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LEGÚJABB.
(BÉCS: A Neues Wiener Journal haditudósítója jelenti, hogy az olaszok hétezer
ágyút összpontosítottak az Isonzó-fronton
ellenünk. Az ágyuk között számos angol
hajóágyú is vau.
BÉRLIN: Orosz információ alapján jelentik, hogy a p'étervári katonai körökben a
Kővel m'elletti események növek'vő idegességet keltenek. Bizonyos, liogy itten fog lefolyni az a döntő ütközet, amelytől a jövő
'katonai helyzet alakulása függ.
KRISZTIÁNJA: Az ir ,csapatokat a
flandriai harctérről visszavonta az angol
hadvezetőség. Az irek helyére kánadai ' és
ausztráliai pótlásokat szállítottak.
LONDON: Maxvell tábornok ujabb
csapatok küldését sürgeti, mert Írországban 'komoly a helyzet. Hir szerint a dublini
municiogyárban a munka szünetel.
LUOAiNO: A Corriere della Sera harctéri tudósítója jelenti: A galíciai fronton
'mindkét részről a küzdelem elérte ,a drámai
csúcspontot és a döntés küszöbön áll, minthogy az oroszok szakadatlanul harcba vetik tartalékjaikat.
BÉCS: Sansdbastianoi jelentés közli,
liogy a spanyol miniszterelnök isimét hoszszabb tanácskozást folytatott a madridi
osztrák ómagyar nagykövettel.
BUKAREST: Péter vári jelentés szerint
Bruszilov tábornok elrendelte, hogy Lemberg ellen seregei kezdjék meg az általános
támadást. A legsúlyosabb harcokat Both'mer serege ellen kell vívni. Az oroszok már
nem számítanak arra, hogy Lemberget
augusztus 20-áig elfoglalják, de még ebben
a hónapban ki akarják csikarni a döntő ütközetet,
BUKAREST: Mille Oonstantin az ,„Adveriil"-ban vezércikket ir, amelyben leszögezi azt a tépyt, hogy a görögkeleti naptár
szerint elmúlt augusztus elseje anélkül,
liogy Románia állásfoglalásában döntés
történi volna.- Fájdalmasan panaszolja,
hogy még a mozgósítást sem rendelték el.
Bratianu elodázta a kitűzött határidőt és
egész politikáját a tervszerű halogatás jellemzi.
BUKAREST: A „Dreptatea" jelentése
szerint Szalonikihan két ujabb hadosztály
érkezését várják. Egy orosz és egy angol
hadosztályt iMarseillében hajóztak be és
ezek ,már útban vannak Szaloniki felé.
BUKAREST: A román távirati iroda
jelenti, hogy a Román-Német Társaság
szerződést kötött a N'étnet Acélművekkel,
25—30.0UU tonna vasúti ,sin szállítására.
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A szövetséges csapatok elfoglalták a Stara-Wipczgna
magaslatot, - A Dnyesztertöl északra az oroszok,
súlyos veszteségük után, csak elszigetelten fámadnak. - Biisielínnél ellenséges előőrsöket fogtunk el.
BUDAPEST, augusztus 16. (Közli a
miuiiszteretaülki sajtóosztály.) Károly főherceg lovassági tábornok hadsereg harcvonala: Kapui vidékén ,a szövetséges csapatok sikereiket a Stara-Wipczyna magaslat elfoglalásával fejlesztették tovább. Ezen
a területen a harcok Igen nagy elkeseredéssel folynak. Horozankánál, Monasterzyskáíól nyugatra osztrák-magyar csapatok újra heves , orosz támadásokat vertek
vissza. Egy helyen, ahol az ellenség árkainkba behatolt, ellentámadással újra kiűztük onnan.
Hindenburg vezértábornagy hadseregharcvonala: A, lengyel légió osztagai a
Stochod melletti Hulewicketöl délre eredményesen törtek elö. Egyébként nincs nevezetesebb esemény.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

BERLIN, augusztus ,16. A nagy főhadiszállás jelenti: A keleti arcvonalon a tengertől egészen a Dnyesztertöl északra fekvő vidékig neiu volt nevezetesebb esemény.
A lengyel légió osztagai Hulewicze környékén rövid sikeres előretörést hajtottak
végre. Német különítmények Kislelintöl keletre orosz előőrsöket elfogtak és egy tisztet és egyszázhatvanhárom főnyi legénységet ejtettek foglyul. A Dnyesztertöl
északra az oroszok az augusztus tizenncgyediki véres ,vereségeik után csak elszigetelten és csak gyengébb erőkkel támadtak
minden eredmény nélkül.
A Kárpátokban csapataink a Kapuitól
északra elfoglalták a Stara Wipczyna magaslatot.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A görza szakaszon az olaszok ismét nagy
veszteségeket szenvedtek.
4 8 0 foglyot ejtettünk, 6 géppuskát és két aknavetőt zsákmányoltunk.
BUDAPEST, augusztus .16. (Közli ,a
miniszterelnöki sajtóosztály.) A görzi szakaszon az ellenség a Salcano-Wertojba vonaltól keletre és Oppachiaellánál levő magaslati állásaink ellen heves támadásait
megismételte. Majdnem mindenütt már tüzelésünk meghiúsította a támadást. Egyes
helyeken azonban, ahol az olaszok legelső
árkainkban megvetették lábukat, ellentámadásunkkal hamarosan újra kivertük őket.
Igy összes állásaink szilárdan csapataink
birtokában maradtak; az ellenség a legnagyobb veszteségeket szenvedte és itt
négy száznyolcvan olaszt, köztük egy alezredest és hét más tisztet fogtunk el, valamint hat géppusRát és két aknavetőt
zsákmányoltunk. A második számú tábori
vadászzászlóalj, valamint a 24. és 48. számú gyalogezred (Nagykanizsa) osztagai
ezen harcokban különös dicséretet érdemel
tek ki. Zagoránál egyes századok előretörései hadállásunk akadályainál hiusultak
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A Dolomit-harcvonalon a Ruffreddo-álIásunk védő csapata egy támadást kézitusában vert vissza. A Monté Zebio, Monté
Interroto-szakasz ellen élénk tüzérségi és
aknavető tüz után .gyenge ellenséges osztagok indultak támadásra, de könnyűszerrel visszavertük őket.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari fönök helyettese.

Francia zászlóaljak meghiúsult támadása a Doíran
tónál.
BUDAPEST, aiuguszlbuis 16. (Közli a
oíini'szter-ellnöki sajtóosztály.) A délkeleti
harctéren nincs nevezetesebb esemény.
„HÖFER altábornagy,
BERLIN, augusztus ,16. A nagy főhadiszállás jeleníti: A Doiran-tótól délre néhány
francia zászlóalj támadási kísérletét tüzelésünkkel Könnyűszerrel visszavertük.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
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Harc a megélhetésért.

DÉLMIAGYARORSZAG

Szeged 1916. augusztus 17.

Banfield légi harca Trieszt fölött.

