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GENF: A bolgárok Dobrudzsában szi-
lárdan tartják, amit elfogtalak. Az oláhok 
nem folytathatják mind a két fronton a tá-
madást, mert erre haderejük elégtelen. Ezért 
elhatározták Dőbradzsa kiürítését és ehe-
lyett Erdélyben igyekeznek szerezni kézi-
zálogot. 

STOCKHOLM: A Szófia elleni orosz-
román előnyomulásról az orosz sajtó hirte-
len elhallgatott, az omsz-román dábrudzsai 
ellenállást pedig az összes katonai szakér-
tők csekélyre becsülik. Dmitriev tábornok 
a „Djen" hasábjain követeli a cékakin áldo-
zatok kerülését és azt irja, hogy vonják 
vissza a román szárnyakat. 

STOCKHOLM: A kaukázusi mohame-
dánság között nagyarányú lázadás tört ki. 
A mohamedánok vonakodnak katómi szol-
gálatot teljesíteni. Nikolajevics nagyherceg 
rendeletet adott ki, mely szerint a mohame-
dánok többé nem kötelesek katonai szolgá-
latot teljesíteni, cSupán front mögötti mun-
kát kell végezniök. 

GENF: A szkupstina első ülése, melyet 
Korfuban tartottak, nagyon viharos volt, sőt 
verekedéssé fajult. A párisi Eclair letagadja 
ugyan a kiüpsabb jeleneteket és azt irja, 
hogy a szerb képviselők csak idegesek vol-
tak. Pasics erélyesen visszautasított politi-
kája ellen intézett minden szemrehányást. 

BERLIN: A Lokalanzeiger jelenti Bu-
karestből, hogy az antant, aláirta azt a meg-
állapod'dst, 'amely Szerint Romániát nagy-
hatalomnak tekinti és a nagyhatalmi állást 
biztosítja is számára. Románia a béketár-
gyalásokon már mint nagyhatalom fog 
résztvenni. A megállapodást Angiid, Fran-
ciaország, Oroszország és Olaszország bu-
karesti meghatalmazottjai irták alá. 

ZÜRICH: Svájci lapok párisi jelentései 
szerint az olasz csapatok épiruszi előnyo-
mulásd egyre tart. 

SZÓFIA: Christopapov belügyminiszter 
felajánlotta lemondását, hogy újból katonai 
szolgálatot teljesítsen a hadsereg köteléké-
ben, ahol ezredesi rangja volt. A király el-
fogadta a lemondását és! Radoszldvov mi-
niszterelnököt bizta meg a belügyi tárca vi-

Nagyszeben körül több román 
támadást visszavertünk. 

- A Dobrudzsában szövetségeseink sikeres harcok 
közt előnyomuinak. - A bolgár csapatok megszállták 

Kavallát. -
'BUDAPEST, szeptember 14. (Közli a 

miniszterelnöki saijitóosztáily.) Romániai 
harcvonal: Nagyszebentől nyugatra és ke-
letre több ellenséges támadást visszaver-
tünk. A harcvonal többi részén minős sem-
mi esemény. 

HOFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, .szeptember 14. A nagy fő-
hiaid'iszáillás jelenti: Erdélyben nincs jelentős 

I esemény. 
A balkáni harctér: Maekensen vezér-

tábornagy hadcsoportja: Dobrudzsában a 
német, bolgár és 'török csapatok sikeres 
harcok közt tovább nyomulnak előre. 

Macedóniai arcvonal: Az Osztrovo-tó 
mindkét oldalán, a Moglena arcvonalon és 
a Vardartól keletre fokozott harci tevé-
kenyság. A Tscheganska-Planlnától észak-
ra, valamint Kukurutznál és Kovilnál vlsz-
szavertünk megismételt erösebb ellenséges 
támadásokat. A bolgár csapatok megszáll-
ták Kavallát. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, szeptlember 14. (Közli a 
/miniszterelnöki saj'tjóosztály. A délkeleti 
harctéren nincs esemény. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Heves harcok a Kárpátokban. 
— Az oroszok rohamai meghiúsultak. — 

BUDAPEST, szeptember 14. (Közli a I BERLIN, szeptember 14. A nagy fő 
• « • J I . f vrA minisziterdinöki sajtóosztály.) Károly főher-

ceg lovassági tábornok hadseregarcvonala: 
A Kárpátokban ismét heves harcok van-
nak. Szapora tüzérségi előkészítés után, a 
mely egész pergötüzzé fokozódott, az el-
lenség megtámadta a Smotrec-Ludovát és 
a kapuH állásainkat, de véresen visszaver-
tük. A Cibó-völgyben a harc még folyik. 

Lipót bajor herceg vezértábornagy 
hadseregarcvonala: A helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

hadiszáiás jelenti: Lipót bajor herceg ve-
zértábornagy hadseregarcvonala: A hely-
zet változatlan. 

Károly főherceg lovassági tábornok 
hadseregarcvonala: A Kárpátokban az oro-
szoknak a Kapui ellen irányuló rohamkisér-
lete meghiusult. A Kapuitól nyugatra még 
folyik a harc. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Olasz repülőtámadás Trieszt ellen. 
BUDAPEST, szeptember 14. (Közli a | egy ellenséges védörepülögépet az ellensé-

mMsztereMfci sajtóosztály.) Szeptember | ges vonalak mögé visszatérésre es leszal-

a 

o 

telével. 
ATHÉN: A király megkérdezte Dimit 

rakopulosz képviselőt, hogy hajlandó-e el-
vállalni a kabinet-aldfcitást. Dimitrájzopulosz 
elvben elfogadta a megbízást és a király 
valószínűleg ma fogadja kihallgatáson. Mi-
helyt megtörténik a megegyezés, közölni 
fogja a szándékát az antant követeivel 
azután ad végleges választ. es 

13-ikán délután egy ellenséges repülöraj, a 
mely 18 Caproni-gépböl állott, három védő-
repülögép fedezete mellett Trlest ellen tá-
madást Intézett. Támogatásukra az öbölben 
6 ellenséges torpedóhajó és két motorhajó 
tartózkodott. Számtalan bombát dobtak le, 
de csak jelentéktelen anyagi kárt okoztak. 
Katonai kár tgyáltalán nem esett. Az eddigi 
tudomás szerint egy ember könnyen meg-
sérült. Banfield sorhajóhadnagy légiharcban 

lásra kényszeritett. 
Repülőgépeink és védöütegeink siker-

rel lőtték az ellenséges torpedóhajókat. 
Ugyanabban az időben egy ellenséges 

repülögépraj megjelent Parenzo felett és 
körülbelül husz bombát dobott le. Egy me-
zei kunyhó elpusztulásán kivül egyéb kárt 
nem okoztak. 

HAJÓHADPARANCSNOKSÁG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 
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Egy görög hadtest. 
Egy teljes görög hadtest írtban van 

Németország felé. Angol félhivatalos jelen 
tés szerint, amely az elmúlt 'héten látott nap-
világot, negyvenezer görög hadköteles uta 
zott el a semleges külföldre azóta, hogy a 
hellének hadseregüket demobilizállták Arról 
még nincs jelentés, hogy Venizelosz áll ja-e 
ezek után is azt a véleményét, hogy a görög 
nép lángol az antantért ós hogy a görög 
férfiak ,a háború után való sóvárgásba pusz-
tulnak el, ha nem sikerül őket idegen érde-
kekért vágóhidra vinni. 

