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LEGUJAB 
KOPENHÁGA: Az AítenpOst jelenti: 

Bríand francia miniszterelnök és a hadügy-

miniszter számqs tiszttel 11-én ideérkezett. 

Útban vannak Haparandián keresiíül Péter-

vár felé, ahol haditanácsot fogriak tartani. 

SZÓPIA: /I román foglyuk száma újra 
háromezerrel emelkedett, Haidknás élelmi-' 
szerkeszleteket zsákmány oltunk, többek közt 
400 vuggon gabonát. 

GENF: A Journal jelenti; Az athéni 

esemenyek hatása l<W Parisban váratlanul 

osszeMt a legfőbb védelmi tanács. Joffre és 

Cas'teliiau iáboéndkakat Parisba hivták 

ROTTERDAM: A Morning Post jelen-
lese szerint csuknám az egész feUte-téngen 
orosz flotta befutott Constanzába, ahol a 
román flottával egyesülve, közös dkciót kez-
denek a bolgár partok ellen. 

STOCKHOLM: Több moldovai város-
ban véres pogromokat rendeznek, amelyek 
Galacban, Bmilában és Ismaifbdh öltötték a 
legremesebb jelleget. 
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Ddbrudzsánkat, a? ^ 

p i e l csapatok €r9étyben. 
A nagyszebeni szakaszon és Hátszegtől délkeletre 
érintkezésbe jutottak a románokkal. - Dobrudzsában 
a bolgárok folytatják az előnyomulást. - A románok 

rémtettei. 
BERLIN, szep.tem.ber 13. A nagy fő- | 

hadiszáHás jeleníti: Erdélyben a nagyszebeni | 
szakaszon és Hátszegtől délkeletre német ' 
csapatok érintkezésbe jutottak a románok-
kal. 

Balkáni harctér: A Dobrudzsában a 
hadműveletek tervszerűen folynak le. A 
macedóniai arcvonalon különös jelentőségű 
esemény nincs. 

LUDENDORFF, első föszállásmestar. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.; 

BUDAPEST, szeptember 13. (Közli a 
mtósztertelinöki sajtóosztály.) Romániai 
harcvonal: A helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

SZÓFIA, szeptember 13. A bolgár 've-
zérkar jelenti szeptember 13-jkáról: Ro-
mániai front: A Duna mentén nyugalom 
van. Csapataink a Dobrudzsáiban folytatják 
az előnyomulást. 

A 3-ik hadsereg parancsnoka jelenti: 
Tisztijeink, akik tegnap Szilisztriából, Tüt-
rakalnibó'l és környékéről téritek vissza, je-
lentik, hogy a román csapatok Szégyentel-

jes visszavonulása folyamán hajmeresztő 
kihágásokat követtek el a védtelen bolgár 
lakossággal szemben. Egy zsenge korú lány 
höííjíestét 'két részre szakítva találtak. A 
szörnytett valószínűleg azután történt, 
hogy a gyermeken erőszakot követtek el. 
A megvert román csapatok e rómtettében 
egyes orosz csapatrészek iis osztoztak, a 
melyek Szillisztriábam voltak. 

Macedóniai front: 12-ikén erös, kölcsö-
nös tüzérségi és gyalogsági tüzelés az Osz-
trovo-tónál. A Moglena-területen fokozott 
tüzérségi és gyalogsági harc. Az ellenség 
egyes helyeken elöhatolni igyekezett, de 
tüzelésünk visszautasította. A Vardar-
völgyben és a Doiran-tónál élénk tüzérségi 
tüz. Kettő olasz zászlóalj, egy lövész sza-
kasz és egy üteg Pütkovo-Zumaja irányá-
ban nyomult. Ott Iévö csapataink megtá-
madták és menekülésre kényszeritették 
őket. Csapataink által üldözve az ellenfél 
Putkovo irányába visszavonult. Ez volt a 
második találkozásunk az olaszokkal. 

A Struina-völgyben szórványos tüzér-
ségi harc. Az Égei tengerpart vidékén, mint 
rendesen, az ellenséges flotta cirkál. 

Az oroszok tömegtámadása meghiusult 
a Kárpátokban. 

BUDAPEST, szeptember 13. (Közli a I 

I minisatarieilitiölki sajtóosztály.) Károly .főher-

ceg lovassági tábornok hadseregarcvonala: 

Az oroszoknak a kárpáti harcvonalunk el-

len Smitrec (Zabietöl délnyugatra) és az 

Aranyos-Beszterce között intézett egységes 

tömegtámadása a védők vitéz ellenállása 

folytán az ellenség igen súlyos vesztesége 

mellett összeomlott. Keletgaliclában nein 

volt esemény. 

Lipót bajor herceg vezértábornagy 

hadseregarcvonala: Mérsékelt tüzérségi és 

aknavetötüzelésen kivid semmi különös 

esemény. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, szeptember 13. A nágy fő-
hadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg ve-
zértábornagy hadseregarcvonala: A hely-
zet változatlan. A Dweten torkolatától 
északra és Garbunowkánál, Dünaburgtól 
északnyugatra, visszautasítottunk kisebb 
orosz előretöréseket. 

Károly főherceg lovassági tábornok 
hadseregarcvonala: A Kárpátokban Smot-
rectöl (Zabietöl délnyugatra) az Aranyos-
Besztercéig terjedő arcvonalon az oroszok 
egységes tömegtámadásokat indítottak. 
Conta tábornok parancsnoksága alatt álló 
vitéz csapataink mindenütt visszaverték 
őket és igen súlyos veszteségeket okoztak 
nekik. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli u miniszterelnöki sajtóosztály.) 
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A közvélemény. és az ország közvéleményét megnyugtathat-
nák, de amikről most épen az ország ér-
dekében nem szabad szólni. 

Bármilyen sajnálatosak és fájdalmasak 
azok az események, amelyek Románia had-
üzenetével Erdélyben bekövetkeztek, nyu-

godtan kell 'bevárnunk azt az időt, amidőn 
fordulni fog a kocka és a bitorolt hazai, föld-
ről elüzzük a rabló szándékú ellenséget. Ha 
a nagy tettek elkövetkeznek, a közvélemény 
is bizonyára másképen fogja megítélni a 
történteket. 

effbhaa.avtttisaim aa.acsncs. 

Repülőink sikeres támadásai olasz 
katonai telepek ellen. 

A román hadüzenet után bekövetkezett 
események a közvéleményt lázas izgalomba 
'hozták. Ennek az izgalomnak, amely a par-
lamentben, a sajtóban és a lakosság körében 
a iháboru folyamán eddig szokatlan heves-
séggel jut kifejezésre, az a kútforrása, 'hogy 
a románok orvtámadása és Erdély egyes 
részeinek kiürítése fájdalmas meglepetés-
ként Ihatott a közvéleményre, amely bizott 
abban, hogy Erdély védelmére kellő idő-
ben felkészültünk. A közvélemény nehezen 
tud megnyugodni abban, hogy a románok 
— bár ideiglenesen is — megszállva tartsa-
nak magyar területeket és a veszélyeztetett 
helyekről menekültek sorsa növelte ezt az 
elkeseredést. 

Mind szélesebb körben hangzik fel a 
gyanú, hogy a felelős tényezők nem voltak 
a szükséges módon informálva Románia 
ellenséges készülődéseiről, vagy, ha igen, 
mulasztásokat követtek el az óvóintézkedé-
sekben. A támadások éle természetesen báró 
Burián István külügyminiszter ellen irányul, 
aki a közhangulat szerint a romániai hely-
zetet tévesen itélte meg, amiben viszont 
sokak szemében bukaresti követünk a hibás. 
Nem kímélik meg a vádaskodások gróf Tisza 
István miniszterelnököt sem. aki a magyar 
parlamentben felelős a történtekért. A pilla-
natnyi helyzet, amely Románia hadüzenete 
után előállott, a közvélemény előtt igazolni 
látszik ezeknek a támadásoknak és bizal-
matlanságoknak jogosságát. Az ellenzék a 
parlamentben nap-nap után és fokozódó tü-
relmetlenséggel vitatja meg az eseményeket 
és akciót indított a külügyminiszter ellen, 
akit állítólag súlyos diplomáciai hibák el-
követése terhel. Vannak, akik odáig mennek, 
hogy a miniszterelnök is afogy ja el helyét, 
bár alig hisztik, hogy ezt bárki is komolyan 
akarná, aki az ország érdekét nem párt-
szempontokból itéli meg. 

Az ellenzék egy része sürgeti a delegá-
ciók összehívását, lAipponyi a parlament 
szine előtt való megjelenésre kívánja köte-
lezni a külügyminisztert. Az ellenzéknek az 
az intenciója, hogy a külügyminisztert a tör . 
téntekért feleletre vonhassa. A külügymi-
niszter a támadásokkal szemben eddig nem 
védekezett, ami a közvéleményben Lábra 
kapott bizalmatlanságot táplálta. Most az-
tán a Budapesti Hirlap szerdai számában 
vezető helyen alkalmunk volt tudomást sze. 
rezni a külügyminiszter nyilatkozatáról, a 
melyben kijelenti, hogy a körülmények is-
meretében az ő helyében senki sem tehetett 
volna másként, mulasztások diplomáciánk 
részéről nemi történtek. Ezt az állítását 
konkrét adatokkal is támogatja, amelyek 
szerint ő előzetesen tudott a romániai, ese-
ményekről, amelyékről értesítette a .hadve-
zetőséget is. Mindezek azt látszanak bizo-
nyítani, hogy a külügyminiszter részéről 
valóban nem; történtek hibák. 