A világháború harmadik esztendejének
Két ellenséges repülőgépet leszállásra kényszerített. — Valonáf
elején az ország minden részéből hirek érhydroplánjaink sikeresen bombázták. —
keznek arról, hogy a tisztviselők az egyre
elviselhetetlenebb élelmezési gondokon való
BUDAPEST, augusztus 16. (Közli a jármüveink leküzdésükre felszálltak. Bankönnyités céljából szervezkednek. Két év
keserves front mögötti 'harcának kellett le- rniiniiSzterelinöHi sa&'tó^sztáíy.) Tizennegye- field sorhajóhadnagy légiharcban egy elfolyni ahoz, hogy a háborús helyzettel való dikéről tizenötödikére virradó éjjel egy lenséges repülöjármiiivet az öböl közepén
legkülönbözőbb bűnök és visszaélések fel- tengeri repülőrajunk támadást intézett Va- leszállásra kényszeritett. A repülök valókeltsék az aktivitás energiáit azokban, akik Iona ellen és telitalálatot ért el egy parti
színűleg megsebesültek. Ezután egy másik
á természetes drágaságtól és piszkos uzsoütegben,
a
baraiktáborban,
egy
raktárépülerepülőjárművet üldözött és légiharoban
rától a legtöbbet szenvedték. Amilyen örömmel regisztráljuk ezeket az ország legkü- ten és egy hajón. A bombázás számos tűz- Miramarnál lelőtte azt. A repülőgép hirtelen
lönbözőbb részein megindult 'mozgalmakat, vészt is idézett elö. Az összes jármüvek, lezuhanással bukott alá, a bennülök megolyan sajnálkozással látjuk, hogy Szegeden heves védötiizelés dacára, sértetlenül vo- haltak. A teljesen szétroncsolt, „FOA 308."
még minden csendes, az itteni tisztviselőik
nultak be.
jelzésű repülöjármiiivet beszállítottuk.
egy része közönnyel, más része csekélyke
Az ellenséges repülök több bombát
E hónap tizenötödikén délelőtt az ellennekibuzdulással latolgatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a hatóságtól, újság- ségnek hét tengeri repiilöjármüve, nagyob- dobtak le a kikötőbe, de említésre méltó
íróktól és az egyik egyesülettől kiindulták. bára franciáik, három francia harci repiilÖ kárt nem okoztak, hanem amennyire megAz egyetlen intézmény, amely a szegedi védelme alatt és ellenséges torpedó-egy- állapítható volt, eddig két egyént megölkisfizetésű tisztviselők nyomorán kíván enyhíteni, a közös konyha. Ennek a létesítését ségek, valamint motoros-csónakok fedezete tek, továbbá egyet súlyosan és egyet könysémi tisztviselők kezdeinény'eztéik,
ugy, mellett, amely jármüvek a tengeren marad- nyebben megsebesítettek.
hogy a szegedi tisztviselői kar és annak tak, Triestet megtámadták. Saját repiilöHAJÓHADPAIRANCSNOKSÁG.
miniden egyesülése, ha majd elmúlnak felettünk ezeknek a nehéz napoknak súlyos megpróbáltatásai, az események távlatában méla borongással mondhatja el: de tehetetleBERLIN, augusztus .16. A nagy föhadi- meghiúsult. Mailíln sous Souveut (Aisnenek is voltunk, tűrtük a goro'mbaságokat,
•pedig visszaverhettük volna, megadással iszáMás jeleníti: Az Armentlerestöl délkelet- terület) egy eredménytelen gáztámadással
viseltük el az uzsora csapásait, pedig fel re levő arovonalok és az Artoisban tegnap kapcsolatban átmenetileg mindkét részről
kellett volna ellene a harcot venni, elégedetlenkedtünk, éheztünk, de a sorsunk javí- is élénk volt a harci tevékenység. Pozieres felujulí a tüzelés. Reimistöl keletre erösebb
vidékén az angolok sikertelen támadásai- ellenséges felderítő osztagokat visszavertására a világért sem tettünk valamit.
kat
tegnap reggelig folytatták. A nap folya- tünk.
A szegedi tisztviselők érthetetlen tétmán
azonban gyalogságuk tétlen maradt.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
lenségéről egyszer már érdeme szerint szóltunk. Bizonyos jelek akkor arra indítottak, Egy éjjeli támadásuk Auvillerstöl északra
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
hogy az állami tisztviselők egyesülete megmozdul és nem hagyja segítség és támasz
A román helyzet.
nélkül tagijait. Sajnos, az első szhnptomák
csaltak és lliosszu ideje ismét semmi hír
Prfiúéál, augusztus 16. Kons'tanzából I mán delegátusok. Román diplomaták kijearról, hogy akármelyik szegedi egyesülés ;
kezébe venné azoknak az embereknek dol- lielenti'k a b u k a r e s t i l a p o k n a k : A t u z l a i v i - lentése szerint a két szomszédos állam 'kögait, akiken ma már első sorban nem tör- lágítótoro'-nyból azt a jelentést kapta a kon- zött később még egyéb áruk kicserélésére is
vénnyel, állami és hatósági beavatkozással, stanzai kikötő parancsnoka, hogy Várna kerülhet sor. A kormánykörökbte'n uralkodó
hanem a szervezés és társadalmi egyiivéirányából a ipart hosszában három hidro- optimizmus természetesen nemcsak az áruhozás erejével lelhetne segíteni.
csereszerződések megkötésén alapszik. —
Mai számunkban , részletes tudósítást plán hajózik iKonstanza felé. A városhoz
Derussi szófiai ro'mán követ holnap Buka-iközeledvte
a
hidroplánok
felszálltak
a
levetalál az olvasó arról, hogy az egyes várorestbe utazik, 'de tiz -nap m'ulVa visszajön.
gőbe,
s
kettő
közülük
egy
kilométernyi
tásokban egyelőre milyen intézkedéseket létesítettek egyesületeik és szervezetek, hogy a volságban egymástól Konstanza fölé emelBukarest, augusztus 16. Mindenki érzi,
tisztviselők sorsán könnyítsenek. Ezeknek kedett. Az egyik .hidroplán a kaszinó fölé 'hogy az ország most komoly és nehéz pilaz intézkedéseknek nem mindegyikét helye-szállott, mintegy >1000 méter magasságban. lanatokat ét át. Fesziült kíváncsisággal forseljük. , Egyébként is csak az üzletekben
divó fegyelmezetlenség, a közönséggel való iFél 11 órakor a hidroplánok elrepültek dél dul most minden szem ama tanácskozások
türelmetlen bánásmód és az uzsora egyenlő felé. A hidroplánok egyikéből a tuzlai vilá- felé, amelyeket a korona az ,ország álíatnminden városban, az ellenük való védeke- gítótorony közelében ledobtak egy léggöm- férfiaival folytat. A király Majarescu után
zés sikere azonban attól függ, hogy a helyi böt. A kikötő parancsnoka rendeletet adott Canp Rétért, hü tanácsosát fogadta kihallviszonyok helyes mérlegelésével választot- ki, hogy a léggömböt azo'nnal fogják meg,
gatáson, i akivel hosszabb ideig tanácskoták-e meg azokat a fegyvereket, amelyekkel ezeíket az embertelen háborús megnyi- de hiába való volt minden fáradság, mivel zott. A háborús párt most* megváltoztatta
taktikáját, , megszüntette az izgatást és
latkozásokat vissza akarják verni. Aimsídig a hiíllámok levitték a tenger fenekére.
lelhet, tiszteletben kell tartani az iparjogoPredeál, augusztus 16.. A „Bukarester sajtója révén egyfelől igazolni igyekszik
kat, nem' szabad kereskedők megélhetését Tagblatt" szombati száma irja a köVetkező- eddigi viselkedését, másfelől 'a most folyó
megbolygatni, kerülni (kell az összeütközétárgyalásokat szeret'né egyensúlyozni. A
seket és a háborús idők komolyságához ket: Megbizható forrásból eredő jelentés
sokszorosan
inért méltósággal kell intézni még a támo- szerint az oroszok Reni-nél pontonokat ké- háborús párt viselkedésében
gatásra leginkább rászorulók, a megélhe- szítettek elő, hogy Tuloe'a környékén négy nyilatkozik meg az az aggodalom, hogy a
tés gondjaival fuldokolva küzködők ügyeit hidat verjenek a Dunán. Ezek a hi'dak arra külügyi Válság belső politikai térre fog elis. Ezek mellett az általános szabályok mel- szolgálnának, ,hogy az oirosz csapatoknak szigetelődni. Ennek az aggodalomnak 'burlett a közönség önvédelmi harcának a helyi
kolt formában kifejezést is ad a háborús
viszonyok szerint meg vannak a kézen fek- Dobrogeába való átmenetelét lehetővé tevő fegyverei, amelyeket sikerrel lehet for- gyék. Az oroszok átvonulásáról Tülceában párt legfőbb orgánumának', az „Uni'versuT'gatni, ha senki semi irtózik a harcból a ré- ugy beszélnek, mttit valami magától érte- hak (mai 'vezetőcikke, amely konstatálja,
szét kivenni. Meg lehet tanítani a piacot a tődő és közeli eseményről.
hogy a helyzetben nagy változás állott be,
tisztességre, újból meg lehet honosítani az
Szófia, augusztus 16. Románia és Bul- a „fegy'veres . közbelépés követelése mái'
előzékeny modort az üzletekben, a biróság
nem plyan hangos", , de azzal vigasztalja
kezére' tudunk juttatni mindenkit, aki arra gária köziött különösen^pégy-öt nap óta kezd
híveit,
,liogy a béke még nem olyan bizomégérett, inert csal, mert uzsoráskodik, a viszony .barátságosabb lenni. ígen ked'vevagy törvényt sért, ha lelkünkben az elége- zően ítélik meg Bulgáriában a román kor- nyos, mert hiszen — mint a lap háborús
detlenség, tépelődés és elkes'eredés asszi- mánynak azt a készségét, almelly'el az újon- Pártja anhyira jellemző gondolkozással kivitását a jogosan küzdők alktív
;rgiái nan kötött árucsereszerződés gyors lebo- fejti — arról van ,szó, 'hogy Romániának
váltják föl.
re
,
nyolítására törekszik. E szerződés szérint Bulgáriával és Magyarországgal meg kell
Van-e Szegeden egyesület, — .égrnult
békülnie.
/
'békés időkben sokszor kis dolgoknak nagy Bulgária sót és petróleumot kap Romániáfáradsá'ggal adózó — amelyik erre a mun- tól és ennek fejében dohányt ,ad cserébe.
Bukarest, augusztus 16. A román VöTegnap 'már meg is érkeztek Szófiába a ro- röskeresztes első kórházhajójának, a Priríkára vállalkozik és azt meg is oldja.

Élénk harci tevékenység nyugaton.

Szeged, 1916. augusztus 17.
(CLpelé (Carolnak fölszerelése [befejeződött.
A kórházihajó most tette meg próbaútját
Galaoba ó s BraiIáiba.
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minden beszédében .azt (hangoztatja', hogy
Híven kitart Anglia és Franciaország mellett.
i
,
(

Az angol offenzíva eddigi eredménye 68 négyzetkilométer.