A történelem az emberirtő háborúk sok 
nemét jegyezte fel. Kötelességüket félreértő 
fejedelmek és államférfiak ballépései sok 
szor borítottak lángba országokat, amikor a 
vérengzés elkerülhető lett volna. Oroszor-
szág balkáni aspirációit Franciaország re-
vans-vágyát menteni, sőt indokolni is lehet. 
Anglia a hatalmas versenytárssá fejlődött 
Németország életerejére tör. tehát már a 
világháború legelején reprezentálta azt a 
szellemet, amelyet — mert máként nem le-
hetett — leplezetlenül -kénytelen képviselni 
Olaszország és Románia. Vérbe és lángba 
borítani az egész világot, nyomorba és 
gyászba dönteni a családok százezreit és 
millióit, hogv az egyik szomszédtól valamit 
rabolhassunk. 

Anglia kalandor-politikája eléggé isme 
ret'es. A kis népek dicső oltalmazói Belgium 
seimlegességeért szálltak sikra. annak i 
'Belgiumnak semlegességeárt, tnelv testét jó 
val a háború előtt aljas módon bocsájtotta 
áruba ellenségeinknek. A penfid ÍAlbionnak 
volt arca hadba szállni ugy, hogy ezt a jeli-
gét irja zászlajára, de államlférífainak ken-
dőzött lelkét pőrére vetkőzteti az események 
nagyszerű kibontakozása. 

Anglia, a kis államok fővédnöke, dicső 
szövetségeseivel együtt hosszú hónapok óta 
védi Görögország semlegességét. Görögor-
szág nemakarta a háborút/Görögország nem 
volt hajlandó népét rablöbadjáratra vezetni. 
Görögország azon a véleményen volt, bogy 
a központi hatalmak és szövetségeseik ka-
tonailag legyürhetetlenek. De a kis államok 
főfővédnökei rá akarták parancsolni a józan 
és békésen élő hellén népre a háborút, előbb 
meg akarták őt is keríteni és amikor ennek 
minden kilátásától elestek, ugy védték ezt a 
kis államot is, hogy útonálló rablók mód-
jára a torkára tették a kést. 

Görögország földrajzi helyzete indokol-
ja azt a krisztusi türelmet, amellyel a sok 
megaláztatást elszenvedte. Kevés olyan 
becstelenséget jegyzett 'föl a történelem, 
mint aminőnek dicsőségéhez görögországi 
viselt dolgai juttatták az antantot. Sajtójuk 
lankadatlan buzgalommal hirdette, hogy a 
görög nép németpárti királyával szemben 
esküszik az ő igéikre. Most megnyilatkozott 
a görög nép: polgári ruhában és puskával 
a vállán. Ez a nép vagy nem akarja a há-
borút, vagy velünk akarja. iMég azok után 
is, hogy az antant perfid terrorizmusa és 
becstelen vesztegetési hadjárata hónapok ót i 
Kísérletezik náluk. 

A görög haderő háború nélküli is alapo-
san leosappant. Nem lehet tudni, ér-e el ez-
után valamely eredményt az antant-uton-
a as. Egy bizonyos: a görög hadsereget 
ellenségeink balkáni hadműveleteinél szá-
mításon kivül lehet hagyni. Lassankint el-
múlik — ha annak lehet nevezni — ez a ve 
szély is. A horizont tisztul. Ujabb hadsere-
geket nem keríthet hálójába az antant A 
nagy balkáni összecsapás a legjobb ómenek 
'között indul, hogy döntő hatással legyen a 
véres világháború sorsára. 

Tirolban elfoglaltunk egy magaslati állást 
BUDAPEST, szeptember 14. (Közli a 

mimlszterefeiölki saíjtóoisztájiy.) A Karst-fen-
sik elleni ellenséges tüzérségi tüz szemlá-
tomást erősbödött. 

Tirolban csapataink folytatták a Fora-
ne terület kitisztítását. Egy magaslati állás 

elfoglalásakor 4 4 alpinit, köztük 2 tisztet 

foglyul ejtettünk. Egy gépfegyvert és tete-
mes készletet zsákmányoltunk. A Fassanl 
hegyháton levő állásaink tartós tüz alátt 
állnak. 

HÖFER altábornagy, 

Nyugaton a németek tért nyertek. 
BERLIN, szeptember 14. A nagy fő-

hadiszállás jelenti: Ruppreoht bajor trón-
örökös vezértábornagy arcvonala: A Som-
me csatában mindkét részről a legnagyobb 
hevességű tüzérségi harc folyik. Ginohy és 
a Somme közt, valamint számos helyen a 
folyótól délre véresen visszavertünk Ismé-
telt erös ellenséges támadásokat; az ellen-
támadások alkalmával egyes helyeken tért 

nyertünk; foglyokat és zsákmányt szállí-
tottunk be. 

A német trónörökös arcvonala; * 
MaastóJ jobbra a Thiaumont-Chapitre-erá'' 
szakaszán a Souville szakadéktól nyugati1 

időnként nagyon élénk tüzérségi tevékeny" 
ság után gyalogsági harcok fejlődtek ki. 

LUDENDORFF, első föszállásmester 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály-' 

A 4.-lk görög hadtestet teljes felszereléssel 
Németországba viszik. 

Berlin, szeptember 14. A Wolff-ügynök-
ség jelenti: Mikor a német-bolgár csapaltok 
'Sarrail tábornok támadása miatt kénytele-
nek voltak ellentámadás kifejtése végett 

'Görög-Macedóniába bevonulni, a Struma fo-
lyóig előrenyomult bolgár balszárnynak 
mögéje került a negyedik görög hadtest. A 
görög csapatok lábhoz telt fegyverrel en-
gedték a német-bolgár csapatokat! Sz,etresz-
be, Drwnába és Kdvallába bevonulni. Az 
antant erre olyan intézkedéseket tett, ame-
lyek alkalmasok voltak urna, hogy ezeket a 
görög csapatokat a maga oldalara kénysze-
rítse, vagy ugy bánjon el veiiik, ntint ahogy 
a Szalonikiban hatalmába került U-ik görög 
hadosztállyal. 

A negyedik hadtest Athénnel való ősz-
'szeköitetése megszakadt. A fölöttes hatósá-
gával való érintkezését az antrnt ellenőriz 

'te, vagy pedig meg is tagadta. A Kavaltábf 
'székelő 4. görög hadtest parancsnokló F 
bornoka a királynak és a törvényes kd' 
mányipk akaratához hiven, hogy a sdtf/l 
gességét megőrizze, a rája bízott csapató 
tarthatatlan helyzetéibe való tekintettel, W 
ségől és betegségtől fenyegetve hényitm 
volt e hó 12-én a német legfőbb hudvcZ 
séget megkérni, hogy derék, királyukhoz ej 
kormányához hü csapatait az antant nyom 
sával szembeit fogadja oltalmába és adjo* 
nekik ok hont és ellátást, hogy a sernlegeS' 
ség megsértése elkeriiltessék. A legfőbb lJti' 
rancsnok abban állapodott meg a görög 
bamö);hul, hogy a görög csapatokat telF 
fegyverzettel és fölszereléssel, mint semtt 
gesekét Németországba viszik és ott el 
ják helyezni. 