Egyébként — mondja tovább Burián —-
ő maga is szeretné, ha az illetékes tényezők 
előtt a delegációban hivatalos közléseket te-
hetne, amelyek eljárását igazolnák. Amig 
erre mód kínálkozik, a r ra kéri a közvéle-
ményt, hogy Ítéletét függessze föl és tartsa 
meg objektivitását. . 

IA képviselőház szerdai ülésén gróf 
Andrássy foglalkozik a külügyminiszter 
nyilatkozatával, amellyel a kérdést nem lát-
ja tisztázottnak. Gróf Tisza István minisz-
terelnök felszólalásában ismét védelmébe 
vette a külügyminisztert és kérte az ellen-
zéket, hogy a külpolitikai ügyek megvitatá-
sában legyen tekintettel az ellenséges kül-
földre, ahol az ellenzék kritikáját hamis szi-
liekkel és túlozva közlik. A miniszterelnök 
beszédének is az az ólhaj adta meg a karak-
terét, hogy az ellenzék bizalommal várja 
meg ' a z események további alakulását és 
parlamenti agitációjában számoljon azzal, 
hogy az adott helyzetben sok oly fontos do-
logról hallgatni kell, ami'k az ellenzéket 

BUDAPEST, szeptember 13. (Közli a 
mi nászt enehiöki sajtóosztály.) A 12-ikéröl 
13-ikára virradó éjjel egy tengeri repülö-
rajnnk számos bombát dobott a cervigna-
noi vasúti ipartelepekre és katonai építmé-
nyekre. Két nagyobb tűzvészt és az egyik 
katonai építményben egy heves robbanást 
idéztek elő és a vasúti telepekben számos 
telitalálatot értek el. 

Egy másik tengeri repülőrajunk ugyan-

az éjjel megtámadta a velencei hadikikötőt. 
A legnagyobb bombák telitalálatalt figyel' 
tűk meg az arzenálban, a gáztartályok mel-
letti dokkokban, az erődben és a ohioggia ' 
hajógyárban. Chioggiában több helyen tib 
támadt. Mindkét tengeri repüiörajunk a leg-
hevesebb lövctés dacára is sértetlenül tért 
vissza. 

HAJÓHADPARANCSNOKSÁG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.! 

Nehéz harcok a Sommenál. 
BERLIN, szeptember 13. A foagy fő-

haidiszálás jeleníti: Rupprecht bajor trón-
örökös vezér tábornagy arcvonala: A Som-
aiétól északra a harc újból fellángolt. Com-
bles és a Somme között csapataink nehéz 
harcot vívnak. A franciák benyomultak 
Botichavesnes-be. A tüzérségi harcok a fo-
lyó mindkét oldalán nagy hevességgel to-

Tíizérségi tüz az Isonzo-
fronton. 

BUDAPEST, szeptember 13. (Közli a 
miniszteréin,ki sajtóosztály.) Az Isonzó-
harcvonalon az ellenséges tüzérségi tüz 
tart. Az Etsch és az Astach-völgy között 
meglehetős nyugalom állt be. 

HOFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Csatározások a Vojusánál 
BUDAPEST, szeptember 13. (Közli a 

miniszterelnöki Sajtóosztály.) Délkeleti harc 
tér: A Vojusánál időnkint élénk csatározá-
sok. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

A Balkánon fordnl a kocka. 
iBerlin, szeptember 13. A berlini újságok 

nagy megelégedéssel szólnak Szilisztria el-
estéről. Valamennyi lap megegyezik abban, 
hogy nagy lépés történt előre. Ellenségeink 
Konstantinápoly elfoglalását és Bulgáriának 
a központi hatalmaktól való élszakitását ter-
vezték. E tervet bizonyára az ellenség is meg-
semmisültnek látja és a párisi nagy hadita-
nács alighanem az nj helyzettel foglalkozott. 
Ebből an ézőpontból magyarázható meg a 
francia sajtónak Sarrail ellen mló támadása, 
aki nem lehet mentő a nagy veszedelemben. 
Sarrail rosszul ellátott, mocsárláz által meg-
tizedelt. seregével nagyon rossz helyzetben 
van és döntően aligha avatkozhatik bele a 
háborúba. Ezzel szemben bizonyos két dolog. 
Az egyik az, lmgy az egyesült német—bolgár 
csapatok győzelmi tudatukban folytatni fog-
ják diadulutjukat, a másik az, liogy a román 
seregek aligha fognak tovább vonulni nyu-
gat felé, ha más román seregek keleten és 
délen veszedelmes helyzetbe jutnak. 

váfob folynak. 
A német trónörökös arcvonala: A Maas-

íól jobbra a Thiaumont-s/.akasz és a Sou-
vllle-szaikaszokban meghiúsítottunk franci" 
támadásokat. 

LUDENDORFF, első föszállásmester 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

„Szegény románok!" 
Stockholm, szeptember 18. Szilisztria el' 

estének a jelentősége mély benyomást tett a 

•svéd sajtóra. A Svenska Dagbladet még í»'" 
előtt e vár eleste tudomására jutott vo!na> 
ezen eshetőség lehető következményei vei fog-
lalkozott. Ez a cikk a,zután igy végződik: 

— Ép most érkezett meg a jelentés 
liszt ria elestéről. „Szegény románok!" 

A Stcokholms Dagblad ezeket i r j a : 
— Ez az n j esemény alkalmas arra, hog>' 

ép oly feltűnést keltsen, mint Tutrakan kap1' 
tuláeiója. Szilmztriának még különös törté-
nelmi hangzású a neve és a bolgárok kiib'' 
nösképen vágyódtak ennék az elfoglalásán*' 
mivel 19>13lban a szomszéddal szemben folt" 
tátott román zsaroló politikának ez volt a ? 

első áldozata. Elképzelhető, micsoda őrön1' 
ujjongiást válthatott ki Szóifiában annak " 
bire, hogy e város fölött ismét bolgár lobog" 
leng. Katonai szempontból ez az esemény az 

jelenti, hogy Romániára nézve megnöveked-
tek azok a nehézségek, amelyekkel a Buka-
rest és a Dobrudzsában előnyomuló orosz se-
gédcsapatok közti összeköttetés fentartá^1

 ; 
jár, 

A megerősített Bukarest. 
Lugéno, szeptember 13. A milanói lap0*1: 

jelentik, liogy a román kormány megerősíted 
helynek nyilvánította Bukarestet. Ez intézke-
dés következtében azonnal el kell távoli M 
a városból minden külföldit és a meg üfif1 

telepedett lakosság jó részét is. 

Az antant csalódása a román 
hadseregben. 

Hága, szeptember 18. Az antant saj tó )c' 
leütéséiből kitetszik a csalódás a román ha1 

seregben. Igy például jelentik, hogy siu'íte 
szükség -volt a román hadsereget repülőé 
taggal kiegészíteni, a repülőszolgálatot w"^ 
szervezni. Több francia repülő, aki edd'-
orosz szolgálatban állott, most B u k a r e s t i g 

és Konstanzában szervezi a repülő-szol!)"'' 
tot. , • ' " f i 
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Tisza, Rndrássy, Rpponyi és Rakovszky külügyi vitája. 
(Budapesti tudósítónktól) A képviselő-

ház szerdai ülése iránt nagy érdeklődés 
mutatkozott. A képviselők majdnem teljes 
számban jelentek meg, a karzatok zsúfolásig 
megteltek érdeklődő közönséggel. Az érdek-
lődés főleg annak a széles körben meginduló 
külügyi vitának szólt, amelyet az ellenzéki 
vezérek rendeztek Andrássy és Apponyi in-
dítványának napirendre kerülése alkalmával. 
Este 7 órakor tért rá a Ház az interpellá-
ciók tárgyalására, amikorra már megcsap-
pant az édeklődés. . 

Az ülésről az alábbi részletes tudósítás- j 
ban számolunk be: 

Az ülést délelőtt háromnegyed tizen-
egykor nyitotta meg Beöthy Pá l elnök. Je-
lentette, hogy a bolgár szobranje elnöke vá-
laszolt a Húz üdvözlő táviratára. Köszöni az 
üdvözlést, amelyet a szobranje legközelebbi 
ülésén -fognak fölolvasni. Bizonyos abban, 
bogy a szobranje nagy lelkesedéssel fogja 
fogadni a magyar képviselőház üdvözletét. 
Reméli, hogy a betörő ellenséget a szövetsé-
gesek együttes erővel rövidesen és végleg 
leverik, miáltal a békéhez közelebb jutunk. 
Ezután bejelenti az elnök, hogy Bosnyák 
Zoltán sürgős interpellációra kért és kapott 
engedélyt a vidéki lakosság petróleummal 
való ellátása ügyéhen. Az interpellációt az 
ülés végére tűzik ki tárgyalásra. A bejelen-
tés után harmadszori olvasásban is elfogad-
ták a letárgyalt kisebb javaslatokat. 

Ezután gróf Andrássy Gyulának a dele-
gáció összehívására vonatkozó ismeretes 
ditványának tárgyalása következett. 

