkét kezén és az
egyik lábán súlyos sérüléseket ejtett. A közle őrházban ápolják.
— Szerencsétlenül járt gazdálkodó. Hétfőn délben Girboncz Mihály ifelsőtanyai gazdálkodó ittasan járkált á Szeged-állomáson
najd leült a vágányra. Az aradi vonat érkezésekor a vasutasok észrevették és rákiabáltak, de Girboncz már nem tudott elég gyorsan elugrani és a vonat keresztülment a ballába fején. A mentők a közkórházba szálli
tották, alhol délután meghalt.

Szegedi kofák * egymás között

De megvál tozott a világ sora. Azelőtt, —* :
boldog időkben — ha az ember berulooant a
Bohn-hoz egy-egy pohár sörre, borra, zónára,
szinte jól esett látni a sok jóképű tanyai ma
gynr pirospozsgás arcát, hallani megelégedett, hangos beszédjüket. Bevágtak egy-kétkilenc pohár sört, meghányták-vetették a
fontosabb világeseményeket (persze ki-ki a
szerint, ahogy az újságból olvasta), aztán ki
merre látott; kocsira vagy vasútra kapva,,
szépen hazáballagtak.
Bezzeg most másként 'fest a Bohn-nál is.
A joviális, magyarképü bátyámuramék, ko— A társadalom hiénái, rendkívül izgalmas mák, sógorok most valamelyik görbe ország
és redlisztikus detektivdráma lesz kedden, határán állnak fegyveres posztot; — fölválcsak egy napig az Uránia műsorán a legki- tották azonban őket a másik harctérről (piactűnőbb dán színészek közreműködésével,
ezenkívül még egy igen kedves vígjáték, El- ról) kevésbé előnyösen ismert szülémék és
jegyezve egy éjszakára, Ugyanakkor a Vassr komaaszonyok. Rendesen csapatosan jönnek
moziban két remek slágert vetítenek: A bor- be, egész otthoniasan letelepszenek, maguk
iiéig kisasszony vígjáték és egy szenzációs mellé rakják terebélyes kosaraikat, aztán
reprizt, a Nagyvárosi bűnök, amely egyike kezdetét veszi a harctéri- (piacid) helyzet
Psylander legjobb alakításainak.
megbeszélése. Eleinte nehezen jönnek svungírógépszalag—szénpapir és az összes ba, de már a második pohár sörnél élénkülni
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díjmentesen felszereli Keller Irógépvállalat Sze- kezd a helyzet. Nagy buzgósággal igazgatják
'fejkendőjüket, izegnek-niozognak a széken
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363.
— Nyári tanfolyamok a nyelviskofában s ahogy az egyik kitálalja aznapi „élménémet, francia, angol nyelvekből kezdők és nyeit" a piac körül, hárman is rácsapnak a
haladók, tanulók és felnőttek kiilön-kiilön.
hálás témára:
— A nyavalya dissön belé, csak hat koronát birtam kiárúni egy garnboly aamábú!
'Az igaz, hogy a férgesit hoztam be (a javát
földszintes lakást
összeszödte még otthon az a pesti ügynökkeres novemberre
'féle), de mégis olesóllom...
— (Hogy -a ifenóbe ne, — kapja el a szót
Szele főigazgató.