Bukarestben véres 
tüntetés volt. 

Berlin, szeptember 14. A Nationalzeitung 
jelenti aa orosz hajtárról: Bukarestben1, a 
királyi park közelében tüntető csődület tá-
madt, A tömeg meg akarta ostromolni a ki-
rályi palotát, amelyben a királyné tartózko-
dik. A katonák lőtték a tüntetőikre, akik kö-
zül sok meghalt. 

Take Jonescu Nagy-Romániája. 
Bern, szeptember 14. A londoni Daily 

Talegraph közli Take Jonescu nyilatkozatát, 
amelyben ez Romániának a világháborúban 
való beavatkozásának jelentőségét kiemeli és 
kijelenti, hogy Nagy-Romániát akarnak al-
kotni tizennégymillió lakossal. (Jönnek a 
Nagy-Rom ánián ak megalakítása első Sokban 
Európának áll érdekében, mivel Németország 
és a Kelet közé be kell ékelni egy erős álla-
mot. 

Orosz hivatalos megállapítás a 
román árulás történetéről. 
München, szeptember 14. A román kér-

dés előhistóriájára vonatkozóan a külügy-
miniszter organuma, a Ruszkoje Szlovo a 
következőket jelenti: Már 1914-ben a cár 

konstanzai látogatása után Bratianu eltá^0 

lodutt a központi hatalmaktól. Mindjárt * 
háború kitörése után tanácskoztak Roiüa 

'niának a háborúba való belépése időponti^ 
Tói, habár Romániának végleges b e l é p j 
csak ez év julius utolsó napjain volt elérhet0' 
A szerződést a király és Bratianu a lég""' 
gyobb csendben aláírták, mire mindkettő 
elhagyták Bukarestet. Bratianu kötele^ 
'magát, hogy két héttel a nagy offenzW 
'megkezdése után megkezdi a háborút, "j, 
Oroszországtól Románia egy talpalattró' 
földet sem kapott. 

Ehez a hivatalosan megállapított téiiÉ 
hez az Abendzeitung a következőket köz-'1' 
Négy nappal a hivatalos hadüzenet előtt 
•pétervári hivatalos távirati ügynökség 
lezője Réniből jelentette, hogy megtörtént' 
hadüzenet. Ez az időelőtti jelentés, mely a 

összes román mozgósítási terveket hálónk 
•ü'jmtötte volna, a szolgálatkész Diaman^ 
tói szaV"™2*' jogosulatlanul adta rtj 

vább a ' k ü l ü g , ' , r t l i s z t é r i u m b ° ! 
IWnibe. Egy BukaiC. ^ 
ködéssel sikerült azután efmte J j L /«' 
ram nappal a hivatalos hadüzenZ e . 
'tegyék közzé Péteryárott az Ausztria és »- . 
gyaroirszág és Románia közötti háború r • 
töréslét. 
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Péntek, 1915. szeptember 15. 

Bulgária nem hízott 
a román kíráiy személyes 

garanciájában. 
Radoszlavov szenzációs nyilatkozata. 

Szófia, szeptember 14. Egy újságíró 
beszélgetést folytatott Radoszlavov minisz 
terelnökkel a román 'háborúról. A miniszter-
elnök az alábbi érdekes nyilatkozatot tette 

— Romániát meg kell vernünk és meg 
kell verni. Egyszer már megvertük és ki fog 
kapni Erdélyben és Bukovinában is. Romá-
nia beavatkozásával nem rosszabbodott a 
helyzet, csupán Erdély lakosai voltak kény 
telenek menekülni. Sajnálom a szegény szé 
kelyeket és szászokét; fájdalmas, hogy 
egyes erdélyi városokat nem tudtak idejé-
ben kiüríteni. 

— Mi jó előre tudtuk, hogy Romániá-
val háború lesz. Radev bukaresti követünk 
alaposan volt mindig informálva. Mikor a 
román király szavával garantálta, hogy 
semleges marad, Radev azt sürgönyözte: 

„Benne vagyunk a háborúban!" 
— Követünk jelentésére minden intéz-

kedést megtettünk és eddigi sikerünket csu-
pán elővigyázatosságunknak köszönhetjük. 

A további beszélgetés során Radoszla-
vov a legnagyobb elismerés hangján emlé-
kezést meg Radev bukaresti bolgár követ 
működéséről. Elmondotta, hogy Radev mi-
előtt dipldmáciai pályára lépett, újságíró 
volt. Mindenkit ösmert, minden iránt érdek-
lődött, tehát mindent tudott. Radoszlavov 
azzal fejezte be nyilatkozatát, hogy meg 
van győződve arról, hogy győzni fogunk 
és Romániát össze fogjuk törni. 

DÉLMAGYARORS2ÁG 

J/agy külügyi vita a képviselőházban 
— gróf Serényi $éla JTndrássy javaslata mellett. — 

(Budapesti tudósítónktól.) A képviselő-
ház csütörtöki ülését Beöthy Pál elnök dél-
előtt háromnegyed tizenegykor nyitotta 
meg. Az elnök jelenti, hogy gróf Apponyi 
Albert és Ugrón Gábor napirend előtt fel-
szólalásra kaptak engedelmet. Az ülésnek 
szenzációs része volt gróf Serényi Béla 
volt földmivelésügyi miniszter beszéde, aki 
bejelentette a munkapártból való kilépését. 
Gróf Serényi a delegáció összehívására 
nézve egyetért Andrássyval é s miután a 
miniszterelnök Andrássy indítványának le-
szavazását pártkérdéssé tette, levonja a 
konzekvenciát. Az ellenzék tüntető tapssal, 
a munkapárt hideg nyugalommal fogadta a 
bejelentést. 

Az ülés lefolyásáról a következő tudó-
sításunk számol be: 

(Apponyi levelei.) 

Gróí Apponyi Albert napirend előtt szó-
lal fel és elmondja, hogy a iP. 'H. .csütörtöki 
számában leveleket hoznak nyilvánosságra, 
amelyeket ő váltott gróf Tisza István mi-
niszter elnökkel a koncentrációs kabinet 
ügyében. Miután nem valószinii, liogy a le-
velek nyilvánosságra hozása a miniszter-
elnöktől származik, közelfekvő a föltevés, 
hogy akkor tőle származik. Ezzel szemben 

hogy nem akar ja azokat teljesen föltárni a 
nyilvánosság előtt. Fonák helyzet, hogy va-
laki bizonyos kérdést nem tart olyannak, 
amely a nyilvánosság elé 'való és mégis 
beszél róla. Kijelenti, hogy Rakovszky elő-
adása nem födi a tényeket. 

Rakovszky István személyes kérdésben 
szólal föl. Nem ő volt az, — mondja, — .aki 
azt a bizonyos kérdést először kezdte tag-
lalni, hanem a külügyminiszter, aki szokat-
lan formában keresett módot mondanivaló-
jának kimondására. 

Tisza miniszterelnök ismételten megál-
lapítja, hogy Rakovszky tegnapi előadása 

| nem födi a tényeket. 
(Károlyi álláspontja.) 