(Andrássy beszéde.) 
Gróf Andrássy Gyula a B. 41.-ban meg-

jelent nyilatkozattal kapcsolatosan támadja 
a külügyminisztert. Szemére veti, hogy nem 
őszinte. Hevesen támadja azért is — amit 
nyíltan 'bevall a 'külügyminiszter — hogy a 
hadihelyzetet illetőleg nincs tájékoztatva. 
Abszurdum, hogy az első felelős állásban 
levő férfiú nem ismeri a hadi-helyzetet. Sze-
mére -veti Andrássy a miniszterei nőknek, 
hogy nyi.lt ülésen megdicsért olyan diplo-

íii-

zetre vonatkozólag mi olyan kérdéseket 
tettünk, amelyek katonai szempontból senki-
vel nem közölhetők. A külügyminisztert, 
ugy látszik, cserbenhagyta a memóriája. Én 
azt állítom, 'hogy ez a kijelentés nem felel 
meg a valóságnak. íNem tettünk föl olyan 
kérdéseket, amelyek katonai titkot érinte-
nek. A külügyminiszter maga beismerte, 
hogy őt nem avatták be 'kellően a hadihely-
zetbe, nemi adhat fölvilágosítást, mert ő 
tnaga sincs kiformálva. Azt hiszi, szolgála-
tot tesz az országnak, ha leszögezi, hogy ez 
tűrhetetlen állapot. Lehetetlen, hogy egy 
különösen felelős állásban levő férfiú ne tud-
jon semmit az ország sorsáról. Buriáil nyi-
latkozata mentesiti Czernint, de még súlyo-
sabb vádat emel a kormány ellen az elkö-
vetett .mulasztásokért. A miniszterelnök el-
lenzi a delegációk összehívását, mert nincs 
jogunk beavatkozni Ausztria belügyeibe. Kö-
telességünk azonban arról gondoskodni, 
hogy a magyar alkotmányosság a törvény 
által előirt mederben baladjon. Indítványát 
elfogadásra ajánlja. 

(A miniszterelnök válasza.) 
Gróf Tisza István először a bizalmi ta-

nács szerepével foglalkozik. Hogy a bizalmi 
-férfiak mit beszéltek a külügyminiszterrel, 
ez egyéni természetű dolog. Az ő részérő! 
csak annyit ernlit fel, hogy amikor a bizalmi 
tanácsról illetékes helyen tárgyalt, ezt ab-
ban a hiszemben tette, hogy nem fognak 
visszaélni. És tette ezt a király beleegyezé-
sével és a külügyminiszter helyeslésével. 
Ami az Ausztriával való viszonyunkat illeti, 
senki nem örülne jobban a lelkek harmóniá-
jának, mint ö. Sajnos azonban , akadnak 
hangulatrontó momentumok. A legfontosabb 
dolog az élelmezés kérdése. Abból a tény-
ből, hogy Magyarországon kevesebb ter-
melt, világosan következik, hogy Autszriá-
nak is kevesebbet adhatunk. Ez hangulat-
rontásra adott okot odaát. Azt tart ja, hogy 
akár a magyar .parlament, akár a kormány 
is örömmel segitene az osztrák parlamenti 
életen, amely zsákutcába került. Az osztrák 

máciai funkcionáriusokat, akik baklövéseket | törvények szerint az előző delegációk össze 
követtek el. ,Óva inti a túloldalt, ne örvend-
•ten Magyarország domináló helyzetének, 
m e r t az meg fogja magát bosszulná, ö és 
'Pártja örülne annak, h a minden téren meg-
felelő hely jutna Magyarországnak, ha ve-
zetőszerepe volna, de csak azon az uton, 
amelyet az erő, képesség és gazdagság biz-
tosítanak, .nem. -pedig azon az uton, hogy 
Ausztria -parlamentje és alkotmányossága 
m e g van bénitva. 

A külügyminiszter azt mondja, nem 
tartja helyesnek, méltányosnak és igazsá-
kosnak, hogy amikor a miniszterelnök őt 
védelmezni akarta a 'képviselőházban, az el-
'enzék részéről ezt nagy zajongássa.l igye-
keztek megakadályozni. Teljesen rosszul 
van. informálva a külügyminiszter. Ugy lát-
szik, hogy nem ismeri sokkal jobban a ma-
gyar viszonyokat, mint a román viszonyo-
kat. Ugy látszik, a külügyminiszter azok 
közé az egyének közé tartozik, akiknek tit 
kot elmondani nem .lehet. 

Áttér ezután Andrássy a bizalmi tanács 
Működésére. A külügyminiszter azt mondja 
— folytatja Andrássy, — hogy a hadihely 

'hívhatók vóltak, de csak a következő évben. 
Nagyon óhajtja, hogy Ausztria megválassza 
delegátusait, de azért Auafztria belügyeibe 
nem avatkozhatik bele és igy nincs abban a 
helyzetben, hogy Andrássy indítványával 
egyetértsen. 

Ami a külügyi kérdéseket illeti, a leg-
alaptalanabb félremagyarázásokra használ-
ják fel az ellenséges sajtóban és itthon is a 
legkülönbözőbb kommentárokkal kisérik. — 
Sajnálja, hogy az ellenzék szükségesnek 
tart ja kíméletlen vitát provokálni a külügyi 
kérdésekről. Ha sikerül a nemzetben azt a 
hitet kelteni, hogy külpolitikánk veszedelmet 
rejt magában, ez lényeges akadályt képez-
het a háború sikeres folytatására vonatko-
zólag. , j 

A miniszterelnök ezután visszapillantást 
vet az Olaszországgal folytatott tárgyalá-
sokra. Valótlannak mondja, hogy Olaszor-
szágnak csak akkor tettünk konkrét ajánla-
tokat, amikor a harctéren helyzetünk ked-
vezőtlen volt. Sőt dienkezőleg a gorlicei 
győzelem után is egyezkedtünk, de Sonnino 
minden áron háborút akart. Majd rátér Tisza 

a román kérdésre. Hiszi és reméli, hogy 
Romániát el fogja érni végzete. „Bizom is-
tenben, — mondotta, — hogy üt a megtor-
lás órája a románok számára." Románia 
még nem volt felkészülve a háborúra, ezért 
ért bennünket váratlanul a támadás; a kö-
vetkezmények azonban meg fogják mutatni, 
fiogy ki veszíthet többet. Mi azonban nem-
csak ellenséget, hanem barátot is szerez-
tünk. Itt van Bulgária (nagy éljenzés), azt 
hiszem, bőségesen kárpótol bennünket Ro-
mániáért. 

Andrássy indítványát nem fogadja el. 

(Appojnyi beszéde.) 
Gróf Apponyi Albert megindokolja ja-

vaslatát, amely csak logikai következménye 
Andrássy indítványának. Abban az esetben, 
ha Andrássy indítványát nem fogadná el a 
Ház, kéri törvényjavaslatának elfogadását. 
Szükséges, hogy a külügyminisztert, lia a 
delegációban tehetetlen, legalább a képvise-
lőházban vonják felelősségre. 

Áttér a harctéri helyzetre. Azt fejtegeti, 
hogy a lucki katasztrófa súlyos következ-
ményeket idézett elő, személyes tekintetek-
nek áldozták fel a hadi érdeket. A hibát a 
főherceg követte el, — nyiltan kimondja. 
Lzek a dolgok idézték lelő azokat a nehéz-
ségeket, amelyek hatását most is érezzük. 
Szükségesnek tartja, hogy legifőbb hadveze-
tőségünkben változás álljon be. Majd kéri 
az elnököt, hogy beszédét félbeszakíthassa 
és a s-zünet után folytathassa. 

Délután 4 órakor Szász Károly alelnök 
nyitotta meg az ülést. A vitát folytatták. 
Gróf Apponyi Albert beszél tovább. Koránt-
sem akar ja azt állítani a hadvezetőség hi-
báival kapcsolatban, hogy nincsenek tehet-
séges hadvezéreink, de kívánatos, hogy ezek 
pz őket megillető helyre kerüljenek. A leg-
főbb hadvezetőségben megindult a változási 
folyamat, de szükséges, hogy ez nyilvános-
ságra is kerüljön. Szóvá teszi a felmentések 
kérdését is. Kívánja, hogy a jogosulatlan 
felmentéseket vonják vissza. Áttér ezután a 
külügyi helyzetre és azt bizonyítja, hogy 
mennyire szükséges a 'külügyminiszter meg-
jelenése a törvényhozás előtt. Kéri, -hogy 
fogadják el Andrássy indítványát, vagy ha 
azt nem, akkor az -ő indítványát. 

(Rakovszky támadása.) 
Rakovszky István szólalt fel ezután és 

azt fejtegeti, hogy Tisza nem vállalhatja a 
felelősséget a külügyminiszter 'helyett, aki 
hírlapi nyilatkozatban akar helytállani. A 
külügyminiszternek a bizalmi férfiakra tett 
kijelentései nem Jelelnek meg a valóságnak. 
Részletesen elmondja, hogy mi történt. A 
külügyminiszter azt mondotta, hogy nem áll 
módjában a katonai helyzetről fel'világosi-
tást adni, mert fit sem tájékoztatja a had-
vezetőség, hanem mellékutakon igyekezik 
információt szerezni. Megjegyezte ugyan-
akkor a külügyminiszter, hogy Bismarck is 
igy volt. 

— Az ilyen helyzetnek véget kell vetni, 
— folytatta Rakovszky. — Ha a külügymi-
niszter bevallja tájékozatlanságát és azzal 
takaródzik, nekünk Visizont kötelességünk, 
hogy a hibás tényezőket felelősségre von-
juk. Andrássy indítványát el kell fogadni és 
a delegációkat össze kell hivni. A koncentrá-
ciós kabinet megalakulásának is Burián áll 
az útjában. 
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(Tisza vitája Rakovszkyval.) 