iSzegeÜ, 1916. nfighSzins 15.
szabad drágábórt adni. Hát akkó vögyön ott,
alhun huszonhatéi- kap, mondom. (De eközben
a háta mögött mán nagyba intögetött egy
naescsága, oszt mutogatta,, hogy ű mögvöszi.) Különben is eevan mán adva, mondok
a kopottnak, oszt hogy látta hangomra, hogy
itt mán böföllegzött, nagy sopánkodással tovább mönt. Épen mérőm a tejet a naescságának, mikor (a ifene tuggya liunnan) ott termött a tej-biztos a mérővel, oszt mán dugja
is a mértéköt a literömbe. Tuttam mingyár,
hegy baj lössz. (Olyan v ó t ? . . . Olyan az,
— különben tuggyátok...) Dogja ezt a tejet,
mög ezt a hitelesítetlen literöst, — szól hátra
a biztos, oszt mán viszik is a köcsögömet.
Hogy hívják? Hol lakik? Ezzel ott álltam,
üres kézzel.
— Kap kend vagy ötven pöngőt, ha nem
többet, mög egy pár napi elzárást, h a még
nem vót kend büntetve, — adja le véleményét
egy „szakértő".
— De önmivalót is hozzon ám magával,
— folytatják többen, — mer itt ugyan nem
adnak, tudom az én „esetembű"...
Elhallgatnak. A hangulat a kényes ügy
miatt egyre nyomottabb tesz; megisszák maradék sörüket és fizetnek (mindegyik papirforlntossal). Bemondanak fejenként bárom
pohár sör helyett kettőt és távoznak.
(g. d.)

3-4 «izobás

MOZGÓ-SZÍNHÁZ
:-: TELEFON 807. :-:

Kedden, augusztus 15-én.

egy m á s i k , — m i k o r az itteni botosok is liogy
n y ű z z á k az e m b ö r t . Képzeljétök, n é g y pön-

Kedden,
augusztus 15-én.

gőt adtain máma is egy selyem kendőért. Pedig nem is olyan diifinyú.
— iÉn mög két hatos hián tizenöt pöngőt
egy pár cipőért — véli egy másik.
— Aztán hogy möghemcögnek ezek a kimeszelt, nagykalapos dámák — /folytatja az
előbbi — nem is tetszik nekik, hogy átallyába
akartam anui a krumplit. A fene majd kilózza.., Mondok röudölet ide, röndölet oda,
a krumpli az enyém, a péz a nacseságáé,, aztán ie is ut, léi is u t . . . iMajd megmiutati ű,
aszongya, kogy kilóra is adom, azzal ellépett.
(Fenét adok a hasadba, gondoltam.) Nemsokára gyiin ám vissza egy Andrissal, oszt
aszongya: ez vót a z . . . (Hanem akkó mán a
a krumpli a kocsin vót.) iKend nem akarta
kilóra adni a krumplit, kérdi a rendőr. Ééén,
mondok, itt vakújjak mög, lia krumplit ámítani . . . Egy kis kelt, zöldségfélét, mög ezt a
pár tojást hoztam be. Aztán hogy a komaaszszony is bizonygatta mellettem, hogy krumplink nem is termött az idén, elódalogtak. (De
ötte az avas a íiacscságát...) Hallottam, a
mint elmenőben a rendőr nagy éréllösen
rendreutasította a dámát: mát háborgattyák
az embört ilyen semmiségükkel.,.
Diadalmas nevetés fogadja az elbeszélést,,
aztán rákezdi egy másik:
— Hát én mög hogy j á r t a m a tejjel.
Gyün egy kopottas asszonyság (de sovány
vót a lelköml), oszt nagyba rimánkodik a fiiembe: iKedves asszonyom, csak egy litert
adjon; beteg a kis lányom, annak kéne. Jó
van, mondok, három hatos az ára. Huszonhatra van makszémálva aszongya, oszt nem

Dráma az aiet mau
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Detektivdráma 3 felvonásban.

A legkitűnőbb dán
szinészek felléptével.

Előadások d. u. 3 órától kezdve.
Gyermekjegyek csak az első előadásra érvényesek.
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V

Nagyvárosi bűnök.
Dráma 3 felvonásban.

Psylander legjobb alakitása.
Előadások délután 3 órától kezdve. — Gyermekjegyek csak az e l s ő előadásra érvényesek.

férfi és női divatcikkek
leqnaqcobb raktára. —

::

Legmegbízhatóbb cég.

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.

Csekonics-u. 6.
Telefon 854.

Széchenyi-tér 17.
Telefon 855.

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81,

Szeged, 1916. augusztus 15.