Az incidens után gróf Károlyi Mihály 
fejtette ki álláspontját. A 'helvzet ma olyan, 
— mondta — hogy egyáltalán nem lehet 
ellenőrzést gyakorolni. Ha nem vagyunk 
megelégedve a külügyminiszter politikájá-
val, nincs módunkban őt leszavazni és meg-
buktatni. Ismételten tett kérdést a háború 
végcélját illetőleg, a miniszterelnök azonban 
nem válaszolt erre. 

Németország és Ausztria-Magyarország 
egymáshoz való viszonya megváltozott a 
háború folyamán. Az erőviszony Németor-
szág és a monarchia között egészen más, 
mint volt a háború előtt. Sürgősen meg kell 

1 tudnunk, hogy a háború előtt milyen szövet-
séget 'kötöttünk Németországgal, milyen föl-
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i leghatározottabban kijelenti, hogy a levél- ^ . 
váltás nyilvánosságrajutásától a legtávo- t , e t e l e i v a n n a k a Bulgáriával való szövete 

segnek és milyen megegyezést kötöttünk a 
lengyel területekre vonatkozólag. 

Bár igaz, hadvezetőségünk a hibák egész 
sorozatát követte el, politikai szempontból 
mégis igen aggályos, hogy teljesen kiadtuk 
kezünkből a hadvezetés gyeplőjét. A had-
vezetésünkben azért is van olvan sok hiba, 
mert $ tehetséges emberek nem tudnak ér-
vényesülni. Nemzeti .alapon kell reorgani-
zálni a hadsereget. A- jelenlegi külügyi és 
katonai kormánnyal szemben a lelhető leg-
nagyobb bizalmatlansággal viseltetik. 

Tisza azt mondja, hogv vállalja a (fele-
lősséget. De kétféle felelősség van: politikai 
•es erkölcsi. A politikai felelősséget könnyen 
el lehet intézni a munkapárttal. De az or-

valódi közvéleménye sohasem fogja 
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Bárha ebben a konkrét esetben — je-
c.r.et.e ki Apponyi — a nyilvánosság előtt 
való közlés senkinek sem okoz kárt, még-
sem tar t ja helyesnek ilyen bizalmas tárgya-
lásban való levelek nyilvánosságra hozását 
azok engedelme nélkül, akik ebben részt vet-
tek. (Helyeslés.) 

(Az erdélyi menekültek.) 
Ugrón Gábor szólalt fel ezután az er-

délyi menekültek ügyében. Helyteleníti, hogy 
a Budapestre érkezett erdélvi menekülteket, 
akiket eddig minden sorozáson alkalmat-
lannak találták, összeirták és behivási pa-
rancsot kaptak, amely szériát hadimunkára 
fogják őket alkalmazni, bárha testi állapo-
tuk aligha alkalmas erre. Még annyi időt 
s'em kaptak, hogy családjukat, amelyek a 
legnagyobb nélkülözésben sínylődnek, érte-
sítsék erről. 

A honvédelmi miniszter távollétében 
gróf Tisza István miniszterelnök válaszolt 
a felszólalásra 'és kijelentette, 'hogy ebben 
az ügyben érintkezésbe fog lépni a honvé-
delmi miniszterrel. Meg van győződve arról, 
hogy a kérdést a legrövidebb időn belől el 
fogják intézni. Magától értetődik, ihogy az 
olyan férfiakat, akiknek el kellett bagyniok 
otthonukat, hadimunkára .alkalmazzák, de 
csak abban az esetben, 'ha testileg 'alkalma-
sak és családjukról megfelelően gondoskod-
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A német liberálisok birodalmi 
haditanácsot hivánnak. 

Berlin, szeptember 14. A Nationalzei-
twig, a nemzeti liberálisok lapja jelenti: A 
nemzeti liberálisok párt ja a birodalmi gyű-
lés összeülésekor bárom kérdésről tanács-
kozást fog tartani. Az első kérdés a tengeri 
háború szélesebb körű vezetéséről, tehát a 
buvárhajók fokozottabb mértékben való ki-
használásáról szól. Azt tervezik, hogy ezt 
a kívánságukat nyomatékosan fogják kép-
viselni. A második pont parlamenti hadita-
nács teremtését javasolja, amire nézve Ma-
gyarországon már történt a bizalmi férfiak 
révén kísérlet. A harrrtadik kérdés a kiilsö i s aK es csaiaajutcrui i.ic^iciciucu ^ - - - - -
Politika főbb pontjai ügyében való állásfúg- tak. Bizonyára csak M J ^ ™ * ™ t a -
lálás. 

Kiutasitott athéni alattvalóink 
bolgár védi lemben. 

Berlin, szeptember 14. A Vossische Zei-
tmig-na.k jelentik. Görög-,Macedóniából: Az 
Athénből kiutasitott németek, magyarok és 
osztrákok már bolgár védelemben részesül-
nek. ök elmondották, hogy Athénben az an-
tant ügynökei véres támadásokat rendeztek 
a középponti hatalmak alattvalói ellen. Egy 
német kereskedő házát teljesen kifosztották. 
A német császár és Hindenburg képein a 
szemet kiszúrták. A középponti hatalmak kö-
vetei már biztosságban vannak, ámbár hazá-
jukkal nem. érintkezhetnek, 

taiv. LJlluKJliy Ul'W WU-M.Ü 

szeriitlensége folytán kerülhetett a sor kifo-
gásolható esetekre. 

A képviselőház ezután a napirenden le-
vő ismeretes indítványok tárgyalására 
tért át. 

(Tisza és Rakovszky.) 
Elsőnek gróf Tisza István miniszterel-

nök szolalt fel. Kijelenti, hogv csak rövid 
megjegyzésre akar szorítkozni. Tegnap ülés 
közben távoznia kellett, mert sürgős távirat 
elintézése várt reá. Később, amikor Rakov-
szkynak Burián külügyminiszterre vonatko-
zó megjegyzéseire reflektált, még nem is-

1 merte Rakovszky beszédének pontos szöve-
gét. Csak ma, a gyorsírói följegyzésekből 
látja, hogy Rakovszky célzást tett olyan 
kérdésekre, amelyekről maga kijelentette, 

szag —. -JRM M 
megbocsátani a miniszterelnöknek Erdély 
pusztulását. Kéri a munkapártot, ne csinál-
janak mindenből pártpolitikát. Ha igy foly-
tatják, legyenek rá elkészülve, hogy Erdély-
ből az első 'kövek a munkapártot érik. 

(Gróf Serényi Béla beszéde.) 
Gróf Serényi Béla volt földművelésügyi 

miniszter volt a következő szónok. 
— A munkapártból való kilépésem oka 

az, — mondja Serényi — hogy elfogadom 
gróf Andrássy Gyulának a delegáció össze-
hívására vonatkozólag beadott indítványát. 
Az indítvány benyújtása után Tisza minisz-
terelnök úrral való rövid beszélgetésem so-
rán kifejtettem, hogy én is szükségesnek 
tartom a delegáció összehívását. A minisz-
terelnök ur kijelentette, hogv Andrássy in-
dítványának leszavazását pártkérdéssé teszi. 

I — Hallatlan ter ror! — kiáltják a bal-
oldalon. 

— Erre levontam a konzekvenciát és 
kiléptem a pártból. 

Ezután áttér a külpolitikai helyzet: meg-
vitatására. Más államban, ha politikai hibák 
történnek, az illetőnek, aki a hibát elkövette, 
távoznia kell a helyéről. Ez nem személyes 
kérdés. Aki hibát követett el, hagyja el a 
helyét és adja át másnak. Csak ez nyugtat-
ja meg a közvéleményt. 