Gróf Tisza István miniszterelnök: Ra-
kovszky a külügyminisztertől majd meg fog-
ja kapni a feleletet. Csodálja, hogy bizalmi 
szerepét igy akar ja kihasználni és visszaél 
.avval, pedig ő volt az (a miniszterelnök), 
aki Rakovszkyt a külügyminiszter előtt bi-
zalmi szerepre ajánlotta. Nem tart ja az or-
szág érdekében valónak, hogy egyesek 
a felmerült hibákban valósággal kéjelegnek. 
Rakovszky ugy látszik nem tudja, hogy 
nyilatkozata valóságos kutmérgezés. (He-
lyeslés a jobb oldalon.) 

Rakovszky: A bizalmas tanácskozás 
semmi egyéb, mint ráfogás. Apponyi és 
Andrássy lőhetnek a tanúi, hogy Burián kb 
jelentette: semmit se mondhat nekik, — te-
hát evvel igazán nem lehet visszaélni. A kut-
mérgezés vádját visszautasítja; nem tűri, 
hogy a külügyminiszter az ő rovására va-
lótlant állítson és azok követnek el kutmér-
gezést, akik hazudnak. 

(Az interpellációk.) 
Hét órakor a képviselőház rátört az in-

terpellációk tárgyalására. Ráth Endre a ka-
tonatisztek házasságára vonatkozó rendel-
kezések miatt interpellált, feleletet azonban 
nem kapott. 

Urmánczy Nándor elmondja, hogy a 
lembergi 30. gyalogezred egyik tisztje a 
salgótarjáni ipartestület épületéről levétette 
március 15-ikén a magyar zászlót. Április 
11-ikén ugyanezt tette az ezred karmestere. 
Kiváncsi, mikor fogna'k ezek a tisztek ki-
tüntetést 'kapni, mert az ipartestület meg-
tette a feljelentést. Kérdi a miniszterelnököt, 
hajlandó-e intézkedni, hogy az uniformis 
megváltoztatása dacára is, a magyar hon-
védség megkülönböztethető tegyen. 

Gróf Tisza István válaszában azt mond-
ja, hogy a salgótarjáni esetről most hall 
először, de ha igaz, a tisztek eljárását el-
/itéli. A 'hadsereg ruházatát egyszerűsítik, 
de a honvédség és a magyar, ezredek meg 
lesznek különböztetve. 

Bosnyák Géza interpellált ezután a pet-
róleum ellátásra vonatkozólag. Báró Har-
kányi János kereskedelmi miniszter válaszát 
a Ház tudomásul vette és ezzel az ülés fél-
kilenckor véget ért. 

Megrágalmazott százados. 
(Saját tudósítónktól.) 'Egy szegedi árkász-

száaado's ellen Kis Jánosné Liliom-utca 3. sz. 
alatt lakó maganzónő feljelentést tett a te-
mesvári katonai parancsnokságnál. Azt ál-
lította a századosról, aki a hetedik árkáisz-
zászlóalj parancsnoka, hogy a katonákat 
rossz bánásmódban részesiti, igazságtalanul 
lecsukatja őket és kihallgatás nélkül oszto-
gat ja a szigorú büntetéseket. A feljelentés 
szóiszerint .a következő: 

Alulírott azon alázatos panasszal fordu-
lok a tek. katonai parancsnoksághoz, misze-
rint G. kapitány a 7. ISapeur Baan parancs-
nok a, rossz bánásmódban részesiti katonáit, 
Panaszomat a következőkben indokolom: 

a) IV. Ivó 18-ról 19-re 4 betegállományban 
levő ember napostizedesi szolgálatot a ka-
szárnyában telj esitették. 

A lábbadozó IV. hó 1-én lett áthelyezve 
a kaszárnyába, mert. a 28-as lábbadozó ideig-
lenesen feloszlott, mivel a -csehek elmentek 
Szegedről, a ifent jelzett idő alat t Kis Johan 
kőmives és Fodor .József szabó kimaradtak, 
és 20-án a rendőrség adta át őket a század-
nak. (Ebből kifolyólag a fenti 4 szolgálati em-
bert 21-én, nagypénteken kihallgatásra ren-
delték. A kapitány ur azonban meg sem hall-
gatva őket, 10 napi szigorított egyest adott 
nekik. .Mivel a 4 beteg ember ártat lanul kap-
ta a büntetést, kihallgatásra akartak jelent-
kezni, de egy irodai őrmester nem irta fel 
őket, hanem közvetlenül említést tett a ka-
pitány urnák, liogy a 4 ember ártatlanul lett 
megbüntetve. Ebből kifolyólag kihallgatásu-
kat kérik. A kapi tány ur nem hallgatta ki a 
4 embert, hanem a két zimmerkomandánsokat 
és a két bűnöst. Ezek azután .bebizonyították 
azt, hogy a 4 ember ár ta t lan. A kapitány ur 
dacára annak, hogy ,a raporton kijelentette 
azt, hogy ártat lanul büntet te meg őket, bün-
tetésüket még sem engedi el. A 4 ember kö-
zül egy a kórházban feleszik, egy Temesváron 
konstatirungon van, a , harmadik tífuszból 
visszamaradt betegsége folytán még a lábba-
dozóba.n van és a 4-ik többé-kevésbbé egészsé-
ges. 

b) Egy iNagy Is tván nevü suszter hús-
véti szabadságon volt otthon ,s visszatértekor 
vonata három órát késett ós e késedelemért 
6 napi egyest kapott. S ugyanilyen eset szám-
talan fordul elő. S én már nem győzöm hall-
gatni férjem panaszait és ez késztetett arra, 
hogy panaszos levelemmel a tek. Parancs-
noksághoz fordul jak, liogy ez ügyben vizs-
gálatot indítani kegyeskedjenek. 

iMaradok alázatos tisztelettel 
i Kis Jánosné. 

Minden külön értesítés helyett! 

Dr. Grosser Albert ugy a maga mint az alanti rokonok nevében szomo-
rodott szívvel tudatja, hogy szeretett fivére 

G R O S S E R S A M U 
a Kiskunfélegyházi Egyesült Gőzmalmok igazgatója rövid szenvedés után folyó hó 
13-án Szegeden jobblétre szenderült. 

Drága halottunk hült tetemeit folyó hó 14-én, csütörtökön d. u. 4 órakor 
kisérjük örök nyugalomra a szegedi zsidó temető Cinterméből. 

Szeged, 1916. szeptember 13. 

Nyugodjál békével! 

özv. Wolf Károlyné 
Grosser Róza, 
Gross Józsefné 

Grosser Franciska 
testvérei. 

Gross József 
sógora, 

dr. Grosser Aibertné 
Lőwy Laura 

sógornője. 

A temesvári katonai parancsnokság á 
feljelentést május 28-án áttette a szegedi 
állomásparancsnoksághoz azzal, hogy. a55 

ügyet vizsgálja meg és az eredményről te-
gyen. jelentést. Ugyancsak elrendelte a te- : 
mesvári katonai parancsnokság, liogy az ál-
lomásparancsnokság utasitsa a századost, 
liogy a szegedi járásbíróságon Kis Jánosné 
ellen rágalmazás miatt feljelentést tegyen. 

'Az utasitásnak megfelelően a százados ; 
dr. Vegman Ferenc ügyvéd ut ján a követ- . 
kező feljelentést tette: 

Tekintetes kir. Járásbíróság! 
Kiss Jánosné sz. Tamás Etel szegedi la- i 

kosnő (lakik: Szeged, Liliom-utca 3. sz. a.) | 
felettes katonai parancsnokságomOioz az A) 
alatt i t t eredetiben csatolt lejelentést tette, a 
mely feljelentésben rólam több oly dolog el- J 
követését, állítja, mely állitások, miután a 
megejtett rizsgátat alapján annak valótlan-
sága kiderült, rágalmazást képeznek. 

Felettes katonai hatóságom a B) a. uta- : 

sitással ezt. az A) a. feljelentést azzal adta ki, 
hogy nevezett nő ellen rágalmazás miatt el-
jár jak . 

Amidőn tehát nevezett nő ellen rágalma-
zás miatt fel jelen lésemet ezennel megteszem, 
C) a. vallott ügyvédem által esedezem: 

Méltóztassék jelen feljelentésem tárgya- ' 
lására nevezett Kiss Jánosné sz. Tamás Etel 
szegedi lakosnőt megidézni és az eljárás be-J 
fejezte után őt, az ellenem elkövetett rágal-
mazásban bűnösnek kimondani, őt megbün-
tetni és őt a bűnügyi költségre, valamint a 
képviseleti ügyvédi kölsógek viselésére kö-
telezni. 

Tisztelettel: G. 0. 
cs. és kir. árkász-százados. 