Az oroszok ujabb tartalékokat Az angol király Franciaországban
RotyefiUm, augusztus 16. György anvetnek harcba.

Basel, augusztus 16. ,Az angol offenzíva
eddigi eredményéről a Manchester Guardian-nak a (főhadiszálláson levő tudósitója
megállapította, hogy Anglia az offenziva
kezklete óta minden ember- lés tüzérségi lövőszeráldozat ellenére is eddig csupán hatvannyolc négyzetkilométernyi területet foglalt Vissza. A tudósító behatóan ecseteli a
német ellenállás kitűnő 'szervezettségét.

Sp'jtóliüdiszúlhk,
augusztus 16. Grót
fíotlnim• hadseregét (hevesen támadták az
oroszok. (Ugy látszik, liogy a legújabb támadásokban r,résztvett orosz seregek bőséges . tartalékokat kaptak. A Dnyesztertöl
délre a iszövets'églesek uj arcvonalát is erősen támadták az oroszok. Hordzfikka falu
közelében az oroszok nagy tüzérséget összpontosítottak és órák hosszat tartó pergőtiizztel fárasztották el állásainkat. .Leghevesebbek voltak az orosz támadások Podkfiiminetől nyugatra, atiol pergőtűzzel, gáztámadással és tömegrohamok'kat próbálkoztak.
,

Az oroszok nagy készülődései
Besszarábiában.
Bfofysó, augusztus 16. Bukaresti lapokközlik, Ivogy néhány nap óta a Lipkani—
NoVösztelica-Csernóvic vasútvonalon nagy
orosz csapatszálíitások történnék. Bukovina
leié majdnem liusz percenként indulnak a
katonai 'vonatok é s Besszarábia déli részén
nagy katonai készülődések folyj:ak.

Botkin lesz az uj orosz külügyminiszter.
Béniin, augulsztus 16. A Lokfdfaizeigernek jelentik Stockholmból, hogy Szaszonov
ihelyére Botkin kamarást nevezik ki kiilüigyminiszterré. Botkin igen képzett diplomata, aki azonban eddig rtem érvényesüliietett; legutóbb a liszaboni . kormánynál
képviselte a oárt. ,

Oroszország belső állapota.
Berlin, augusztus 16. Oroszország belső
nehézségeiről egyre ujabb hirek érkeznek.
Így Migidin professzor, Bark pénzügyminiszter egyik tanácsadója a Navi Oekalnow(s7-ben azt irja, bogy bár a terméskilátás
jó, de hiányzik a munkaerő a termés betakarításához s ha komoly intézkedések
nem történnek, egyes kerületékben éhinség
lesz. Rendkívül sok p a n a s z r a adott o'kot továbbá a (hadiipari bizottság 'működése, a
mely mostanáig az összes ha'dseregszállitásokat intézte. A panaszok folytán Alexei ev
Vezérkari főnök kívánságára az uj szállításokat most 'már
bizottság kikerülésével
fogják elintézni. Hogy a bizottság mostanáig az államot milyen t hihetetlen módot:
károsította meg, azt csak később lehet megállapítani.
i
i
*
A Kaukázusban
belső . zavargásoktól
tartanak s ezért Jsíikolajevics Miklós nagyherceg a szabad 'költözködés jogát teljesen
felfüggesztette. A katonák hozzátartozói, a
'kik rövid időre elhagy tűk otthonukat, nem
térhetnek vissza, mert különben a rendőrség kitoloncolja őket. ,A nomád népek katö<nai behívása is rossz vért szült s azt hiszik,
Ihogy ezek közül csak ,kevesen fognak eledet tenni a behívó parancsnak s egyes törzseknél zavargástól is tartanak.
Stürmer, aki most teljesen Rasputinbak és környezet ének (hatása alatt t van,

gol király egy hétig
Franciaországban
tartózkodott. A király ellátogatott a frontra, ailiol a ,csapatok lelkesedéssel fogadták.
Az ángol király (franciaországi tartózkodása alatt találkozott Albert belga királyival, Póimaréyal és Jofíre tábornokkal.

jármy alezredes vitézi tette, amelyért vaskoronarenddel tüntették ki.
ii.
Mindenekelőtt Belgrád városának hivatalos tervrajzát szereztem meg, mert tudtam, liogy az aknamezők a város környékén vannak elhelyezve és azt is tudtam,
hogy a fényszórókat a belgrádi villamos
központból táplálják árammal.
Az útra magammal vittem Jenisch pionir kapitányt, Ludvig
vadász hadnagyot
tizenkét emberrel és Orgonás hadnagyot a
7. tarack ezredtől tizennégy emberrel. Két
liaubic is volt velünk, de municiót a motor
gyenge volta miatt csak keveset vihettünk
magunkkal. (Harmincan voltunk tehát öszszesen. Ebben az időben jelentkezett nálam
iStoll Károly 37-es főhadnagy és kért, vigyem magammal, mert neki felsőbb parancsra Stara-Borcára (kell szakaszával
mennie, hogy ilyen módon létesítsen összeköttetést Belgrád és Zimony között. Meg
kellett gondolnom, a dolgot, mert valószínűnek látszott, hogy a gyenge motor túlterhelés esetén felmondja ,a szolgálatot. Az a cél
azonban, amelynek érdekében a főhadnagyot magammal kellett vinnem, merész elhatározásra birt: mégis elvittem.

ha Jenisch a vizbe nem ugrik és a kötelet
ismét meg nem ikötözi. Bravúros bátorsággal különben az utazás alatt mindig ö mentett ki bennünket a legveszélyesebb helyzetekből is. Elérkeztünk, — reggel két óra
lehetett — Ovca elé, ahol a motort 'kitakarították. Miután csak ugy lehetett alaposan
megvizsgálni, ha a vizből történik a szétszedés, ismét Jenisch segitett. Szegényt, az
emberfölötti megerőltetés és munka annyira
kimerítette, hogy értelem nélküli parancsokat kezdett osztogatni. Észrevettem, hogy
mi a baj, ezért jó erősen ledörzsöltettem és
jó melegen felöltöztettem.
Alig mult el az egyik baj, nyakamon
volt a másik. A legénység morogni kezdett
és olyan jeleket vettem észre, mintha meg
ákarnálk tagadni az engedelmességet. Pillanatig sem haboztam, kirántottam a pisztolyomat és a vihart tulorditva azt mondtam:
— Ettől a pillanattól kezdve a vezetést
átvettem, aki csak egy szót is merészel
szólani, azt keresztül lövöm!
Kezemben felhúzott pisztollyal álltam
a motorvezető mögött, és igy osztogattam
a parancsokat. Figyelmeztettem őt is, hogy
ugy vigyázzon a csónakra, hogy a legcsekélyebb rendetlenség esetén lelövöm. Szinte
varázsütésre halotti csend lett és kemény
munk'a után reggel hat óraikor elértük StaraBorcát, ahol a főhadnagyot embereivel
együtt letettem. A szélvihar elállt. Pár óra
múlva már a Kalimegdánból láthatók lettünk. Reggel hét órakor a borcai pénzügyőri-bódétól északnyugatra mintegy ezer
méterrel, kikötöttünk. A partra ugrottunk
és én a legénység előtt megöleltén: és megcsókoltam Jenisch kapitányt és megiköszűntem neki rettenthetetlen bátorságát és bámulatos áldozatkészségét. ;