— Azt hiszik az urak, — folytatta Se-
rényi — hogy Erdély szavazói egyetértenek 
önökkel? Tévednek! Komolyan kell venni 
a nép szociális bajait , egyértelmüleg ar ra 
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kell törekedni, hogy az országos szociális 
és gazdasági irányban előbbre vigyük. Kon-
statálja, hogy a német viszonyokkal szem-
ben Magyarországon — és ebben az egész 
parlament hibás — minden fejlődés stagnál. 
Azért lépett ki a pártból, hogy az igazságát 
elmondhassa a jobb- és a baloldalnak is. 

— Hányan követik? — kérdezik a ba l -
oldalon. 

— Senki! — 'hangzik Serényi válasza. 
De nem is tart ja most fontosnak, 'hogy 
husz-huszonöten kövessék. Tisza miniszter-
elnök nincs informálva az ország 'közhangu-
latáról. A sajnálatos román betörésért a 
külügyminisztert kell 'felelősségre vonni. 
Azok, akik a háború két évét átszenvedték, 
a hivatalnokok, akiknek gyermekei mezítláb 
járnak és feleségük koplal, azok arra az 
oldalra fognak ülni, ahol ezek az urak van-
nak. (A baloldalra mutat.) 

Serényi azzal fejezi be beszédét, hogy 
elfogadja Andrássy indítványát. (Zajos taps 
az ellenzéken.) 

Serényi beszéde után az elnök szünetet 
rendelt el. 

(A további vita.) 
Kállay Ubu'l: Tiszának és Buriánnak az 

a védekezése, hogy informálva voltak, csak 
a pontos pillanatot nem tudták, amikor a 
támadás bekövetkezik, nem mentség. Ada-
tai vannak, hogy gróf Czernin augusztus 
11-én értesítette Mikes grófnét, hogy három 
hét alatt várható a román hadüzenet. Au-
gusztus 12-ikén feleségét és gyermekeit ha-
za küldte, augusztus 17-ikéu ismét azt irta, 
hogy két hét múlva kitör a román háború: 
agusztus 31-ikén, vagy szeptember 1-én. 
Tehát, mint később kiderült, Czernin csak 
négy napot tévedett. Ha nagyfontosságú 
kérdésről van szó, még egy üzlleti vállalko-
zás is megteszi ilyen esetben az intézkedé-
seket, hát mennyivel szükségesebb lett vol-
na az intézkedésre, 'ha egy nemzet meg-
mentése forgott kockán. Mulasztás~nemcsak 
most történt, hanem éveken keresztül. El-
mulasztották a közlekedési eszközök fej-
lesztését Erdélyben, holott a delegációkban 
számtalanszor követelték a katonai védel-
met. A szóló maga több beszédet mondott 
Erdély érdekében, de hiába. Mai felszólalá-
sát azzal végzi: bizik a magyarok istené-
ben, de a bosszúálló istenben is, hogy a ma-
gyarok és németek acélkarja meg fogja az 
oláh betörést torolni. Andrássy javaslatát 
elfogadja. 

Giesswein Sándor pártolja Andrássy 
javaslatát és azt fejtegeti, hogy a külpoliti-
kát feltétlen ellenőrizni kell. Beszédét dél-
után 2 órakor félbeszakitja, mivel az ölnök 
4 óráig szünetet rendelt el. 

(A délutáni ülés.) 
Délután 4 órakor Szász Károly alelnök 

nyitja meg az ülést. Giesswein follytatja be-
szédét és hosszasan birálja külügyi politi-
kánkat. 

Szterényi József: Ha Erdély földjén 
egy ellenséges katona sem fog már állani, 
akkor is fájó érzés lesz az olláh betörés. 
Ezután kifejti, hogy a Bulgáriával való szer-

ződést már idősebb Andrássy Gyula meg-
csinálta; ő inaugurálta a balkáni politikán-
kat, amelytől a méltó utódok eltértek. And-
rássy nem a népek, hanem a királyok támo-
gatására épített. 

Beszélt ezután a párisi konferencia ha-
tározatairól, amely — szerinte — ha az an-
tant vesztes marad, csak irott malaszt lesz, 
de ha győz, megbénítja közgazdasági éle-
tünket. Ezért jó előre kelll a közgazdasági 
összeköttetésünket megalapozni. Elfogadja 
Andrássy indítványát. 

Szterényi után gróf Batthyányi Tivadar 

(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Ár-
mentesitő és Belvizszabályozó Társulat leg-
utóbbi rendkívüli közgyűlésén, amelyen 
Bekor IPáil polgármester-helyettes elnökölt, 
Reök Iván, a társulat igazgató-főmérnöke, 
terjesztette élő időszaki jelentését. Jelenté-
sében ismertette a szeged—martonosi, a 
horgos—martonosi és a sövényháza—sze-
g. di öblözetek alapböfektetési költségeinek 
fedezésére az állam által kiutalt visszatérí-
tési összegeket. Jelentette még, liogy a sö-
vényháza—szegedi öblözet alapbefektetési 
költségeiből a likvidáló-bizottság elnöke 
mintegy ötvenezer koronát törölt a vissza-
térítendő összegből. A bizottság elnöke az-
zal indokolta ezt, hogy a törvény szerint 
ennél az öblözetnél az alapbefektetési ősz-
szegre joga lett volna a társulatnak, de a 
társulat elmulasztotta ezt a jogát a törvé-
nyes időn belül érvényesíteni. 

Reök Iván megjegyezte, Ihogy az elnök 
egyoldalú 'határozata ellen felterjesztést in-
téztek a pénzügyminiszterihez, aki rövidesen 
dönteni fog ebben a kérdésben. Ajánlotta az 
előadó, hogy küldöttségileg informálnák a 
minisztert az ügyről és a levonás mellőzését 
kérelmezzék. 

A rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve 
most jelent meg nyomtatásban. Ebből kö-
zöljük Reök Ivánnak erre az ügyre vonat-
kozó jelentését ia következőkben: 

A volt s'övényháza-szegedi öblözetet ér-
ddklőteg tudvalevőleg a megejtett likvidáció 
azon elég szerény eredményre vezetett, 
hogy a bizottsági elnök az 1886. és 1909. 
é'vek kjözébert eszközölt társulati beruhá-
zási költségekből csupán 427.681.37 kor.-át 
ismert el és állapított meg törvényszerű 
alapböfektetési költség gyanánt, ellenben 
mintegy 50.000 koronányi alapbefektetést, 
amelyből 10.000 Ikoronát a z 1888. évi űrvé-
delem idején, 40.000 koronát pedig az 1890— 
91. évek a la t t fordított a társulat ujabb véd-
töltés építési és egyéb nélkülözhettenül szük-
séges beruházási munkálatok céljára, nem 
fogadott el és törölte a likvidálandó össze-
gek sorozatából. A tényleg belekvidált 427 

szólalt fel. Külügyi politikánkat kritizálja-
Követeli a lengyel királyság visszaállítását. 
Megemlíti, hogy számos törvényhatóság, 
élükön Kolozsvár városával, feliratban kér-
ték Lengyelország visszaállítását. A Házban 
Andrássy, Tisza és mások is melegen fog-
lalkoztak a kérdéssel. De ez még nem elég-
Pártolja Andrássy indítványát. 