SZÍNHÁZ
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Szimfonikus hangverseny.
A Korzó-mozi igazgatósága által rendezett jótékonycélu előadások között, amik
a szegedi rokkant katonák ügyét vannak hivatva szolgálni, ma elérkeztünk a másodikhoz, Ezúttal nem volt kabaré, a könnyed
válfaj mellőzve volt, mert a honvédzenekar
agilis és'lelkes karmestere: Lichtner Sándor
ugy érezte, hogy komoly, művészi nivóju
produktum méltó ahhoz az előadáshoz, ami
a rokkant honvédek javát szolgálja. Szimfonikus hangversenyt rendeztek tehát a
Korzó-mozi téli helyiségében. Szép és értékes volt a műsor, méltó a nemes célhoz,
csak az érdeklődés nem igen volt méltó hozzá. Bizony többen is lehettünk volna és különösen többen lehettek volna azok, akiknek
módjukban áll az Ilyen nemes célt és törekvést istápolni. Akik jelen voltak a szép és
erkölcsi sikerű hangversenyen, azok nemcsak kifinomult érzésükről, hanem jó szivükről is tanúbizonyságot tettek. A honvédzenekar három számmal szerepelt a műsorban. Előadták Haydn „G-dur Szimfonia"ját, Volkmunu „Szerenad"-ját és Lichtner
Sándor „Hangverseny nyitány"-át. Régen
hallottuk a liouvédzenekart oly szépen, összlliangzalosan és precizitással játszani, mint
ezen az estén. Ami szépség az előadott müvekben .foglaltatik, az mind felszínre került
lélekkel teljes előadásukban. A közönség
lelkesen ünnepelte a derék zenekart és tüntető melegséggel a zenekar érdemes karmesterét: Fichtner Sándort, aki ezúttal ismét feladata magaslatán állott. Nagy tetszéssel találkozott a Takács Imre Ihárfajátéka. Pompásan kezeli hangszerét és játéka
nemcsak bravúros, de érzéssel van teli.
Schubert „Fantázia"-ját, Dute/id „Chaccone"-ját és Hitselmann „Andate"-ját adta elö
zenei képzettséget eláruló biztossággal. Sz.
Ladányi Mariska tapsok kíséretében énekelte Efkel Ferenc „La Grange" áriáját, sőt
a tetszésnyilvánításra műsorát meg is kelleti
toldania. Énekét Zucker Simon ismert és
művészi képességeivel kisérte, zongorán.
Jászai Mari Szegeden. A magyar színművészet büszkesége, Jászai Mari augusztus
16-án, a 3-as honvédhuszárok rokkantjai javára rendezett mü vészestél yen fellép a Korzó-moziban. Bizonyára telt ház fogja ünnepelni a művésznőt, aki mindig az elsők kőzött van, amikor az értünk szenvedő katonák
segélyezéséről van szó. Az estélyen a'bonvéüzeneikar Fichtner karnagy vezetése alatt
hangversenyez. Lesz kabaré és színielőadás
is. Három uj kabarétréfa kerül színre: Beszélgessünk, Tamás Rezsőtől, Bocsánat, hogy
éhenhaltam, Kisteleki Kornéltól. A szegedi

A

A

Royal kávéházban
minden este

Baffa üálmán

hirneves szólista. Szeged legkedveltebb zenekara játszik.
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frontról, Sipos Ivántól. Déry Rózsi énekel fs
táncol, Pintér iBöske a miskolci színház primadonnája szeriőz dalokat ad elő. Fleischer
Antal zongoraművész, az Operaház tagja,
Bende László és Pag Ferenc is szerepelnek
a műsoron. Papp Dankó-nótákat énekel. A
iniivészestélyen Tamás Rezső hírlapíró konferál. A darabokban ezerepeinek: Déry Rózsi,
Szőllösy Gyiulánó, Körmendy Kálmán, Szegő
Endre, Ferenczy Frigyes és Bende László.
Az előadás pontosan kilenc órakor kezdődik.
Színházi Élet. Rövid nyári szünet után
most augusztus 12-én jelenik meg a szinházbajáró közönség kedvenc lapja a „Színházi
Élet." Mint az elmúlt szezonban, most is temérdek ötletes színházi intimitás, mulattató
apróság, sok érdekes kép tarkitiák o népszerű lapot- Egyes szám ára 30 fillér. Kapható
minden dohánytőzsdében. Előfizetési ára: negyedévre 3 korona, félévre: 5 kor. 50. fill.,
egész évre: 10 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest VII., Erzsébet-körut 22.