Amikor mindnyájan beszálltunk a motorcsónakokba, közöltem még a kis csapattal, hogy az átutazás technikai vezetését
Jenisch kapitányra ruiházom.
,A kapitány és én az első csónakban
ültünk, mig a többiek a körülbelül 2.0 méter
hosszú és 6 méter széles tutajon helyezkedtek el. Az utazás a Temesen lefelé egészen
a Dunáig nyugodt volt. Amikor a Dunán
felfelé utaztunk, erős szelet, majd vihart
kaptunk. Szakadó esőben haladtunk célunkfelé, a motorokat a köpenyünkkel kellett
betakarnunk. A viz keresztül csapott a csónakok szélein és mindnyájan csuron: vizesek lettünk.
Megvizsgáltam a terepet és egy kis erAz erős áramlat, de az óvatosság is,
dőparcell'ában
beásattan: a haubicokat és
arra kényszeritett bennünket, hogy lassan
homokzsákokkal
vétettem körül az állásunhaladjunk. Olykor csak a vizből kiálló
ágakba kapaszkodva huzattuk magunkat a kat. A haubicok szállításánál Ludvig hadvizén. Jenisch, aki kiváló szakember a vizi- nagygyal kémszemlére mentünk, tisztában
sportok terén, látva ezeket a szörnyű ne- 'akartam lenni a helyzettel, mert nem akartam a kis expediciót meglepetésnek kitenni.
hézségeket, Jármy felé fordult és igy szólt:
Telefondrótokat is helyeztünk el, a lövegek— Okosabb lesz, ha visszafordulunk és
től a dunaparti kis bódéig. Belgrád észaiki
csendesebb időben próbálunk célhoz jutni.
szegélyénél, ahogy kivehettem, egy csoport
Belgrád felé mutatva igy válaszolt:
gőzhajó állott, néhány nagyobb közelebb,
— Ott fekszik Belgrád, ahová el kell
rrchány 'kistebb távolabb. A ipart mellett szétjutnunk, oda megyünk, és inkább itt megyek
szórva slepperek horgonyoztak.
tönkre, semhogy visszaforduljak!
Amikor a lövegek, reggél kilenc órakor
A továbbutazásnál egy izben a tutaj is"
elvált a csónaktól és a kötél is a vizbe esett. harcra készen állottalk, kiadtam a paranA legénység menthetetlenül elpusztult volna, csot a hajók lövetésére.
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A szegedi földeken 550 kiló
buza termett holdanként.
— A közigazgatási bizottság ülése. —
(Saját tudósítónktól.)
Szeged város közigazgatási bizottsága szerdán délután tartotta dr. Cicatricis Lajos főispán elnöklésével augusztus havi rendes ülését. Az ülésen
az egyes köizgazgatási ágazatok vezetői tették meg jelentéseiket.
IA polgármesteri havi jelentést Back Lipót tanácsjegyző olvasta fel. A jelentés szerint a tanácsi ügyosztályokhoz 4(129 ügydarab
érkezett, amelyből 4049 aktát intéztek e.l. Házassági hirdetés alóli felmentést 25 esetbe®
engedélyezett a polgármester. Lopás miatt
227, sikkasztás miatt 12, csalás 14, vagyonrongálás 8, becsületsérétis 10, rágalmazás 5, hatóság elleni erőszak 1, liamis vár 1 és királysértés miatt egy esetben tettek júliusban feljelentést.
Bagáry Kálmán gazdasági felügyelő jelentésében előadja, bogy az aratás gyorsan os
minden akadály nélkül befejeztetett. A cs ízlésnél 80 cséplőgép dolgozik a város területén. A termés eredménye gyengébb volt, mint
azt a gazdák várták. A város területén búzától átlagosan 550 kiló, rozsból 000, árpából
050, zabból 600 kiló termett hol dan kint. A
kedvezőtlen időj áras miatt a tengeri és buigonya visszamaradt, annyira, hogy csak fél
termés várható. A gazdasági munkáknál
1130 állandó hadifogoly, 50 ujabban érkezett
fogoly, 87 a kendergyártól átengedett fogoly
és 220 katona volt alkalmazva. Hordásra a>
egyéb gazdasági munka végzésére 895 szegedi
katona volt szabadságolva.
iDr. Andrássy Ferenc helyettes tiszti főorvos jelenti, bogy a közegészségügyi viszonyok júliusban kedvezőek voltak. A népességi
mozgalom a következő volt: élve született 88
fin, 57 leány, 31-el kevesebb mint júniusban.
Halva született 2 fiú és 1 leány. Meghalt 102
fin és 90 leány.
Dr. Papp Sándor ügyész jelenti: A foij.
házban rend és tisztaság van, szökési eset jnliusban nem fordult elő. Az'egészségi állapot
megfelelő volt. A törvényszék fogházában
jogerősen elitélve 39 férfi, 38 nő, lfelebbez.es
alatt 8 férfi, 5 nő, vizsgálati (fogságban 4b
'férfi, 19 nő volt. A kincstár részére 80.29 koronát kerestek a rabok munkájukkal.
Alexander Lajos főállatorvos jelenti,
bogy az állategészségügyi viszonyok júliusban lényeges változást nem mutattak. Az I.,
III., VII. kerületben a száj és körömfájás
megszűnt és a zárlat a napokban feloldható
lesz. Juliusban a város területén elhullott 22
ló, 7 szarvasmarha és 51 sertés. A közvágóhídon leöletett és közfogyasztásra alkalmasnak
találtatott 210 marha, 32 növendék marha-,
397 szopósborju, 973 sertés, 615 juh, 99 bárány
és 9 ló.
Tőrös Sándor pénziigyigazgató a következőket jelentette:
— Van szerencsém az általam képviseli
pénzügyi közigazgatási ágazat 1916. évi julius
havi egyenesadó és hadmentességi d i j jövedelmét feltüntető kimutatást, valamint <t*
ugyanezen havi adó- és had mentességi dij
előírásokról, törlésekről szóló jegyzéket, úgyszintén az engedélyezett házadómentességekről vezetett jegyzékkivonatot és a fizetési halasztásokra vonatkozó kimutatást bemutatni.
A kimutatás szerint a f. évi julius bávában a mnlt év ugyanezen havához képest a a
egyenes adónemek jövedelmezőségében és padig egyenes adóban 36924 K 84 fill. emelkedés, hadmentességi dijban 398 K 92 fill. csökkenés történt.
Az emiitett ágazatok jövedelemezősége tehát a mult évi ugyanezen havi eredményhez
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képest 36527 Ii 92 fill, összeggel
kedvezőbb.
Jövedelem adóban befolyt 165.75 K 84 fill. —Folyó évi julius havában előiratott egyenraadóban 118801 K 89 fill., országos betegápolási pótadóban 42 K 78 fill. Tárgy változás óimén töröltetett egyenesadóban 19438 K 50 l\,
orsz. bet. pótadóban 767 Ív 18 fill.
(Házadómentesség két esetben állapíttatott meg, végül 7 szegedi lakos részére 3401 R
67 fill. adóihátralék erejéig engedélyeztetett
fizetési halasztás vagy havi részletfizetés.
'A bizottság a jelentéseket tudomásul
vette.

A tisztviselők országszerte
szervezkednek a drágaság
ellen.
(Saját tiidósitónktól.) A tisztviselők —
bár kissé későn — országszerte szervezkednék az egyre növekvő és-már elviselhetetlen drágaság leküzdésére. Szövetkezeteket, beszerzési csoportokat létesítenek és
több városban közös konyhát állítanak föl.
Szegeden, mint ismeretes, a hatóság és a
Felebaráti Szereiét Szövetség indított akciót
közös konyhák létesítése érdekében, de
mindkét mozgatom még az előkészítés stádiumában van. Amint az alábbi adatokból
ki fog tűnni, más városokban a drágaság
elleni védekezés nagyobb eredménnyel
kecsegtet, mert maguk a tisztviselők szervezkednek a súlyos meg'élhefési viszonyok meg
javítására. A helyi hatóságok támogatása
mindenesetre értékes szolgálatokat teliet a
tisztviselői érdekeknek, kétségtelenül elöImozditlhatija) szervezkedésüknek .sikerét, de
mindent a kormánytól, ,vagy a hatóságtól
várni mégsem lehet, 'hanem a tisztviselőknek é s alkalmazottaknak kell mozgalmat
inditaniok a mostani létfentartási nehézségek leküzdésére.
A tisztviselőik országos szervezkedéséről a következő néhány adatot közöljük:
Kolozsvámn
Jiahájb (László állategészségügyi főfelügyelő kezdeményezésére száz
tagú szövetkezet alakult sertéshizlalda
létesítésére. Minden tag 300 koronát fizetett
be a 'szövetkezeti pénztárba egy-egy sertésért, fizeti a sertések élelmezéséilök havi
diját. A szövetkezet tagjainak karácsonyra
140—150 kilogramos sertésük lesz leölésre.
Fgy sertés kilograrnonként tehát élősúlyban 4 koronába keriil.
Nagyváradon a tanitök és tanároik beszerzési csoportot
alakitottak. A csoport
tagjai a vezetőséghez beküldik a szükségleti kimutatásokat, amelyek alapján a bevásárlásokat a tagok részére a beszerzési
csoport eszközli.
A postások és vasutasok
fogyasztási
szövetkezeteket alakítanak.
Mozgalmat indítottak a nagyváradi
tisztviselők közös konyha (felállítása érdekében is. A bukovinai kormányzóság Nagyváradra való helyezésével 500 uj tisztviselőcsaláddal növekedett a fogyasztók száma,
a közös konyha 'felállítását ezért halaszthatatlan szükségnek tartják. Különös gondot
kívánnak fordítani a nőtlen tisztviselők ellátására, akik elsősorban vannak
rákényszerítve arra, Ihogy a méregdrága vendéglői ellátáson éljenek.
Makón is megalakult a tisztviselők beszerzési csoportja, amelynek elnökévé Nagy
Károly kir. tan., református lelkészt választották meg. A beszerzési csoport már mleg
is kezdte működését. A tagok megrendelési
lapokat kapnak kézhez, amelyeikre a szükségleteket följegyzik. A bevásárlást a csoport vezetősége teljesiti.
Kecskeméten a köztisztviselők
gabőm.
Ihiszerzési csoportja vasárnap délután népes értekezletet tartott. Az elnök közölte,
liogy 916 család 509 mm. búzát és 460 imm.
rozsot jegyzett. Az értekezlet kijelölte a
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gabouaátvtevő és kimérő bizottságot és felhívást intézett a termelőkhöz, liogy terméseiket a közölt mennyiség erejéig a csoportnak ajánlják fel.
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Németország nem tárgyal még
a békéről.
— A német külügyi alállamtitkár a békéről, a
blokádról és az angol hadseregről. —
Frankfurt, augusztus 16. Hágából jelentik: A Daily Telegrapli-nek jelentik Newyorkhói: A Newyork Times berlini levelezőiének megengedték, i r j a meg Amerikába, Ibogy
Némeiországban az a vélemény, hogy a béke
ideje még nem érkezett el.
Zimmermann alállamtitkár a külügyi hivatal nevében fölhatalmazta a levelezőt, cáfoljon minden olyan hírt, hogy német, részről. valamiféleképen
békéről tárgyalnak. Zimmermann kijelentette, hogy azl> antant illúzióban r i n g a t j a magát, amikor azt hiszi, bogy
kilátásai a jelenlegi offenzíva által javultak.
Németországban meg vannak arról győződve,
liogy nyugaton a vasfal átthihetetlen,és liogy
keleten u j sikerek várhatók.
— Meg kell várnunk, — ngymind Zimmermann — mig az antant ábrándjai szertefo&zlanak. Szerencsére addig minden tekintetben föl vagyunk készülve. J ó termésünk
az angolokat is meg (fogja győzni, hogy éhség blokádja sikertelen marad.
lArra a kérdésre, Ihogy vajijon Anglia a
mostani offenzívában minden tartalékát hetevetette-e, Zimmermann. igy válaszolt:
— Kétségtelen, Hitünk szerint a további
milliókról való szóbeszéd nem egyéb üres lecsegésnél. Anglia állandóan a szövetségese ii
vitte a vágóhídra, most azonban az angolok
vesztesége akkora, hogy csökkenteni fogja az
angoloknak a háború tovább folytatására való kilátásait.
, , _u
NÉMETORSZÁGNAK SZÜKSÉGE VAN A
BALTI TAR 1 OMAÍNYOKRA
Berlin, augusztus 16. Heydebband,
a
német birodalmi konzervatív párt
ismert
vezére, Frankfurtban beszédet mondott, a
melyben hangsúlyozta, hogy Németország
nem a k a r j a annektálni Belgiumot, csak azt
a k a r j a megakadályozni, hogy Belgium Anglia betörési kapuja legyen. Sokkal fontosabbnak t a r t j a a Balti tartományok megszerzését, mint Lengyelország megszerzést. ,
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A törökök további előnyomulása
a Kaukázusban.
Kőpsiftfttinápoly,