Az elnök ezután megszakítja a vitát. 
Megállapítják a pénteki ülés napirendjét, a 
melyen szintén Andrássy és Apponyi javas-
latának tárgyalása szerepel. Az ülés ezután 
este 8 órakor véget é r t . , 

ezer 681.37 korona alapbefektetést, mivel 
ezen öblözetünlk az 1913. évi január H n 

életbe léptetett legújabb földadó tiszta jőve-1 
delmi megállapítások idejéig maximális meg; j 
terhelésben állott, a pénzügyi kormánynak 
a társulat részére, teljes összegében vissza 
kellene téritenie és pedig annyival inkább, .j 
mivel — mint már jelentettem — eme tár- j 
sulati alapbefektetések zöme 20—25 év előtti j 
teljes összegében az 1910-ik évet megelőző | 
keletű, ugy, hogy e tételnél maga a kamat-
veszteség többre mg a veszélyben levő tők? 
ét tekénél. A bizottsági elnök ur azonban 
azon érveléssel, hogy nevezett öblözetiink 
az 1913. év óta érvényben levő ka't. tiszta 
jövedelmi megállapítások eredménye szerint 
már kiesett a maximális megterheltség so- 1 
iából, ama felfogást érvényesítette, miké'P 
az öblözet elmulasztotta az időt, a)melyiM'<1 

törvény0s jogával élve, ezen aíppbefektátésd 
'teljes összegű megtérítését igényelhette vol-
na és ma már nincs másra jogosultsága, 
minthogy ezen alapbefektetési érték 5 
vagyis 21,384.07 korona mint törvényszerű 
adó alap után 20 %-«ot tevő adó és ennek j 
30 %~át tevő ált. jö'v. adó, vagyis összesen 
5559.85 koronányi adóvisszatéritésben ré- j 
sjzesüljön. A likvidáló bizottság elnökének ; 

ezen egyoldalú elhatározása ellen igen ala* í 
pos és indokolt felterjesztést intéztünk a j 
pénzügyminiszter úrhoz, mely a napokban 
beszerzett információim szerint 'a közelebbi I 
időben fog döntés alá kerülni. Nagyon kivá' j 

natosnak tartanám, hogy eme fontos kér- | 
désben mielőbb küldöttséggel járuljunk K 
miniszter ur elé és azt a nagy sérelmet, a ] 
mely ,a sövényháza—szegedi öblözetet fs- j 
nyegeti, a lehetőség szerint személyes infor-
mációk nyújtásával is elhárítani iparlkod- j 
jun'k. 

A jelentés a közgyűlés tagjai között 
érthető konsternációt okozott, — mondja a * 
jegyzőkönyv — és ennek kifejezéseként 
szinte egyhangúlag az az aggodalom kelet-
kezett, vájjon lehetsége-e, hogy a társulat ; 
legfontosabb, legnagyobb és legféltettebb 
öblözetének 'vitális érdekeit a kellő gondos' 

mindenki küldje be adományát a 

„ D É L M A G Y A R O R S Z Á G " 
politikai napilap kiadóhivatalába. 

Támogassuk erőnkön fölül hajléktalanná vált testvéreinket. 

€gy millió Ijelyett ötezer korona. 
— Az ármeníesitö társulat küldöttsége informálja a pénzügyminisztert. — 
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kodás 'hiánya ilyen végzetesen súlyos hely-
zetbe sodorja, amelyen nincsen mód segí-
teni. A jegyzőkönyvben ezután a következők 
foglaltatnak: 

— Amint most már az 1885—1886. évi 
legutóbbi állami likvidáeiók eredményeiből 
nyilvánvaló, 'hogy az a törvényszerű maxi-
mális megterheltetésánelk határait az általa 
előbb eszközölt alapbefektetési költségek 
értékével tetemesen túlhaladta, ugy, hogy 
ezen okból a sövényháza—szegedi ármente-
sitö társulat ugyanakkor 300.000 koronát 
meghaladó alapbefektetési' megtérítésben ré-
szesült; ezen öblözetnek törvényes joga 
lett volna az azóta esziközölt ujabb és min-
őén esetben egyenesen a földmivelésügyi 
miniszter által elrendelt összes alapbefékte-
tési költségeit az államkincstártól vissza-
nyerni és e címeken alapbefektetési tőké-
ben s ennek középértékben kb. 20 évre visz-
'szamenőlleg esedékes kamataiban a társulat-
nak az államkincstár ellenében kerek egy 
millió korontínyi törvényes követelése áll 
fenn. S ime ahelyett, hogy ezen nagy ösz-
1szegből legalább is a ténylegesen beiihvidátt 
Alapbefektetési tőkét megkapná a iársiüút, a 
likvidáló bizottság elnökéneik megállapítása 
szerint csupán évi 5559 kö,röna adóvissza-
Héjitésre volna törvényes joga. 

Elhatározta a 'közgyűlés, hogy .a bizott-
ság dlnöke által javaslatba hozott összeget 
nem fogadja el, hanem a pénzügyminisztert 
'küldöttségileg felkeresi és informálja a mi-
nisztert .afelől, hogy ha történtek is a tár-
sulat volt vezetősége részéről mulaszt ásók, 
•az állam tekintélyével nem llenne össze-
egyeztethető, hogy a kincstár javainak sza-
poritásaképen ilyen roppant nagy (károso-
dást 'szenvedjen a társulat. 

A közgyűlés felkérte dr. Somogyi Szil-
veszter polgármestert, Bokor Pált , a társu-
lat elnökét, Lichtenegger Gyula földbirto-
kost és Reök Iván országgyűlési képviselőt 
arra, hogy a társulatot a miniszter előtt 
képviseljék. 

cooo 

Ketten vannak, de egy beszé). 
A néma gyereknek az anyja sem ér t i a 

szavát, hát hogy értsem én a tiedet, drága 
hitvesem, akinek nem is vagyok az anyja . 
Én osak a te férjed vagyok, mióta az a jó 
Isten elvette az eszemet. Csak ne sajtold a 
könnyet azúrkék szemedből! Inkább beszélj, 
közöld velem a 'kívánságaidat. 'Még hogy ne-
ked nincsenek kívánságaid. Igy is jó. De hát 
regéld el nekem aranyvirágom, hogy miért 
mereszted a plafon felé türkisz szemedet? Ha 
te nem mersz a szemembe nézni és a plafonra 
veled bájos tekintetedet, akkor neked valami 
kívánságod van. Ismerlek kis görlice mada-
ram, hogy sose ismertelek volna meg! Tehát 
mit akarsz? iKi vele! Egyelőre a gondolatod-
dal. (Eltörölt a hegedűd s nem akar szólani. 
No jó, majd megreperáloin a hegedűdet, hogy 
a Iá ja száradt volna, el egy riap/o kanálban. 

— Indítvány a háború okozta kár meg-
térítéséről. Budapestről telefonálja tudósitónk: 
Ugrón Gábor csütörtökön indítványt jegy-
zett be. Indítványozza: utasítsa a Ház a 
kormányt, hogy az országgyűlés jellen ülés-
szakában törvényjavaslatot nyújtson be, a 
mely szerint a háború folytán keletkezett 
ninden igazolt kárt az államkincstár meg-
térítsen. 