Gróf

Dohna:

A lílőwe

kalandjai.
Ára 2 korona.

Atücke SfcSSmulh:
Buj -íjára

' mrri
Ára 2 K 40 fill.
fóücke
2 v £

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
icaaaasamebsiixmisaaaaaaaahabsbhai'- taaabisas&aakbst.

Heilmuth:
r o

i b t .
2 K 40 fill.

l a k a t o s Lászió:

KötiitaBiiíSötfics Kwtantín
Ára 80 fillér.
Andrejcv Leonsd:
F e k e t e s a s - u t c a 11. sz. rí e l v á l a s z t ó .

ő g j e s 25 m

é Ikc

Ára 40 fillér.
Krúdy G y u l a :
naponta
frissen csapolt

sör. Kitűnő borok.
Állandóan ízletes Zónareggelik.

Alinden

étkezés.

időben

Naponta zene.

Tisztelettel ^ e í l h o l c l

Ára 60 fillér.

Várnay

Kapható:
L. k ö n y k e r e s k e d e s é b e n .

Interurbán-Telefon 1308.

BeZSŐ.

fűtés, üzem és cséplés célokra tel-

Van szerencsém b. tudomására adui 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, üzleteket,
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb
birtokot, úgyszintén házaság-közvetitést vallás
különbség nélkül, a legnagyobb titoktartás mellett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldésével
azonnal válaszolok.
Tisztelettel

jes vaggonrakományokat is ESDIllial

Kövesi Béla,

szállít és vidékre továbbit. TüZlfŰf

Margit-u. 28., I. 10

motopommel fiinál Is f i r t e l e l i .

Viderker Pál

kftaíT

Szeged, Honvcd-tér 1. szám.

. KÖNYVET A

HARCTÉRRE!

Az Országos Hadsegélyző Bizottság és
a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete könyveket, füzeteket, képes
újságokat kér a harctéren levő katonák részére.
A küldemények a Vöröskereszt
Szeretetadomány-osztályhoz
(Budapest V., Lipótkörut /.) cimzendök.
A kir. posta bérmentesen szállítja a csomagot, ha ráírjuk: „Szeretetadomány
a
harctéren levő katonák számára."

Gyomorbajosok dicsérik a Leinzinger-féle
gyomoresepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged.

H a j ő s z ü l é s ellen
esákis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajre3torer"
használja. Ára 1 K 5 0 fijl
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 73 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 3 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajhullás, bajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-icle „C h i n a h a js z e s z " áltat. Ára K P50
Kapható Leinzingcr Gyuia
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leiizinger-fíle f o g c s c p p b ő .
üvegje 70 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Sre^ed,
Széchnyi-iér
2500
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Telek eladás
•••

Vörös ördög szabadságon
Ara 3 korona.

Dr. Radó Sámuel:

Jolm Bull és társai
Ara 3 korona.

Dr. Kunos Ignácz:

Török nyelvkönyv
Ára 3 K 60 fül.

Böszörményi Zoltán:

A halál elébe
Ára 3,korona.

Pogány József:

A földre szállt pokol
Ára 3 K 50 fill.

(Az Isonzo cpasza.)

Szederkényi Anna:

fttnig egy asszony eljut odáig
Ára 1 K 90 fill.

Regény

Herczeg Géza

könyve az olasz harctérről
Ára 3 korona.