augusztus 16.

A fő-

hadiszállás jelenti augusztus 16-án: ,
K\ankázus-frop,t:

t

A jobbszárnyon

csa-

pataink elűzték az jellenség felderítő osztagait, valamint az ellenséges csapatokat néh á n y h e g y szorosból,

ahol

megfigyelésünk

szerint sáncmunkálatokkal voltak elfoglalva. Csapataink ilyen módon előkészítették
a további előnyomulást.

A centrumban, a

balszárnyon é s a parti szakaszon csak járőrharcok é s helyi tüzérharcók.

k

Az arcvonal többi ,részén /nem volt jelentős esemény \(M. T. I.)
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— Pincér,
hozzon nekem egy pikkold feketét, pohárban,
tíz darab cigarettát, ós a peeli lapokat,, —
mondom a vánnyadlképü, untagliclli legénynek.
— Igeniss kremássan, — mondja ő ós cikázva eltűnik az asztalok közölt.
(Ekkor délután kél. óra van. Azután van
negyed három, sőt egy negyed órával később
fél három is, a deli fiút azonban még mindig
nem sikerűi viszontlátnom. Azaz, hogy .sikerül, csakhogy egyéb elfoglaltsága van. Arat.
Az eltávozott vendégek hűlt asztalánál a r a t j a
a 1 álcákon termeti 3 krajcárokat, majd ezzel
végezve nekidőlt a tükörrel szemközt levőosz
lopnak és tiz ujjával — nagyobb gusztuskeltés céljából — lenge fürtjeiben gereblyélve,
frizura-próbákat tart: á lá Na polcon, Nagy
Endre, Nyárai Tóni, Bródy Sándor stb. Mindenik nagyszerűen sikerül neki és látható in
meg van önmagával elégedve.
É n toleráns ember vagyok. Tudom, hogy
a fent leirt müvelet igen fontos, nem zavarom telbát túlságosan, ágaskodni készülő idegeim megnyugtatása érdekében
mindössze
csak az asztalon kccogtatom (így Liszt rapszódia ütemeit.
A pincér, aki egy muzsikális fin, minden
tizenhetedik taktusnál bevágja a refrént:
— Igenn — és hozzáfog a /nyolcadik frizura megszerkesztéséhez.
dókkor már igen sokan kocogtatnak az
asztalon. Vannak olyanok is. akik az öklökkel végzik ezt a, müveletet, sőt némelyek már
hangos szóval igyekeznek elárulni jelenlétüket.
Én? Oh, én türelmes vagyok. Hiszen még
alig egy órája ülök itt, várhatok. Hogy a várakozás ne hgyen unalmas, szórakozásul ».
fogaimat csikorgaton, a gyn,fatartóból egyenként morzsolgatom szilánkokká a gyuifaszAlakat.
•

• -—1

—

iVégre másfél óra múlva az én türelmem
is megtermi a maga rózságát: A frizuráit
nagymestere hozzám jön és nyájasan, udva
riasan, mintha azt mondaná: „na, mi köl[?!'",
megkérdezi:
— Mút parancsol?
(Felhördülök, mint a, sebzett vad, de hirtelen eszembe jutnak a jönevelés konvenianszai és a kitörni készülő indulatot visszanyelve, megismétlem:
— Egy pikkoló feketét pohárban, tiz cigarettát és a pesti lapokat.
(Most már csak egy félórát kell várnom <:b
pontosan megkapok mindent: Egy világos
kapucinert csészében, 1 kub'a szivart, a Berliner Tageblaítot, a Die Zeitot és a Neue Freie
Pressét.
Most persze, azt hiszik önök, szívélyes
kávéházi bajtársaim, hogy én dühbe g u n v
lok. (Nem teszem én azt, dehogy is teszem. Én
teljesen meg vagyok elégedve, mert, amim
mondám pontosan megkaptam mindent. Csak
'hogy némi ravaszsággal kellett élnem. Tudni
illik, ha én kérek egy világos ka.pncinert csőszében, egy kuba szivart, Berliner Tagéblattot, Die Zeitot és Neue Freie Pressét, akkor
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kapok egy pikkoló feketét pohárbnii, tiz ciga- I L l v á n első apostoli magyar király nemzeti
rettát és pesti lapokat.
ünnepén a szeged-rókusi római katolikus
szentegyházban reggeli 10 órakor ünnepélyes
íMert háboru van.
szentmisét tartanak.
Vész.
— Az uj sorozások. Csütörtökön közzéteszik
az 1877—1866 é've'kben született nép— Közös minisztertanács Bécsben. Bécs'felikelésre
kötelezettek ujabb bemutató szem
ből jelentik: Gróf Tisza István 'miniszterelnök szerda reggel ideérkezett és a /Ma- léjének részletes sorrendjét. A szem'le augyar Palotában szállott meg. Teleszky és gusztus 29-től szeptember |21-'ig fog tartani.
— Nem lesz hústalan nap a király szüHarkányi miniszterek m á r kedden Bécsben
voltaik. ,A magyar kormány tagjai folytatni l e t é s e napján. A belügyminiszter táviratilag
értesítette Szeged polgármesteri bivatialá:,
fogják a bécsi szakminiszterekkel a mult hogy a. földmivelésiigyi és kereskedelemügyi
héten félbeszakított gazdasági tárgyaláso- miniszterrel történt megállapodás értelmében
kat. Gróf Tisza István miniszterelnök köz- az ez évi augusztus 18-ra eső húsfogyasztás!
tilalmat augusztus 19-re helyezte át a király
vetlenül megérkezése után, háromnegyed
kilenc óra tájban, a Magyar Házból 'auto- születésnlapjának ünnepére való tekintetlel.
nii obi Ion Sdhönbr uhuba ment 'és magánkihallgatáson jelent m e g a ikirály előtt. Tiz
óra volt, mikor 'a miniszterelnök az audienciáról visszatért. Féltizenegy órakor gróf
Tisza István J e l e s z k y és .Harkányi minisztereikkel a külügyminisztériumba ment, a
hová időközben megérkezett g.rótf Stiirgkh
miniszterelndk lovag Leth és Spilzmüller
osztrák szakminiszterekkel, mire báró Burián közös külügyminiszter elnöklete alatt
közös minisztertanács kezdődött.
— Szegedi tisztek kinevezése. A király
nagyszolnoki Jármy Andor 46. gyalogezredben őrnagyot alezredessé, óvári Szcöke Bálint 3. bonvédhutszárezredbeli őrnagyot alezredessé, Veder 'Mihály 1. lionvérllovas-tüzérosztálybeli századost őrnaggyá nevezte ki.
Századossá lépett elő: Kiss Béla. az 1. lionvédlovas tüzérosztálynál. Főhadnagyok leitek Konopás Ede és Va.ssh.egyi Gábor 5. houvéilgyalogezredbeli hadnagyok.
— Magyar ezredek. A fönti cimmel a P. N.
többek közt a következőket i r j a : A magyai
közös ezredek és a magyar királyi honvédség
május vége óta állandó szereplői a Hőfer-jelentéseknek. Nemcsak .azért jó ez, mert itthon
olvassuk, de azért is becses, mert külső országokban is elolvassák és végül sokáig, amig
ennek a borzalomnak elkészül az elfogulatlan, hűséges történelme, a
fíőfer-jelentések
lesznek azok a dokumentumok, amiket az arcúba vághatunk azoknak, akik el akarják felejteni, hogy a magyarság milyen döntő szerepet. vitt a monarchia élethalál harcában. A
törzsökös magyarság népe szerepel n Hőfőrben ; ma a. harmadik .debreceni honvédezred,
tegnap a fehértemplomi 43-ik és a szegedi
46-ik gyalogezred á Holta meg fény csen a helyét. Nem mult még el negyvennyolc órája,
hogy a székesfehérvári 17-ik honvédgyalogezreden tört meg az olaszok előrenyomulása
és ugyanezen a helyen rettenetes közelharc
ban verték vissza az ellenséget a négyes
nagyváradi és egyes budapesti honvédgyalogezredek. Egy rövid hétnek története ez,
megismétlődése vagy száz elmúlt hétnek, a
melyhen ha nem. is emelte ki Hőfer, bizonyára ugyanilyen nagyszerű haditetteket cselekedtek a magyar ezredek.
— Szabadkán megszüntették az előzetes
cenzúrát. Szabadkáról jelentik: Az igazságiigyminiszter a lapok (kérésére az
előzetes
ügyészi és katótiai cenzúrát
megszüntette
,és a katonai hatóságnak csak azokat a cikkeket 'kell bemutatni, amelyek összefüggésben vannaik a hadviselés érdekeivel.
— Ünnepélyes szentmisék. A szeged-rókusi
plébánia-hivatal közli: Augusztus 18-án, dicsőségesen uralkodó ő császári és királyi felsége, I. (Ferenc József legmagasabb születése
napján, úgyszintén augusztus 20-án, Szent