— A 32—50 eves népfö<kelök bevonulása. 
Budapestről telefonálja tudósitónk: Pénte-
ken a főváros utcáin plakátok fognak meg-
jelenni, amelyek szerint az 1866 január 1. és 
1871 december 31 között született alkalmas-
nak talált népfölkelők október 2-ikdn, az 
1872 január 1. és 1884 december 31. között 
született besorozottak október 10-ikcn tar-
toznak bevonulni. A hirdetmény arróil is in-
tézkedik, hogy az erdélyi menekültek hol 
kötelesek bevonulni. 

— A cscrnahávui jegyzőt halálra Ítélték 
a románok. Issekutz Aurél, Krassó-Szöréi.y-
v ár megye alispánja, akit az oláh hadüzenet 
Orsoválhan ért és onnan int'ézte a 'közigazga-
tás teendőit, beszélgetett egy újságíróval, a 

(Kalap kell, sacanadár-dbiszel, páváfáikkal , | k i n , e k izgalmas epizódot mondott el, amely 

lt í 
b 

Pasics a görög „szövetségesről/ 
Athén, szeptember 14. Pasics szerb mi-

niszterelnök kissé gyöngélkedve elutazott 
Korfuba, hogy a szkupstiina megnyitó ülésén 
jelen legyen. A szkupstinában Pasics az an-
tant felhatalmazásával pnagy jelentőségű" 
politikai beszédet fog mondani. A Secolo ér-
tesülései szerint a görög szövetséges várható 
támogatásáról is nyilatkozni fog. Beszédét 
nagy várakozással kisérik nemcsak a Balká-
non, de egész Európában. 

Zaimisz utóda. 
Genf, szeptember ,14. A Times jelenti 

Athénből: A király elfogadta Zaimisz lemon-
dását és az u j 'kabinet megalaklitásával Di 
mitrakopulosz képviselőt akar ja meg(bizni, a 
ki a gunariszták és veneziliisták között álló 
úgynevezett neo-entente-párt vezére. 

, Athén, szeptember 14. A király /fogadta a 
kamara elnökét, hogy vele a válság megoldá-
sa felől tanácskozzék. A kamara elnöke Veni 
zelosz meghallgatását ajánlotta a királynak 

A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 

vagy egy egész papagállyal ? iCipő, magas 
szárral, egész a csípődig? 'Kosztüm ©oholy-
prémmel, vagy tán berntelnnel? Egyik sem. 
Ismerlek, hisz te vagy a jóság, angyalom. 
Szanatóriumba akansz menni? Máriagrünbe? 
Vagy a Erimmíbe? .Csak egy szót és máris 
viszlek. Egy évre előre kifizetem a tartásdí-
jat. Nem lehet panaszod ellenem, mert meg 
is hosszabbít om ottai tózkodásodat. Szólalj 
meg hát rubintos kis virágom! Engedd halla-
nom filoméla hangodat. Ugy látszik, nem tu-
dom eltalálni a 'kívánságodat. Hopp, meg-
van! iZeneestélyeket akarsz rendezni a tél 
folyamán. Csak rendezz uneili-sinunoilim. 
Te adod az cstélyt, én meg majd a zenét szol-
gáltatom. Te leszel a nagy dob és én verem 
a nagy doliot. Kamarazenét kívánsz? Legyen 
meg ,a te akaratod. Mindjár t szólok a cseléd-
nek, hogy ürítse ki ,a kamarát . Oda már is 
bemebetisz és zenélhetsz. Ha. akarsz egyedül, 
ha joblban tetszik, duettre, sőt trióba, vagy 
kvartettbe. Tőlem akár kvintettbe. De az én 
lakásomban nem (fogtok cincogni, mert luv 
megpróbáljátok, akkor közétek állok és ütni 
fogom a nagy dobot. Ezt ne felejtsd .el kis kö-
körcsin virágom. Nem felejted el, ugy-e? Ugy 
útszik azonban, hogy beszélni elfelejtettél. 

Te vagy a portion néma. .Hogy a jó Isten tart-
son meg ebben az állapotban! 

— A király jóváhagyta Mangra Vazul 
megválasztását. A .„Keleti Értesítő" jelenti: 
A román egyház tudvalevőleg augusztus 5-
ikén Mangra .Vazul képviselőt nagyszebeni 
érsek-metropolitává választotta meg. A ki-
rály most jóváhagyta a választást, amit a 
külügyminiszter közölt Mangrával, akit ez 
alkalomból számosan üdvözöltek. 

az oláh tisztek és katonák boMiálitását állítja* 
k, 11 ő világításba. Egyet len egy oláh patrul-
makj sikeritlt( <'gy, alkalomal (Csernahévizre 
benyomulni, — mondotta Issekutz. — Az őr-
járat foglyul ejtette Gál Sándor községi jegy-
zőt és magával cipelte a Meteries-hegyre, n 
melyen az őrparancsnok tiszt várakozott visz-
szatérő embereire. — Te magyar 'kutya, — 
(förmedt rá a jegyzőre, — tmlod-e hogy per-
ceid meg vannak számlálva? Meg fogsz dög-
leni, ugy, mint a többi magyarok, akik a ke-
zünkbe esnek. — A jegyző homlokára kiült 
a halálizzadtság, mikor megtudta, hogy az-
zal vádolják, hogy polgári ruhába öltözött 
osztrák-magyar tiszt. — No ne remegj, nyu-
godj meg, — próbálta „megvigasztalni" őt 
az oláh tiszt, — nem fogsz azonnal meghal-
ni. Először az egyik szemedet vösszük ki, 
csak azután a másikat. — Az oláh katonák 
Gaál jegyzőt néhány lépésre há t rább vitték 
és elkezdtek s ír t ásni. A jegyző borzasztó, fe-
ledhetetlen pillanatokat élt át és csak a vélet-
lennek köszönheti /menekülését. Egy község-
Ireli esküdt, Damzeszku Péter, egy rendkívül 
tisztességes oláh parasztember, aki az oláh 
katonák közt szabadon mozgott, minden kész-
pénzét odaadta a jegyzőre vigyázó két őr-
nek, és arnig a tiszt az őrséggel őr járaton 
volt, mind a négyen, az oláh katonákkal 
együtt megszöktek. 

— A marosvásárhelyi ügyvádvizsgáló-
bizottság Nagyváradon. Miuíán Marosvásár-
hely a hadszíntér közelébe esik, egynehány 
nélkülözhető intézmény, igy az ügyvédvizs-
gáló-bizottság is eltávozott a városból. Érte-
sülésünk szerint az igazságügyminiszter az 
ügyvédvizsgáló bizottságot Nagyváradra he-
lyezi át, ahol a törvényszék helyiségeiben 
tar t ják meg a vizsgálatokat. 