A százados ellen lefolytatott vizsgálat 
során megállapítást nyert, liogy Kis Jánosné 
a valóságnak meg nem felelő feljelentést tett 
a százados ellen. A járásbíróság a tárgyalást 
a jövő hónap elejére tűzte ki. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••tt 

A fölszabadító Románia. 
(Saját tudósítónktól.) Kádas György, a 

vakok szegedi intézetének tanára a 'követ-
kező, Romániában szerzett megfigyeléseit 
volt szives rendelkezésünkre bocsátani: 

Románia földje túlnyomóan alföldi jel-
legű és igen termékeny. Annyira, hogy Ro-
mánia gabonakivitele az ország fő jövedelmi 
forrása, jóllehet a földművelést a legkezdet-
legesebb módon művelik. Enne'k jellemzé-
séiül elég felemlíteni annyit, hogy a romá-
nok a trágya közgazdasági jelentőségét 
annyira sem értékelik, hogy vele földjük 
termékenységét fokoznák. Nekik a trágya 
csak alkalmatlan teher, melyet a falu vagy 
város végére nagy halmiokban hordanak 
össze és aztán fölgyújtják. Csekély égő* 
képességénél fogva aztán hónapokig ott füs-
tölögnek ezek a trágyadombok nehéz füst-
jükkel megfertőztetve a levegőt. 

Csak néhány évtized óta fogott hozzá 
Románia iparának tervszerű fejlesztéséhez. 
A legszükségesebb ipari, cikkeket egyrészt 
házi iparuk utján állították elő, másrészt 
főleg Ausztria-Magyarországból és Német-
országból importálták. 

A nyollcvanas évekkel kezdődik a to-
rnán ipar igazi fejlődése. Ez az iparfejlesz* 
tés célszerű tervszerűséggel vette 'kezdetét-
Igen kedvező kilátások mellett idegen, főleí 
magyar és német ipar ásókat csábitattak at 
országba azzal a célzattal, hogy ezen be-
vándorolt iparosok néhány évtized alatt 3 

románság fiaiból megfelelő román iparos-
nemzedéket neveljenek. 

A magyar Alföld, de különösen Erdély 
(Csik-, Háromszék- és Brassó-megyék) iP3" 
rosai ezrével vándoroltak ki a magyar, szé" 
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kely és csángó iparosok Románia nagyobb 
városaiba, első sorban pedig Bukarestbe, 
hogy a kilátásba /helyezett kedvező konjunk-
túrák mellett boldogulásukat keressék és 
találják. Mintegy huszonöt esztendeig az-
után valóban minden elképzelhető anyagi 
kedvezményben volt részük ezeknek a be-
vándoroltaknak. Sokan, akik néhány fillér-
rel a zsebükben vették a vándorbotot a ke-
zükbe, rövid időn belül a legkedvezőbb anya-
gi körülmények közé jutottak. Egyesek, igy 
az asztalos-, bognár-, kovács-, esztergályos-, 
kádár-, cipész-, kalapos- és kőműves-iparo-
sok nagyszabású ipari műhelyeket és tele-
peket rendezitek be, ahol eleinte csak ma-
gyar és német, később azonban a román 
kormány közbelépésére első sorban román 
munkásokat foglalkoztattak. Ennek termé-
szetes következménye, hogy ezek azután 
tanitó mestereiket kiszorították. Az idege-
nekre nézve megcsökkentek a munkaalkal-
mak és a munkabérek és a román hatósá-
goknak az idegen iparosok iránt tanúsított 
előzékenységét lassankint ellenségén, induht 
váltotta föl. Ez Románia! s ez volt a hál!a 
a magyarok iránt, amiért megvetették a 
román ipar alapjait. 

Már korábban is, de különösen a mind-
inkább nyomasztóvá vált anyagi helyzet 
javitása céljából ugy a magyar, mint a né-
met munkások különféle egyletekbe /tömö-
rülitek és szervezkedtek. Az utóbbi években 
gyakran emlegetett romániai szocialista 
munkásmozgalmak jórészt ezekből az egy-
letekből indultak ki. A román m'unkásságot, 
amely csak a minap is, s már a rövid idő 
óta tartó háború alatt fejezte ki tiltakozását 
a háború ellen, magyar és német munkások 
szervezték. 

Ezek az egyesületek azonban a hatósá-
gok zaklató ellenőrzése folytán csak nehe-
zen tudtak megfelelni kitűzött coljaiknak. 
Még tisztán kulturális törekvései,KJ elé i s 
gátat vetett az államhatalom mindent meg-
bénító és erőszakos ellenőrzése. A magyar 
és német egyletek által feutartott iskolákban 
a magyar, illetőleg néniét tanitókon kiviil 
egy-egy, ezen egyletek által külön díjazan-
dó román tanitó látta el a román nyelv és 
irodalom tanitását. Pedig nent is román 
alattvalók gyermekeinek a tanításáról volt 
szó. S most ők az erdélvi románság „föl-
szabaditói 1" Ezekben az iskoláikban csakis 
a román kormány áltail engedélyezett tan-
könyveket volt szabad használni s bármily 
jelentéktelen és ártatlan iskolai ünnepélyen 
vagy ülésen mindig jelen volt a hatóság 
képviselője is. Épületeiken vagy bárhol tilos 
volt nemzeti jelvényeiket kitűzni vagy hor-
dani. Hangsúlyozzuk, hogy nem román 
alattvalókról van -szó. 

Ily céltudatos és következetes elnyo-
mása mindannak, ami nem román, idővel azt 
eredményezte 'hogy a bevándorolt magya-
rok és németek vagy kivándoroltak, vagy, 
ami végtelenül szomorú, beleolvadtak a ro-
mánságba. Az évtizedek multán és nagy-
nehezen megszerzett román állampolgárság 
azonban igy csak kötelességeket (adózás, 
katonáskodás stb.) rótt ezekre a beolvadt 
idegenekre s kizárta őket a legminimálisabb 
Polgári jogoktól. 

A Romániában élő idegenekkel szemben 
tanusitoft magatartásban a .következő ér-
zelmi fokozat állapitiható meg — s ez nem-
csak a legközelebbi múltra vonatkozik — a 
franciát szeretik, az oroszt és szerbet ked-
velik, a törököt és bolgárit tűrik, a németet 
és magyart, de főkép a magyart gyűlölik. 
Az idegen állampolgárokat még béke idején 
is .állandó megfigyelés alatt tartották, de 
még ezeknek Romániában született és ro-
mán állampolgárokká lett utódjait is. 

Mindezek után nyilvánvaló, hogy az 
egykori tanitvány, mihelyt ugy érezte, hogy 
megtanult annyit, hogy a saját lábán is meg 

ta az időt, hogy „az idegen hatalom alatt 
nyögő fajtestvéreit is ifel akar ja immáron 
szabadítani." ,Mit szólnak ellihez a „felsza-
baditandók", arról ékesen beszélnek azok a 
hűségnyilatkozatok, amelyeket tömegesen 
adnak le hazánkban boldogul élő román-
jaink. Megnyilatkozásuk mindenesetre meg-
ható, de kérdés, nem lett-e volna hatásosabb, 
ha — mondjuk — két-három hónappal az-
előtt fordultak volna a világ közvéleményé-
hez valamilyen manifesztummal, amelyben 
kifejezésre juttatták volna, hogy nem kíván-
ják fölszaliadiMátdsuhat azon egyszerű ok-
ból, mert nincsenek elnyomva. /Aminthogy 
nincsenek. Vájjon támogathatta volna akkor 
Románia a hadüzenetét a bitorul hangozta-
tott „felszabadítással?" 
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Azt 
tetszenek tudni, hogy milyen nehéz a trafi-
kokban szivarhoz jutni. Térdig le járhat ja az 
ember a lábát, mig egy pár szivart vagy ci-
garettát tud szerezni. Az összes trükköket 
megpróbálták már a szenvedélye* dohányo-
suk, de nagyobb mennyiségű szívni valót sen-
kinek sem sikerült felhalmozni. 

,Két szegedi színész tegnap egész nap 
azon törte a fejét, hogyan juthatnának né-
mely szivarokhoz. A fejtörés nem sokat hasz-
nált, azaz mégis, mert cirka luisz korona ér-
tékű szivart eredményezett. 

ITgy történt a dolog, hogy a két színész 
a város összes t raf ik ja i t sorra járta és min 
deniitt átvette az obligát két-két szivart. Ez 
azonban még nagyon fiatalos dolog volt, 
alig 2—3 napra elegendő szivart hozott a 
konyhára: Épen ezért felöltözködtok munkás-
nak, öregnek,- fiatalnak, urnák szolgának és 
minden maszkban ismét sorra vették a tőzs-
déket. 

IEZ kijátszása ugyan annak: az elvnek, 
hogy mindenki arányosan részesüljön a do-
hányfélékből, de olyan fáradságos munká-
jukba került, amely igazán jobb ügyhöz 
méltó. 

A két színész most állandóan azon tűnő-
dik, milyen trükköt talál janak ki akkorra, 
amikor ,a keservesen szerzett szivarok elfogy-
nak. i 

— A politikai helyzet. Budapestről telefo-
nálja tudósítónk: A „8 Órai Újság" közlése 
szerint bizonyos hallgatólagos megállapodás 
történt, hogy a napirenden levő indítványo-
kat a lehetőséghez képest három napos vita 
folyamán letárgyalják. Azután dönt a Ház 
az indítványok sorsa fölött. ,A Károlyi-párt 
állitólag viharos jeleneteket akar provokál-
ni, hogy ezzel kikényszeritse a Háznak ki-
rályi kézirattal való elnapolását. Ez /azon-
ban nem fog sikerülni, legfölebb önmagát 
napolja el a Ház. 