— Elhalasztották a;kórházbizottság ülését
A kórliázbizottság augusztus Ifi-ára hirdetett
ülését dr. Gaál E n d r e tanácsos betegsége következtében 17-én, délután öt órára halasztották. Az ülésen a kulturtanácsos helyett Tűsek
ler Endre főjegyző elnököl, aki két heli szabadságideje alatt helyettesíti dr. Gaál Endrét.
— Szeged üdvözlete a negyvenhatosokhoz
Az augusztus 14-én kiadott hivatalos jelentés újból szép szavakkal emlékezik meg a
másfél év óta az Isonzó-fronton kitartó hősiességgel küzdő negyvenhatos szegedi bakákról. (Mint ismeretes, a szegedi 46-osok az
•olasz háboru kitörése óta példátlan vitézséggel védték meg állásaikat azTsonzónál a mindig túlerőben levő olaszokkal szemben öt ellenséges offenziva során. Aliból az alkalomból, hogy Hőfer altábornagy hivatalos jelentése újból megemlékezett a szegedi fiukról,
dr. Somogyi Szilveszter polgármester a kővetkező távirattal üdvözölte az ezredet:
Cs. és kir. 4C>. gyalogezred
Paransnokságának,
Tábori posta 109.
Örömmel értesültünk hivatalos jelentésekből, hogy az olasz harctéren küzdő
hős fiaink ismételten tanújelét, adták önfeláldozó magatartásuknak
és
vitézségüknek, ami által vitéz
háziezredünknek
ujabb dicsőséget szereztek. Ez alkalomból
fogadja a tek. Pamncsnokság Szeged varos közönségének szívből jövő
üdvözletét,
azon óhajunk kíséretében, hogy adjon a
Mindenható hős fiainknak továbbra is kitartást. fegyvereinek pedig szerencsét,
Zeiss alezredes, a 46-osok parancsnoka,
bizonyára örömmel adja tudtul a hősöknek,
Szeged elismerő megemlékezését.
— Kitüntetések. A hivatalos lap legutóbbi
szánna az alábbi szegedi kitüntetéseket közi::
Az elsőosztályu ezüst vitézségi érmet kapták
a 3. 'honvédhuszárezredben: Graber Károly
zászlós, Turó Vinee huszár, Tóth János járőrvezető,
Stricker András szakaszvezető,
Komlódi János szakaszvezető, Szeles Mihály
huszár, Csonka Ignác járőrvezető, Fleiseher
Róbert huszár, Onódi István huszár, Kecskés
István tizedes, Csánki János huszár, Nagy
József tizedes, Palásti Mátyás, Olajos István,
Monostori Károly, Csányi Antal, Sógor J á nos, Császni Pál, Tari János, Rózsi Józsei
István é s K r i z s á n István huszárok, Kavarilla
István, P a p p András őrvezetők, Bozsik Mihály, Bugyi János, Csenki József, Dugonics
Antal, Karácsony János, Kicsin Traján, Korod! Géza, Kökény Imre, Kovács Mihály,
László Ulrik, Nagy Balázs, Névért István,
Orgonács Dezső, P a p p Ferenc és Takács Ferenc huszárok, iSzobolai György tizedes, Kalmár Antal, Sós Sándor, Tóth Mihály, Süli József, Gáspár István, Paul Mátyás, Leger József és Rácz Pál huszárok, Kerekes Ádám tizedes. Az 5ik honvédgyalogezredben: Mahvanek Lajos tartalékos zászlós.
— Rokkant katonák megvendégelése.
Augusztus 18-án, a király születésnapján
délután öt órakor a szegedi honleányok egyik
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csoportja megvendégeli a honvéd gyalogsági
laktanyában (Berlini-körut 12-18.) elhelyezett rokkant és lábadozó katonákat. A vendéglátó urinők arra kérik az érdeklődőket,
hogy az ünnepélyen néhány szál virággal
meg jelenni szí véskedje nek.
— Visszaélések a hadimunkások névjegyzékével. Pardics István, a szabadkai katonaügyósztály írnoka végezte Szabadka területén a lliadimnnkára alkalmas egyének
összeírását, valamint a helyettes polgármester helyett, akinek ügykörébe tartozott ez as
ügy, intézkedett a hadi-munkások berendelést:
és azok átadása iránt is. 1915. tavaszán Rudin szít y Ferenc szabadkai lóalkusz is idézőt
kapott hadim unkára. Közölte ezt Tumbiicz
Pállal. A sógorához, Pardics Istvánhoz utasította . Budinszky fel is kereste az írnokot,
akinek átadott 20 koronát, mire az elvette tőle az idézőt és -elbpsájtotta. Délután még egy
léi bárányt is küldött Pa.r,diósnak. Pünkösd
előtt újból idézőt kapott. Ez tiz koronájába
keriilt. Szeptemberben busz koronát fizetett
érte, hogy el ne vigyék hadi-munkára. Közelcsen újra idézőt kapott, ekkor azonban megunta a dolgot és feljelentést tett Pardics István ellen. Az ügyészség hadviselés érdekei ellen elkövetett bűntett címén indított eljárást
Pardics és Budinszky ellen. A szegedi törvényszék ötös büntetőtanácsa a gyorsított eljárás szabályai szerint ma ítélkezett ebben
az ügyben. A tárgyaláson Pókay Elek táblabíró elnökölt. A vádhatóságot dr. Kalmár
Szilveszter ügyész képviselte. A védelmet dr.
Balassa Annin ügyvéd látta el. Pardics tagadta a vádat. Atörvényszék végül is fölmentette Pardics Istvánt hadviselés érdekei ellen
elkövetett bűntett vádja alól, ellenben' az
1915. évi XIX. t.-ie. 9. f-ába ütköző vétségben
hűvösnek mondta ki és egy évi fogházra
itélte, Budinszkyt, ellenben fölmentették
a
vád alól, mert mikor az ajándékot adta, cselekménye nem volt büntethető, a törvény

visszaható ereje pedig nem tcr.j ed ki a cselekményre. Az ítélet ellen ugy az ügyész
mint a védő f-el-ebbezett.