Barabás Béla:

11

e l ő f i z e t é s i ára
S z ö g e d e n :
egy évre . . . 24.— kor.
félévre
. . .
12.— „
negyedévre . .
6.— „
'i
egy hónapra. .
(t

a város c s a villamosvasút
közvetlen közelében.

Wiczmándy Jenő:

Landesberg Mórnak a Gedó-mulató
és a Népliget között fekvő szőllőtelepéből circa 14000 négyszögölnyi terület 420—500 négyszögöles telkekre
felosztva ártézi vízhasználattal a betelepített szőllővel és szőllőkarókkal
együtt kedvező fizetési feltételek mellett (négy-öt évi törlesztéssel) eladásra kerül.
Az eladásra kerülő telkek fekvésüknél fogva egyaránt alkalmasak ugy
állandó lakóházak,
mint nyaralók
céljaira.
Közelebbi felvilágosítással szolgál
dr. Basch Ferenc ügyvédi irodája (Szeged, Kálvin-tér 6. d. u. 3-tól fél 6-ig),
Örlőssy Gyula (Gedó mellett) és az
eladó (Bocskay-u. 10.), ahol a felosztási tervezet is megtekinthető.

egy évvé . . . 23.— kor.
félévre
. . — „
negyedévre . . 7.— „

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 0

Krémer HL

férfi- é s női
i uha-üzlete
Kossuth Lajos-sugarut .

10—500 koronáig Görz és Zeiss
lencsékkel. Nagy raktár mindennemű fényképészeti cikkekben,
—
eredeti gyári árakban —

Sandberg Henrik ffiS
Szeged, Széchenyi-tér 16.

Mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. — Férfi- fiu és
leányka-kalapok.
Telefon 7 7 3 .

msz

T. vevőimnek jól berendezett sötét
kamrát díjtalanul rendelkezésére
bocsájtok.

Telefon 7 7 3 .

Ára 3 korona.

Salgó Ernő:

Legújabb szabadalmazott f a - S Z a n d á l
rugékony, vizhatlan kapható

Irókés színdarabok
Ara 3 K 50 fill.

par0nkent

" ^ S t í e S *

ifj. Pintér Imre:

Csatatíizben

Ara 2 korona.

22—28

30—35

K.~3W

5*—-

36—42
íi

Károlyi-utcai B a z á r - b a n %tXas
Telefon 14—95.

Babits Mihály:

Recifativ (versek)

Ára 4 korona.

Popper Hpfi a

Berta Lajos:

Szerelem (színmű)

s z e g e d ,

Kosztolányi D e z s ő :

Széchenyi-tér
• • 2. szám.

Ára 1 K 40 fii

Telefon 311.

Báli cipőujdonságok.

Ara 3 K 50 fill.

Novellák

Molnár Jenő:

Mucsa a fronton

Ara 2 K 50 fillér.

•••

Kaphatók:

Várnay L.

könyvkercskt 'ésében SZEGED, Kárász-utca 9.

Gyászesetben
Ffrfi, i f i
I H 0 T 9

ís

lA-vcnf

L.UCZU J O Z S B I

szövet és selyemruhák, férfi öltönyök stb.
soronkivíil egészben festetnek feketére.
leggondosabban vegyileg tisztitgyermcKfufiáH tatnak meglepő olcsó árakon
kelmefestő és uegyflsztlfó Iparfelepén, Hazlnizu-u. 14. Telefon 1075, Bltíia-u.

io. lelefon 994, Olzella-fér 3. Telefon m

Vidéki f i ó k ü z l e t e k : ZENTA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISKUNFÉLEGYHÁZA.
Jó munkáért

e l i s m e r ő levelek a z o r s z á g m i n d e n r é s z é b ő l . — Vidéki m e g r e n d e l é s e k a z o n n a l
e l i n t é z t e t n e k . — S ü r g ö n y e i m : LUCZA f e s t ő S z e g e d .

amxira

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