A külügyminiszter nyilatkozata. Báró 
Burián István külügyminiszter, akit egy idő 
óta az ellenzék részéről erősen támadnak, a 
B. H. szerdai számában nyilatkozik és szem-
beszáll azokkal a vádakkal, amelyek külö-
nösen Románia beavatkozása miatt érték. 
Nyilatkozatából közöljük az alábbi érdekes 
részeket: 

— A miniszterelnök ur a képviselőház-
ban már megvilágította a román kérdést s 
én csak megerősíthetem mindazt, amit a 
miniszterelnök ur mondott. Mi mélyen fáj-
laljuk azt a súlyos csapást, amely a román 
orvtámadás folytán Erdély lakosságát é r te : 
de hogy Románia egy adott pillanatban meg 
fog támadni bennünket, azt tudtuk és szá-
mításba is vettük. Meglepetésről tehát volta-
képen nem is lehet beszélni. Mert Románia 
ellenséges föllépése nem volt meglepő ránk 
nézve. iErre el voltunk készülve. Bukaresti 
követünk látta Románia készülődésének 
minden fázisát s jeltiltotté a veszedelmet: 
hasonlóképen a német követ is tájékoztatta 
kormányát. Magam négy évet töltöttem e! 
Bukarestben és a Bulgáriában eltöltött liosz-
szu évek alatt is nem mulasztottam el figye-
lemmel kisérni Romániát is. Jól ismerem a 
román nép pszihéjét. Ismertük a román nép 
frankofil érzelmeit s láttuk Bratianu haj-
andóságát, amely kezdettől fogva az an-

tant felé vonzotta. Az ő hamis játéka minket, 
egy pillanatra sem tévesztett meg; tudtuk, 
hogy mihelyt azt hiszi, hogy nagy rizikó 
nélkiil teheti, meg fog támadni bennünket... 
Tavaly az olasz hadüzenet !, pillanatában 
már fenyegetett a román veszedelem. De 
akkor el tudtuk hárítani azt, hogy legalább 
egyszerre ne érjen bennünket a két uj ellen-
ség támadása. Elérhettük ezt azért, mert 
Románia akkor még igen nagyra taksálta 
a kockázatot magára nézve. Sőt most is, az 
antant juniusi általános, minden fronton való 
támadása és a lucki események után is 
Románia nji'a megkezdte ugyan háborús ké-
szülődéseit — amit követségeink napról-
napra és nyomról-nyomra figyelemmel ki-
sértek és számon tartottak, — de írem indí-
totta volna meg ellenséges akcióját most 
sem: az ankmt sürgető nyomása és a végső 
pillanatban Oroszország fenyegető ultimá-
tuma nélkül. 

— Én nem tehettem mást, — mondta 
Burián báró — mint hogy figyelemmel ki-
sértem az eseményeket és illetékes tényező-
ket, a kormányokat és hadvezetőséget érte-
sítettem a fejlődő veszedelem minden moz-
zanatáról, másrészt tisztáztam a kérdést 
szövetségeseinkkel. Csak a támadás pillana-
tát nem tudhattuk előre. 

— Háborúban vagyunk, jósolni nehéz. 
Azt azonban mondhatom, hogy Romániával 
szembein biztos és gyors sikert remélek. É s 
hiszem, hogy Románia összetörése és a 
mostani együttes támadás csekély sikere 
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lan idegentől, a leghálátlanabb módon ipar-
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után az antant be fogja látni, hogy a további 
\ éi tinták egészen céltalan. És akkor követ-
kezik a kibonyolódás a nagy csomóból, a 
mit világháborúnak nevezünk. 

— Vonatközlekedés Szeged és Makó közt. 
További intézkedésig Szegedről Makóra 
éjjel egy óra 24 perckor és reggel 9 óra 15 
perckor, -Makóról Szegedre délután 1 óra 
55 és este 8 óra 15 iperckor indula a vonat. 

— Kitüntetés. Baracs Marcell orvostanhall-
gatót, az 5. 'honvédgyalogezred , tartalékos 
egészségügyi zászlósát az ellenség előtt ta-
núsított vitézsége elismeréséül a másod-
osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették 
ki. A fiatal 'zászlós 'hét hóna.p óta teljesít 
szolgálatot az orosz fronton és bátor maga-
tartásával már több izben kiérdemelte fölebb-
valóinák elismerését. 

— Halálozás. Grosszer Samu, a Kiskunfél-
egyházai Egyesült Gőzmalmok igazgatója 
szerdán Szegeden meghalt. Az elhunytban 
dr. Grosszer Albert szegedi ügyvéd és özvegy 
ITo/f Kai oly né Grosszer Róza, Gross József-
né Grosszer Franciska fivérüket .gyászolják. 
A köztiszteletben -állott igazgatót csütörtökön 
délután négy órakor helyezik örök nyuga-
lomra a zsidó temető cinterméből. 

— Frigyes főherceg az erdélyi menekül-
teknek. Frigyes főherceg tábornagy, az osztrák-
magyar haderő főparancsnoka és neje Iza-
bella főhercegnő negyvenezer koronát ado-
mányoztak az erdélyi menekülteknek. 

— Kinevezés Krétef Gyulát, a 11 5. nép-
f öl kelő hadtápzászlóalj hoz beosztott hadap-
ródjelöltet az 5-ik népfölkelő parancsnokság 
nyilvántartásában, hadapróddá nevezték ki. 

— 22 millióba kerülne a város csator-
názása. A városi mérnöki hivatal jelentést tett 
a tan-ácsnak arról, hogy a nagykörúton ki-
vüli vízvezeték és az általános csatornázás 
munkálatairól költségvetést megközelítőleg 
sem tud készíteni, miután a munkabérek és 
a nyersanyag állandóan emelkednek, sőt a 
legtöbb anyag egyáltalában be sem. szerez-
hető. A nagykörúton kívüli vízvezeték két 
vi-zmiiteleppel. és két víztoronnyal ezelőtt 
négy esztendővel 2,640.000 koronába került 
volna. Ma legalább 0,000.000 koronába kerül-
ne. Az általános csatornázásvél van egy régi 
költségvetés, amely szerint mintegy liat mil-
lióba kerülne. Most legalább tizenkét milliót 
kellene erre a célra fordítani. A város álta-
lános csatornázása, a még nem burkolt utcák 
kövezésével és a szükséges feltöltésekkel a 
mai viszonyok között közel 22 millióba ke-
rülne. 

— Előleg októberre. A Haditermény szer-
dán táviratilag tudatta a polgármesteri hi-
vatallal, hogy a város október havi lisztszük-
ségletéből öt vagyon lisztet" kiutalt. Ezt az 
öt vaggon lisztet a Hadi termény a jövő havi 
járandóságból levonja, ugy, hogy a lisztmi-
zériákon ezzel csa-k pillanatnyilag segit. 

— A félegyházai malomtüz. A Délmagyar-
ország szerdai számában elsőnek közöltülk, 
bogy Hoffmann Ignác malomtulajdonos gőz-
malma Kiskunfélegyházán keddre virradóra 
teljesen leégett. A malomból csak a géphá-
zat és a kazánházat sikerült megmenteni. A 
malomban felhalmozott termények, körülbe-
lül négyszázezer korona értekben, a lángok 
martalékává lettek. A teljes kár mintegy hat-
százezer korona, amely összeg .nagyrésze 
biztosítás u t ján megtérül. 

— Szegedi honvédek kitüntetése. Hugat 
Henrik, Tóth János, Mihalicza és Szabó Sán-
dor ötödik honvedgyalogezredbeli őrvezető-
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Előadások 5,7 és 9 órakor. 
Csak számozott helyek. 

Helyárak: Páholy P60, zsölye P20, 
I. hely 1 korona, II. hely 80 fillér, 

III. hely 50 fillér. 

Jegyek előre válthatók a 
pénztárnál 

kei, Bujaki Pál honvédet a bronz vitézségi 
éremmel tüntették ki. 

— A közélelmezési üzem cikkei. A város, 
mielőtt az -ármakszimálás megtörtént, néhány 
vaggon burgonyát vásárolt, mázsánkint 301 
-koronáért. A burgonya egy része most meg' 
érkezett, A burgonyát a hatóság kilónkint 21 
fillérért fogja árusittatni. — A közélelme-
zési üzem közli, hogy kísérletképen káposz-
tát, kai arabét és sárgarépát fog a napokiban 
árusítani. 

— Nagy tűzvész a pétervári gabonarak* 
tárakban. Stockholmból táviratozzák: A RusZ-
kője .Szlovo híradása szerint a pétervári ke*1 

reskedehni kikötőben tűz támadt, amelynél 
az orosz főváros összes gabonakészletei áldó• 
zatául estek. 

— Gyertya helyett villany. A törvényható' 
,sági bizottság tudvalévőiéig elliatározG-
hogy a színház biztonsági világítását, meg-
javí t ja és gyertya helyett villannyal helyre 
tesiti. A belügyminiszter ezt a határozatot 
most jóváhagyta. 

— Gyitkos katona. Szabadkáról jelentik! 
Mostguk József kútfúró és lakatos vállalata ® 
városháza előtti Osokonay-tércn artézi kutat 
fur. iFéltizenkeltőkor odajött a kúthoz a váT 
lalkozónak katona f ia : i f jabb Mostguk JózsJ 
honvédszakaszvezető s ott nézelődött a kot' 
fúrás körül. A munkának több bámulója 18 

akadt. Egyszerre egy civilruhás fiatalember 

elindult a kuttól az Eötvös-utca irányába?-
I f jú Mostyuk József utána ment. Szép ny", 
godtan előhúzta a bajonett jét és minden 
nélkül a hónalj táján oldalába szúrta a késh-
A civil ember oldalához kapott s 'fájdalom1' 
tói eltorzult arccal szintén anélkül, bogy *a<»j 
is szólt volna, tovább ment. Lassú léptekke 

eljutott a városháza Eötvös-utca részéig, 
száján már kibuggyant a vér. A volt Tömj' 
sig-féle üzlet, kirakata előtt összeesett és ')! 