tői délnyugatra súlyos veszteséget szenvedett, tegnap nem ismételte meg támadását.
Volhiniában tegnap se történt jelentősebb
- A keddi hivatalos jelentésekből. Az esetoény. Az olaszok támadásaikat ugy a
iSalcano-mernai harcvonalból a Görztől keoroszok Zborovnál és tőle délre egészen le letre fekvő magaslatok ellen, mint a WipKoniuehyig terjedő u j állásunk ellen tömeg- pac'htól délre Lokviicáig terjedő szakaszon
támadásba mentek át. Ámbár Szaharov tá
is szakadatlanul nagy tömegékkel folytatták
bornok serege nagy erőfeszítést tett, sehol és ugyanakkor a szomszédos területeket
;
sé sikérült vánu la inkát áttörni. Vesztesége erős tüzérségi tüz alatt tartották. Csapae rohamok közben a szokottnál is nagyobb taink az összes rohamokat véresen visszavolt. Mortasziierziskától nyugatra lloroMn
verték és az egész harcvonalon megvédték
kánál a támadás különösen heves volt. Az hadállásainkat. Kiemelkedő része van a
•ellenség rolhamoszlopai az egész napon át tegnapi nap sikerében a kelet-galiciai és
'hömpölyögtek állásaink felé; helyenként dal'mát landwéhr-gyalogságnak, valamint a
sűrű és mély oszlopokban keresztülvitt hat- bevált debreceni 3. m. kir. honvédgyalogszoros, sőt még többszörös rohamra ker
ezrednek. Plavánál és Zagoránál is, valagettók az orosz katonákat, de valamennyi mint a Dolomit iharcvonalon a Croda del
támadás legsúlyosabb veszteségével omlott Anconán visszavertük az ellenség előretöréössze. Kozovánál (a Koropiec forrásvidé- seit.
,
kén) s az e helységtől délnyugatra fekvő
— Árdrágításért hat hónapi fogház.
területén a támadó oroszokat hatalmas ellentámadásunk visszavetette. Sztaniszlaunál Dr. Temesváry Géza kihágási bíró ma Kotés Jezupoltól délre, amely Sztaniszlautól hencz István felsővárosi juhászt, ki az árpát
tizenkét kilométernyire északra, a Bisztri- a megállapított maximális 32 koronás ár hetcánák a Dnyeszterbe való betorkolásánál
•fekszik, Kövess hadserege az oroszok több lyett ötven koronáért árusította mézsánkint,
előretörését visszautasította. Ugy látszik, árdrágításért hat havi fogházra és 2216 koroaz ellenség a Dnyesztertől délre nagy erő- na pénzbüntetésre itélte. Kötelezte ezenkívül
ket gyűjt, hogy Jhalics és Ralusz felé előre- az árdrágító juhászt az árkülönbözet visszatörjön. Bukovinában a Moldava folyótól térítésére. Kothenez felebbezett a példásan
nyugatra és az 1565 méter magas Tomnatik
hegyihát sziklás területén csapataink táma- szigorú ítélet ellen.
— Istentisztelet a zsinagógában. Őfelsége
dása kedvezően halad előre. Sikerült rohamokkal ellenséges állásokat elfoglaltak, mi- születésnapján, pénteken délelőtt. 10 órakor a
közben 600 foglyot ejtettek és öt géppuskát zsinagógában ünnepi istentisztelet lesz. Bejázsákmányoltak. A trónörökös hadseregének rat a Korona- és Báró Jósika-utca sarkán h
ama csapatai, amelyek Tartarovtól délre rácskapun.
harcoltak s amelyeket Voroehta vidékén
— Nyul kapható. Csütörtökön reggel kilenc
számira igen túlnyomó orosz erők hevesen órakor kezdi meg .a hatósági közélelmezési
támadtak, ismét a Tatár-hágó (Jabloniica- üzem a vadnyúl árusítását. A nyulat nagyszoros) területén levő régi állásaiba vonták ság -szerint árusítják.
vissza.
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— A szeptember 30-ig szóló
felmentések meghosszabbítása.

határidős

A szegedi
főispáni hivatal közli: A mezőgazdasági érdekek előmozdítása, illetőleg az őszi szántásvetési, valamint az egyéb fontos őszi gazdasági ,munkák élvégezlhetése céljából a honvédelmi miniszter körrendelettel elrendelte,
hogy a járási főszolgabirák, illetve városi
hatóságok a jelenleg érvényben levő, vagy
szeptember • 30-ig még érvénybe lépő, de ezután is bármikor kijáró é,s meghatározott
időre szóló fölmentéseket, amelyeket a miniszterek engedélyeztek, 1916. évi november
30 ig meghosszahbHhassák. Így meghosszabbítható az önálló mezőgazdák, vagy őket helyettesítő hozzátartozóik, mezőgazdasági alkalmazottak vagy egyéb felügyelő közegek es
a mezőgazdaságnál okvetlenül szükséges kovácsoknak, bognároknak és molnároknak fölmentése. Az itt fölsoroltak köaül azok, akik
harctéri szolgálatra alkalmatlanok', segedszolgálatra vagy
népfölkelői szolgálatra
fegyver nélkül alkalmasak, a járási főszolgabírók és városi hatóságok által
bizonytalan,
időre fölmenthetők.
A segédszolgálatos fölmentetteket november 30-ika után póttesteik
utján ellenőrzés alá veszik, Ihogy megállapltsá, harctéri szolgálatra való alkalmasságukat
időközben visszanyerték-e? Csak ezután az
ujabb vizsgálat után léphet érvénybe a fölmentés. (Mindezek a rendelkezések esak a mögöttes országrészben tartózkodó, legénységbeli állományú egyénekre vonatkozik.
— Perbeszédek az IvAnka-tárgyaláson.
Pozsúfiyhól [jelentik: , Az Ivánka Imre , és
társai jelien indított bünper szerdai tárgyalásán , néhány iratot olvastak fel, azután
Schüffer ügyész megkezdte a vádbeszédét.
Utána a véldők szólalnak fel ,és a perbeszédek utá'n ítélethozatalra kerül a s.or.
— A napilapok csak korlátolt terjedelemben jelenhetnek meg. A rotációs papirkészlet
megfogyatkozása miatt az Újságpapír-Központ azt a határozatot hozta, hogy a napilapok"" augusztus 15-töl kezdve korlátolt terjedő*

fSzeged, 1916. augusztus 17.
lemben jelenhetnek meg. A 10 filléres Tápok
8 oldal, a 8 filléres lapok 6 oldal, a 6 filléresek
4 oldal, a 4 filléres- és ennél olcsóbb lapok 2
oldal terjedelemben tartoznak megjelenni. A
szerdai nagy budapesti lapok a rendelkezés
értelmében már mind nyolc oldal terjedelemben jelentek meg.
— Nem küldenek az idén félév! JMenttát
a minisztériumnak. Minden év augusztusában
küldik 'fel a városok a miniszterelnökségnek
félévi jelentéseiket a városi ügyekről. Taschler Endre, főjegyző közlése szerint az idén
semmi kiemelkedő dolog nincs a beérkezett
jelentésekben, ami miniszteri elintézést kiválnia és igy az idén nem is küldenek félévi
jelentést.
— Ahol a miniszterek uralkodnak. Királysértés miatt állott szerdán Schcffcr Péter mv
liticai kereskedő a szegedi ítélőtábla előtt. Az
volt a vád ellene, liogy a következő felségsértő kifejezést tette: — Ausztriában a császár uralkodik, velünk nem törődik, mert nálunk a miniszterek uralkodnak. Miután a vádat nem sikerült bizonyítani, az Ítélőtábla
helybenhagyta a törvényszék felmentő ítéletét.
— Kilenc métermázsa hal. Szerdán délelőtt
930 kilogram ha! került eladásra a hatósági
halárusító bódéban. Reggel hét óra után a
hallat utalvány nélkül árusították.
— Felmentett nemzetiségi Izgató. Junius
4-én történt Deszken, hogy RHczseviti/ Árkádia napszámos az utcán káromolta és eközben
reprodukálhatatlan kifejezésekkel illette a
magyarokat. A törvényszék nemzetiségi gyűlöletre való izgatásért tiz hónapi börtönre
Ítélte iKuiczsevityt. A szegedi tábla felcbbv!
teli tanácsa szerdán felmentette a napszámost a vád' alól, mert kijelentéseit nem íi állották idegen nemzetiségűek.

Igazgató: VAS SÁNDOR.
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— Holttest a Tiszában. Kedden délelőtt a
szemkórház irányában egy holttestet vettek
észre a Tiszában. A holttestet, amelyen kü'lerőszak nyomai nem láthatók, kifogták és a
rendőrség megállapította, hogy az Ditró Albert. algyői pályafelvigyázó-jelölt, holtteste,
aki valószínűleg fürdés közben fulladt a Tiszába. A hullát az alsóvárosi temető hullaházába szállították.
— Rózsa S. Lajos Szegeden. Szenzációs
művészi esemény színhelye lesz augusztus
19-én a Korzó-mozi. Rózsa S. Lajos, az Operaház Európainrü baritonistája vendégszerepel
Komlóssy Emma és Kurucz János diaiköltő
társaságában. Jegyek a hangversenyre már
kaphatók. — Csütörtökön a 9 órai előadáson
Déry Rózsi is fellép.
— Beíratások a városi nyelviskolában.
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi iskolában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol,
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társalgási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és felnőttek külön-külön nvolcas csoportokban. Telefon 1411. Igazgató: Jakab Dávid.
írógépszalag—szénpapir és az összes
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díjmentesen felszereli KeMer Irőeépvállalat Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363.

Krémer H. 'flLI?^
Kossuth Lajos-sugarul

.

mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. - Férfi- fiu és
leány ka-kafapok.
Telefon 7 7 3 .