• pere múlva nem volt benne élet,. Ezalatt. M°s' 
tyúk példátlan .nyugalommal letörölte ujj;l' 
val a bajonet pengéjéről a vért az oldal'ffíP'' 
vert visszahelyezte hüvelyébe. Az ott j-úvfö 
megborzadva állták körül Moslyukot, mások 
az áldozathoz rohantak. Kiderült, hogy W 
orcsies Dániel kőmives a meggyilkolt legén?' 
aki különben most szabadságolt katona s eV 
ért jár civilben. Ncorcsics Dánielt a mentők 
a hullaházba szállították, i f jabb [Mostyuk 
a. bámészkodóknak azt mondta, bogy régre' 
ben egyszer Ncorcsics a kezén megszúrt11; 
Most csak a kölcsönt adta vissza. A va-k-meJ'0 

gyilkosság ügyében a vizsgálatot folytatják-

— Hirtelen halál. Gulicska Anna hét esz-
tendős leányt kedden délután Gép-utca l-f 
szám alatti lakásukon halva találták. A reim j 
őrség részéről Szabó József ügyeletes rendé1" 
tiszt jelent meg a helyszínén, aki a hullá 
a közkórház halottas-házába szállíttatta. I 
hullán külső erőszak nyomai nem láthatók-
A rendőrség megindította a nyomozást n?' 
nak a. megállapítására, mi okozta a leány hi' 
telén halálát. 

— Csíkszeredáról m e n e k ü l t Benkő J a k a b t ^ 
lakása cimét a Délmagyarország kiadói)L-1, 
talában (Kárász-utca 9. sz.) -közölje. Bei^0 

Zsigmond. 
— Beiratások a városi nyelviskolába^' 

Szeged szab. kir. város felügyelete alatt ál1" 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-től (délelő 
és délután) kezdődnek. Német, francia, ang0'/ 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társ?' 
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és m 
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Te'e" 
fon 1411. Az igazgatóság. 

— Holczer Katalin Kárász-utca 14. 
divaterem tulajdonosnője őszi és téli mode 

bevásárlási útjáról visszérkezett. 
írógépszalag—szénpapir és az 

írógép kellékek állandóan raktáron tart és <w 
mentesen felszereli Keiler Irógépvállalat Sz 1 
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363, 
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ibn^' 

ii: írni 

Régi és törmelék a r a n y é r t k u r z u s á r a k a t ^ta* 1 
T f 
Általános forgalmi részvénytársaság 

a következő beváltó helyeken : 
Arany Károly cég Fischer Testvérek cég S 

Kelemen-utca 11. „Kék csillaggal" szemben Kárász-utca 2. i 

Berényi J á n o s cég előbb Plósz Alajos F i schcr Tes tvérek cég ! 
Klauzál-tér. „Várnay"-va! szemben Kárász-utca 10. J 

l é b m b a n b h r s i 8 

A görög válság. 
Bcrlw, szeptember 13. iZaimisz görö 

miniszterelnök lemondásáról részletes jelen-
tés hiányzik. 'Föltehető azonban, hogy lemon-
dásának oka vagy az, hogy az antant uj , itt 
ínég nem ismeretes követel sekkel állt elő, a 
melyeket Zaimisz már nem akart teljesíteni, 
végy pedig a király és Zaimisz között nézet-
eltérés van. Zaimisz a legutóbbi időiben min 
denésetre azon fáradozott, hogy Venizeloszt 
közelebb hozza a királyhoz.'A Birsevija Vje-
doni-osítuak azt jelentik Athénből, hogy Veni-
zeloszt megbízták azzal, hogy nézze át a 
kormánynak ama külső politikai vonatkozású 
levelezését, amely az elmúlt három hónapból 
való és szerezzen maflának tisztai képet az 
ország helyzetéről. Ámbár az antant nagy 
hatalmát továbbra is meg' fogja védeni, nem 
szabad elfeledni, hogy a királynak még min-
dig igen vagy befolyása van és továbbra is 
azon fog fáradozni, hogy Görögországot a 
bábára veszedelmeitől megoltalmazza. 

Berlin, .szeptember 18. Az Embrosz nevü 
görög lap jelentése szerint a francia követ-
séggel való incidenst Venizelosz hívei idézték 
elő, hogy a. tartalékosok ligájának föloszlatá 
sát követelhessék. Ezáltal azonban semmit 
sem értek el, mert a liga valamennyi tagja 
katonaköteles, aki megesküdött, hogy uj 
behivásnak csak akkor tesz eleget, ha a ki-
rály rendeli el, 

Semleges miniszterek tanács-
kozása 

Krisztiánra, szeptember 13. A norvég la-
í>ok jelentése szerint szeptember 19-én Krísz 
tiániában tartandó miniszteri tanácskozáson 
nemcsak a skandináv miniszterek fognak 
résztvenni, hanem Hollandia és Svájc meg-
bízottai is. E konferencia összeillésének a liire 
Svédországban és Norvégiában nagy me 
Hegedést kelt. 

A soknevü betörő - szökött 
katona. 

(Saját tudósítónktól) Részletes tudósít-
ást közölt annak idején a Délmagyarörszág 

k'öldesi Imréről, aki a katonaságtól meg-
szökött és különböző álneveken Szegeden, 
Debrecenben és Nagyváradon, számtalan be 
törést követett el. Földes! jelenleg a temes-
vári rendőrség foglya. A betörő rekorder 
ujabb kalandjairól .a következőket jelentik 
Temesvárról: 

A temesvári rendőrség fogdájának la 
kója, aki a betörésben rekordot ért cl azzal, 
liogy egy éjszaka vagyontérő holmit lopott 
össze és aki magát először Szilágyi Lajos-
nak, majd Bugyi Jánosnak mondotta, a be-
török sokkal előkelőbb osztályából való mint 
azt először gondolni lehetett volna. Kiderült 
ugyanis, hogy azonos Földes Imre szökött 
katonával, aki Debrecenben, Nagyváradon 
és Szegeden követett el nagyobbszabásu be-
töréseket és három izben szökött már meg 
különböző fogházakból és egy izben a robo 
gó vonatról ugrott le. 

Hétfőn este a detektívek kihozták a 
foglyot a zárkából és vallatni kezdték. Mosi 
is azt állította, liogy ő Bugyi János és Ma-
kóról jött Temesvárra. Ezzel az ujabb ha-
zugsággal akarta valódi kilétét eltitkolni. A 
detektívek Makó felől kérdeztek tőle egyet-
fnás't és akkor kisült, hogy még azt sem 
tudja, ki a makói polgármester és liogy h ív j 
ják a rendőrkapitányt. Mikor pedig azt kér-
dezték tőle, hogy Makón melyik utcában 
akott, aizt válaszolta, hogy a Fő-utcában, a 
melyet Aradi-utcának hívnak, holott — a 
mint a detektívek megállapították — Makón 
ilyen nevü utca egyáltalán nincs. 

A zavaros (feleletekből kitűnt, hogy a 
fogoly sohasem volt Makón. Ebből azt kö-
vetkeztette a rendőrség, hogy Bugyi-Szilá-
gyi arra törekszik, hogy igazi nevét eltit-

kolja. Sejteni kezdték, hogy nagyobb stilli 
gazemberrel van dolguk és elővették a leg-
utóbbi időben az ország kiilönbötó részeiből 
érkezett körözéseket, összehasonlítva a 
nagyváradi és debreceni rendőrségek Földe-
sí ügyében kiadott , körözéseiben felsorolt 
személyleirásokat és a foglyot összehason-
lítva Földesi Imre arcképével, megállapitot-
ták, liogy Földesi Imrét fogták el. A vallatás 
során ezt a fogoly be is ismerte. 

Földesi Imre a 3. 'honvédgyalogezred-
ben szolgált, de ismételt betörései miatt a 
debreceni katonai fogházba került. Innen 
hamarosan megszökött és még szökése nap-
ján betörést követett el. (Ruhát szerzett, a 
melyet katonai uniformisával felcserélt. 
Debrecenből csakhamar eltávozott és az or-
szág különböző városaiban követett el betö-
réseket. Nagyváradon végre rajtavesztett és 
a rendőrségre került, azonban itt sem volt 
sokáig. Sikerült megszöknie és ismét hetek 
multak el, amikor Szeged tájékán a csend-
őrök elfogták. Vonaton Szegedre akarták 
szállítani, de Földesi a robogó vonok ablakán 
kérésziül a csendőrök közül megbilincselt 
kezekkel kivetette magát. A menekülés sike-
rült. Mire a vonatot megállították, már nem 
tudtak Földesi nyomára akadni. 