Telefon 7 7 3 .

Telefon 11.85.

Előleges Jelentés!
Augusztus 19-én, szombaton.

Jíagy operai hangverseny műsora
I. Kurucz János:
Zongora játéka.
II. Komlóssy E m m a : 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 Ernma: a) Ária: Tatárjárás c. operettből
b) Kacagtató kupié: Bőregér c. operettből.
c) 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 4 0 kor. II. hely 1.60 kor. III. hely 1 kor.

AZ OLASZOK KÉSZÜLNEK A TÉLI
HÁBORÚRA
Zürich, augUB'ztűs 16. A milanói lapokban — 'mint a „Tagesanzeiger"-nek onnan
táviratozzák — ^fcltiiVás jelent meg, hogy
mindenki juttasson téliruhát, meleg lábbelit
és gyapjú alsóruhát a hadVezetőséghez az
olasz hadsereg, .téli, felszerelésének megkönnyítésére. Az önkéntes adakozás már
'megindult.

SZÍNHÁZ

MŰVÉSZET
ouoo

Jótékonycélu előadás.
A Korzó-mozi igazgatósága mai előadását a szegedi honvédhuszárok rokkantjai javára rendezte. Lehetett-e kétség aziránt, hogy a közönség tömegesen siet leróni' a bála köteles adóját? És Kinek nem
dobbant rrfeg a szive arra, hogy ma a szegedi honvédhuszárok rokkantjainak ügyét
kell szolgálni? Azokét a huszárokét, akik
jó kedvvel, daliásan,, Istenbe é s - a magyar
ügy igazságába éetett hittel, sapkájuk mellé
tölgyi eve let tűzve, indultak a harcba, amikor még Halász Miklós volt a kapitányuk...
Megtelt a Korzó-mozi nyári helyisége
ós mindenki, aki jelen volt, a legendás hősökre, a „vörös ördögök"-re emlékezett,
azokra, akik még élnek és azokra, akik fiatal életüket adták a hazáért.
A műsor jókedvről gondoskodott, de
•valami ,fájó érzés fogVa tartotta a lelkeket.
A közreműködők minden igyekezetükkel
rajta voltak hogy a 'vidálmság hangulatút
ébresszék fel a közönségben. Déri Rózsi,
Holtai Jenő, Bende László kabarénóták a'
adtak elő, majd Heltai Jenő és Bende László
tréfás duettel szórakoztatták a közönséget,
'külön-külön, és együttvéve sikeresen és tetsz'ris kíséretében. Három kabarétréfa is
színre került: a Záróra, amelyben Déri Rózsi, Szegő Endre és Ferenczi Frigyes szerepeltek, A szövetségesek, amelyet Szegő
Endre, Ferenczi Frigyes és Szöllőssy
Gyula aidtak elő és a Bocsánat, hogy éhen
haltam, amely Kisteleki Kornél hírlapírótársunk ügyes szerzeménye é s amelyet
•Dér? Rózsi és Ferenczi Frigyes szólaltattak
'meg. A komoly művészetet Maletzky Bianka operaénekesnö képviselte, aki kulturált
hanggal énekelte a Lakme áriáját és Bálikba n-ból a Tiszaparti jelenet nagy énekszámát. Éneke, hangja, előadási módja a közönség jelentős tetszésével találkozott. , A
'művésznőt Fleischer Antal, az Operaház
tagja, művészi érzékkel é s egy képzett zenész minden kiválóságával kisérte zongorán.
Az előadás előtt és alatt Tamáis Rezső, a
„Délmagyarország" (munkatársa, ügyesen,
ötletesén, konferált, a közönség elismerése
mellett. .
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos:' Váraay L.

A Délmagyaiország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81.
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Szeged 1016. augusztus 17.

D É L M A G YAÍRORSZÁG
Szeged szab, kir. város adóhivatala.

Adófizetés iránti

Hirdetmény.
Alulírott városi adóhivatal ezennel fölszólítja,
mindazokat, akik a városi adófőkönyben előirt és az
1909. évi XI. t.-c. 26. § - a értelmében e s e d é k e s a d ó ,
v a l a m i n t a S ö v é n y h á z i és M a r t o n o s i á r m e n t e s i t ő
t á r s u l a t l - d i j é s O r s z . Gazd. M u n k á s - é s C s e l é d s e g é l y p é n z t á r t illető hozzájárulási díjtartozásukat

férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

Wkzmándy

Vörös ördög szabadságon

Ara 3 korona.

e hó 15-éig be nem fizették,
::

Legmegbízhatóbb cég.

hogy azt járulékaival együtt, a jelen hirdetmény
hírré tételétől számitott 8 n a p o n b e l ü l , v a g y i s

Legolcsóbb bcsierzésl forrás.

Dr. Radő S á m u e l :

John Bull és társai

köz-

Ára 3 korona.

e hó 24-éig

Dr. K u n o s I g n á c z :

a z a l u l í r o t t v á r o s i a d ó h i v a t a l n á l a n n á l is i n k á b b
f i z e s s é k be, m e r t e l l e n k e z ő e s e t b e n ellentik a z á logolásl e l j á r á s meg fog indíttatni.
Szeged, 1916. augusztus hó 16-án.

Csekonics-u. 6.
Telefon 854.

S z é e h e n y i l é r 17.

»ye
Á r a 3 H 60 fill.

Városi adóhivatal.

Telefon 855,

Jcnö:

Böszörményi Zoltán:

Szeged szab, kir. város polgármesterétől.

Hirdetmény,
a gabona őrléséért szedhető vám tárgyában.
Értesifem a város közönségét, hogy a in. kir. ministeriuninak f. hó I2-én kelt 2680)1916. M. E. sz. a.
kiadott kiegészítő rendeletek értelmében a vámörlést
végző malomvállalatok, ideértve a kizárólag az őröltető
félnek házi és gazdasági szükségletére dolgozó vámőrlő
malomvállalatokat is, f. hó 13-tól kezdődőleg búzát, rozsot, kétszerest, árpát, kölest, zabot és tengerit a 2370] 1916
M. E. sz. rendelet 6. §-átó! eltérőleg kizárólag csak természetben (gabonában) kiveendő vámért őrölhetnek,
pénzért őrölni vagy pedig a vámot lisztben kivenni tilos.
Aki ezen rendelkezés ellen vét, kihágást követ el
6 hónapig terjedhető elzárással és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.
Szeged, 1916. augusztus 14.
1020111916. eln. sz.

Ára 3 korona.

Pogány József:
(olajos, pefrőleumos)

eladók

Várnay L Szeged,

Dr. Somogyi Szilveszter.

Kárász-utca 9 .

A földre szállt pokol
(Az Isonzo epasza.)

Szederkényi Anna:

taig <gy assztiy eljit oiíig
Ára 1 K 90 fii?.

Regény

polgármester.

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

Szeged szab. kir. város nyelviskolájának

igaz-

gatósága (városi felsőkereskedelmi iskola) tisztelettel értesiti a város közönségét, hogy a nyelviskolában a tanítás

szeptember 1-én kezdetét veszi.
Gyakorlati (társalgási módszer) néüiet, M a . aRQOl. OlBSZ,
magyar, román és bolgár nyelvekből bls csoportodban kezdők és
haladók kiilön-külön.

Irodalmi a mjelufanlísL nsiBlutaiiSíönöl ulssgálaípa előkészítő kurzusok.
Német levelezés tanfolyam. Modern és feldőltöknek 18 ké-

nyelmes berendezés. — B e M o z á s o k augusztus 21. kezdue.
Tanfolyamok az esti örákban 8 - 9 Is fartatnak.
Telelőn 1411.
Tanári kar: Fülöp Boriska k. a., Pogány Margit k. a., Paupert Idzsefné,
Rozsa Gndréné. MM
Margit k. a., Donauell János, Siknelder Pál,
lakab Dávid, Sfrlegl lőzset, Kouáis Samu.
Igazgató:

A r a 3 K 50 fill.

JAKAB

DÁVID.

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

könyve az olasz harctérről
Ára 3 korona.

Barabás Béla:

r

hifi
Salgő Ernő:

Irékés színdarabok

Ara 3 K 50 fill.

Fájós fogára vegyen
mielőbb a híres Leinzinger-féle f o g c s c p p b ő .
üvegje 70 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchnyi-tér
2500

ifj. Pintér I m r e :

zoeo

Ára 2 korona.

Babits Mihály:

Recitatív (versek)

Gyomorbajosok dlesérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged.
Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertálában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajhullás, Stajkor-pa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-fcle „C h i n a h a js z e s z " által. Ára K 150
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába;: Szeged,
Szíchenyi-tér.
250

Ára 3 korona.

Ara 4 korona.

Berta L a j o s :

Szerelem (szinmü)
Ára 1 K 4 0 H>

Kosztolányi D e z s ő :
i b - ü l l o á l j o s o i f e
Novellák

Ara 3 K 50 flH-

Molnár J e n ő :

f^ucsa a fronton

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

Ára 2 K 50 UUér.