Több heti bolyongás után elkerült Te-
.iiiesvárra, ahol szombaton reggel került-, a 
-rendőrség kezére, de szombaton délben mai 
-meg is szökött. 'Vasárnap reggel ismét hu-
rokra került . , Alapos ok'a volt teluit, hogy 
valódi ok felől tévedésbe ejtse a rendőrsé-
-get. A fogdában most nagyon őrzik Földes 

J Imrét, Kezét és lábát bilincsbe ..verték és 
| azonkívül odaláncolták az ágyhoz is. Teg-

nap este a szolgálatot teljesítő rendőr ész-
revette, hogy Földesi nagyon nézegeti a fog-
dának az a j tó fölött levő vasrácsát. Bilin-
cseit ezért még szorosabbra fogták és az 
éjszaka folyamán minden tíz percben utána 
néztek. 

g y á s z e s e t b e n 
F€rfI, nőt gycrmeKftt^ 
Lucza József 

szövet és selyemruhák, férfi öltönyök stb. 
soronkivül egészben festetnek feketére. 

leggondosabban vegyileg tisztit-
tatnak meglepő olcsó árakon 

helmelesfö és uegtjflszflfó Ipartelepén, Hazlnuii-u. h . Telefon 1075, Dfflla-u. 
10. Telefon 994, Olzella-fép a. Telefon 1055. 

Vidéki fióküzletek: ZENTA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISKUNFÉLEGYHÁZA. 
munkáért elismerő levelek az ország minden részéből. — Vidéki megrendelések azonnal 

elintéztetnek. — Sürgönyeim : LUCZA festő Szeged. 

férfi és női divatcikkek 
t e g o a g s ^ b h r a k t á r a . — 

:: L e g m e g b í z h a t ó b b c é g . :: 

L e g o l c s ó b b b e s z e r z é s i f o r r á s . -

Csekonics-u. 6. 
Telefon 8 5 4 . 

Széchenyi-tér 17. 
Telefon 855. 

Harctéren küzdő szeretetteinknek küldjünk g 

DIANO-CLUBSPECIALITE 

Védjegy. 

hüvely iye i készített c i g a r e t t á k a t , hogy lássák, hogy nekik mindenből a l e g d r á g á b b a t 
1 könyvecske sodornivaló papir (70 lap) ára 12 fillér tehát a l e g j o b b a t is, választjuk! 

Főraktár: Bpllnuiald K é m , Bástoa-u. 17. " 
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SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

MŰSOR: 
CSÜTÖRTÖKÖN: Leányvásár, operett. 
PÉNÍ lMEBN: A tízegedre menekült erdélyiek 

javára 100%-kal felemelt l ielyárakkal: 
Elnémult harangok, színjáték. 

BZGMiBATON: Karikagyűrű, operett, (Elő-
ször.) 

Az elnémult harangok. A szinházi iroda 
jelenti : A Szegedre menekült erdélyiek javá-
ra szóló pénteki e lőadásra a legnagyobb am-
bícióval készül a társulat . Rákosi Viktor, a 
ragyogó humorn iro ebben a darab jában ön-
magá t tagadta még. A legfájdalmasabb, leg-
m a g y a r a b b Írásművek közé tartozik Az elné-
mult harangok, melyek most némultak el 
is tenigazában, mikor az oláhság által amúgy 
is pusztí tot t székelység kénytelen volt ottho-
nából elmenekülni. A közönség megértő sze-
retettel vá l t j a meg jegyét péntekre, liogy a-
100%-kal fölemelt helyárakból minél nagyobb 
összeg jusson a szent célra. A darabban itíi-
íuándi Pá l t Almássy lEndre, Todoreszku pá-
pát Szegliő E n d r e játsza. Ök a küzdő ellenfe-
lek. (Floriczát iLendvai Lola a lakí t ja , Todo-

§2 

H URÁNIA 
n 
ESL 

t—- flagy. Tudományos Szinház Ö3 
r 3 

Na isiiíöplöHön, szeptembep 14-en. a 
8 
s • 

A Deutschland 
megérkezett! \ 

és látható szerdán és csütörtökön. 

Ezenkivül: 

OLGA DESMOND fellépésével 

Szappanbuborékok. 
Müvészdráma 4 felvonásban. 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. 

Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásra érvényesek. 

9 órakor számozott helyek. 

reszklinót Vócsey Hona, S á r a nénit Cserényi 
Adél. P a p p Mózes szerepében IKörmendynek, 
a barangolóéban László T ivadarnak van al-
kalma pompás alakí tásra . Harsány i , Rogoz, 
Ihász, Szilágyi , szóval m a j d n e m a teljes drá-
mai személyzet vesz részt a mindenképen si-
keresnek Ígérkező előadásban. 

KOZOKTATÁS 
0000 

A leánygimnázium ötödik osztályába 
fölvételre jelentkező tanulókra vonatkozólag 
a miniszteri rendelet á tmenet i leg kivételesen 
megengedi, hogy a polgári leányiskola és a 
fiu gimnáziumok tan te rvé szerint működött 
leánygimnáziumok IV. osztályából a szegedi 
állami leánygimnázium V. osztályába átlépő 
tanuló felvételi vizsgálatánál a francia 
nyelvből való (felvételi vizsga mellőztessék. 
Az ekként, felvettek ideiglenes rendes tanu-
lóknak tekintendők, a f ranc ia nyelvi ó rákra 
kötelesek ugyan el járni , de az I-'ső (félévben 
e tárgyhói nem osztályozandók. Kötelesek 
azonban e tanulók a f ranc ia nyelv I I I—IV. 
osztályos anyagából legkésőbb a. befejező iisz-
szefoglalások előtt egy héttel felvételi vizs-
gálatot tenni, ha ez nem sikerül, a .befejező 
összefoglalásokra nem böesájfliatók s az V. 
osfztály elvégzéséről bizonyítványt nem kap-
ha tnak . A felvételi vizsga sikere esetén az ily 
tanulók még a befejező összefoglalások előtt 
a f rancia nyelv V. osztályú anyagából is be-
hatóan megvizsgálandólk. Ez a rendelkezés 
csak a folyó iskola évre érvényes. — Csik 
Mária, h. igazgató. 

SPORT 
oooo 

Bajnoki mérkőzések Szegeden. Amint 
azt régebben m á r jeleztük, a Magyar Labda-
rugók (Szövetsége a vidéki csapatok részére 
hadi bajnokságot i r t ki, melyre a SzAiK is 
benevezte I. csapatát . A megejtet t sorsolás 
szerint a SzAK-nak szeptember 17-én a Ko-
lozsvári E g y e t e m i A. C.-bal Kolozsvárott , ok-
tóber 1-én az Aradi Munkás TE-tel . október 
15-éu a Temesvár i „Kinizsi" iSE-tel és október 
29-én a Nagyvárad i AC-bal Szegeden, végül 
október 22-én a Kolozsvári TE-tel Kolozsvá-
rott kellene mérkőznie. Az itteni ba jnoki 
mérkőzések megta r tásának semmi akadá lya 
sincs. A SzAlK állandóan javuló csapata ele-
gendő biztosítékot n y ú j t a r ra , hogy régi for-
m á j u k eljes bir tokában levő ellenfeleivel való 
találkozása nívós küzdelmet fog eredményez-
ni. A kolozsvári mérkőzéseken való részvé-
tel elé a közlékedós rendkívül i nehézségei 
szinte legyőzhetetlen akadályokat gördíte-
nek. Ez okboí a SzAIK — értesülésünk sze-
r in t — a (folyó hó 17-re (vasárnapra) kisor-
solt mérkőzést már le is mondotta a. KIEAC 
javára . A másik kolozsvári mérkőzésen való 
részvételét illetőleg később l o g határozni. Az 
első bajnoki mérkőzésig a SzAK-nak uz időt 
jól ki kell használni ; a hát ra levő két vasár-
napra már i s gondoskodott komoly ellenfelek- ? 
ről. 

Felelős sze rkesz tő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

Gróf Dohna: 

A Mőwe kalandjai 
Ara 2 koron*! 

Mücke Helimuth: 

Ara 2 K 40 

Miieké Helimuth: 

3=3 2D 3 E IST-
2 K 40 fi" 

Lakatos László: 

Konsiantinoifics Konstantiit 
Ara 80 flfléf 

Andrejev Leonid: 

IE3 ö gr e 3 s sncL é 
Ára 40 flU# 

Krúdy Gyula: 

PETIT 
Ara 60 HU* 

Krémer H. 'f^-t-a' 
Kossuth Lajos-suyarut . 

Mérsékelt árak. — Pontos 
kiszolgálás. — Férfi- fiu és 

leányka-kalapok. i 

Telefon 773. Telefon 773 

Gyomor bajosok di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
gyógyszertárában Szeged 

Izzad valamely test-
r é s z e ? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 70 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Hajhullás, hajkorpa 
gyorsan elmúlik a Lein-
zinger-fele „C h i n a h a j-
i z e s z ' által. Ara K 1*50 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi-tér. 250 

H a j ő s z ü l é s e ' 8 

csákis az ártalmatlan W 
zinger-féle „HajresWtt 
használja. Ara 1 
Kapható Leinzinger Of, 
gyógyszertárában Sr®^ 
Széchenyi-tér. 

Legjobb ha j f e s^J 
országosan elismert ^ 
zinger-féle. Ara 3 Mt<> 
Kapható Leinzinger 
gyógyszertárában 
Széchenyi-tér. 

Fájós fogára v< 
mielőbb a hires Le'"j 
ger-féle f o g c s e p P ö , 
üvegje 70 fillérért y 
ható Leinzinger 
gyógyszertárában 
Széchnyl-tér 

A 

mindenki küldje be adományát a 

„DÉLMAGYARORSZÁG" 
politikai napilap kiadóhivatalába. 

Támogassuk erőnkön fölül hajléktalanná vált testvéreinket. 

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