— Német újságíró beszámolója Magyar-
országról. A német újságírók, mint ismeretes, 
augusztus hónapban hosszabb tanulmány-
utat tettek Magyarországon, amelynek so-
rán Szegedet is meglátogatták. Útjuk ieirá-
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kát most kezdik közreadni. Elsőnek a Mag-
deburger Zeitung tudósítója közli megfigye-
léseit és meleg szimpátiával emlékezik meg 
rólunk és intézményeinkről. Bevezető sorai-
ban a hires magyar vendégszeretetet ismer-
teti és nem győzi dicsérni és azt mondja, 
hogy a németek tanulhatnak tőlünk érint-
kező módot, mert nem vagyunk olyan me-
revek s a jövőben nemcsak gazdasági, ha-
nem' más irányú érintkezést is kell más né-
pekkel keresni. A magyart, úgymond, büsz-
ke öntudat jellemzi, mellyel a lovagiasság 
szinte elválaszthatatlan. Mind a mellett nem 
ritkán kifejezésre jut a sok korlátról való 
Uidomás, mely gazdasági és politikai életét 
megköti. Csak nemzeti-politikai kérdések-
ben nem tesz koncessziót sem a magyar, 
sem azok .a fajok, kiket gondolkozásához 
idomitott. A nemzeti tartalom jellemzi a 
magyar politikát. A magyar kedvvel poü-
uzál. Egyéniség ezen a téren. A képzett 
osztályok tagjai teljesen bírják a politikai 
dialektikát, ismerik a nemzetiségi kérdést 
és a gazdasági tényezőket. 

— Az t jpanádi plébános. Tegnapelőtt tud-
valevőleg a hivatalos lap közölte azoknak a 
névsorát, akiket őfelsége a hadikölcsönjegy-
zések körül kifejtett buzgalmukért kitünte-
íett. Ezek között szerepel Kummergruber 
Sándor, az ujpauádiak derék plébánosa is, 
alfci hiveit kiváló eredménnyel buzdította ha-
dikölcsönjegyzésre. Míg a szomszédos közsé-
gekben úgyszólván semmit se jegyeztek a 
hadikölcsönökre, addig Ujpanád népe szépen 
kitett magáért , ami kizárólag a plébánosnak 
köszönhető. A község lelkipásztora ugyanis 
ilyen szónoklattal buzdította hiveit a tem-
plomban: 

— Szeretett híveim, fordítsátok ki a szal 
mazsákot ós ami kipereg l>előle, adjátok oda 
n, hadikölesönre, mert most mindenünket az 
államnak kell adnunk. 

A németajiku parasztság tényleg elő is 
- zedte a ládafiából az utolsó koronáját és be-

vitte a paphoz. A lelkész gondolkozásmódját 
nagyszerűen jellemzi az a tény is, hogy most, 
amikor a szántóföldje napszámosai liadba-
vonultaTc, maga állott be aratónak és az efö-
lött csodálkozó hívőknek ezt a magyarázatot 
adta: 

— A háborúban minden ember egyifonna 
.'s az Írástudó is icsak akkor bir értékkel, ha 
-zükség esetén a parasztot is helyettesítem 
tudja. 

— A közélelmezési üzem cikkei. A várost 
ínnács csütörtöki ülésén Balogh Káro ly a 
Hatósági 'közélelmezési üzem működéséről. 
Közölte, hogy Balázs iMihály segédgazdász-
nál a következő áruk rendelhetők meg: pót-
kávé 3.70, tea 18.15 koronáért kilónkint, do a 
napokban már bors, kömény és ,fahéj is kap-
ható lesz. iMagas zsírtartalmú szappan 0.78 
korona. Száz doboz svédgyufa 3.90 'korona, 
egy doboz 4 fillér. Borsót, babot és lencsét 
nagyobb mennyiségben /fog a közélelmezési 
üzem kiárusítani, mint azt Balogh tanácsos 
bejelentette. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A pén-
teki istentisztelet délután fél hétkor kezdő-
<ük , . j u t e i . i 

— A tanitók beszerzési előlege. Bödőné 
Trinksz Pau la tanítónő a községi elemi isko-
lai tanitók nevében azzal a kórelemmel for-
dult a tanárhoz, hogy engedélyezzen a város 
a részükre is beszerzési előleget. A 'kérelmet, 
a csütörtöki tanácsülésen Balogh Károly 
pénzügyi tanácsos referálta, aki azt javasol-
ta, bogy engedélyezze a tanács a Ibeszerzósi 
előleget, de az államsegélyes tanitók előle-
gét az államsegélyből mindig az adóhivatal 
vonja le. A tanács feltejesztést intéz a kul-
tuszminiszterhez az államsegélyből való le-
vonás engedélyezése iránt. 

TELEFON : 
11 -85. 

Igazgató: 
VAS SÁNDOR 
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sió előadás szom-
baton, szegífembes- 16-án 

bemutatásra kerül: 

Egy ember tragédiája 
6 felvonásban. 
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Előadások 5,7 és 9 órakor. 
Csak számozott helyek. 

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

III. hely 50 fillér. 

Jegyek előre válthatók a 
pénztárnál 

—• A pékek áremelést kérnek. A szegedi 
pékmesterek küldöttsége jár t csütörtökön 
délelőtt dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ternél. Azt a kérelmet terjesztették elő, hogy 
a 'kenyér árá t 48 fil lér helyett ;50 fillérben, a 
főzőlisztből készült kenyér árát pedig 66 fii" 
íér helyett 70 fillérben állapítsa meg a pol-
gármester. A polgármester közölte a küldött-
séggel, bogy szombatra összehívja az ármeg-
állapitó bizottságot, amelynek meghallgatása 
után határozni fog ebben a kérdésben.. 

— Lopással vádolt postakezelő. Lopás 
miatt emelt vádat az ügyészség Palásti Fe-
renc szentesi postakezelő ellen. Az volt a 
vád ellene, bogy a szentesi postán egy vas-
kazetta t ál kulcsosai felnyitott és ezer korona 
hivatalos pénzt eltulajdonított. iMiután taga-
dásával szemben a vádat bizonyítani nem si-
került, a törvényszék felmentette. Az Ítélő-
tábla csütörtökön foglalkozott a felebbezés-
sel és dr. Balassa Ármin védő meghallgatása 
után a törvényszék Ítéletét helybenhagyta. 

— Ki érdemli meg a képzőművészeti 
ösztöndijat. Élénk emlékezetében él még min-
denkinek a Ferenc József-képzőművészeti 
ösztöndij körül támadt vita, amely dr. Gaál 
Endre kulturtanácsos és az egyik p á l y á z ó : 

Laászló Gyula között keletkezett és amely 
a járásbíróság előtt fog véget érni, ahol 
Laászló a kulturtanácsos ellen feljelentést 
tett. Az ösztöndijat a tanács a három pá-
lyázó közül Góth Imre festőművész növen-
déknek itélte oda, mint azt a Bélmagyaror-
szág annak idején közölte. Laászló nem tu-
dóit belenyugodni a döntésbe és csütörtökön 
a városi tanács u t ján felebbezést adott be a 

kultuszminiszterhez. iFelebbezósében érvek-
kel igyekszik támogatni azt a kérését, hogy 

a miniszter a tanács döntését az ő javára 
meg vál toztassa. 

— Nyugdijbizoitsági ülés A nyugdijbizott-
ság vasárnap délelőtt 1,1 órakor a polgárme3" * 
ter elnöklése alatt ülést tart . 

— Jelentkezzenek a 46-osok. A katona-
ügyosztóly közli: Fölhivjuk mindazokat a 
besorozott népföl kelőket, vagy hadkötelese-
ket, a'kik a 46-ik gyalogezredtől az átköltözés 
alkalmával elszakadtak ós eddig be nem vo-
nultak, bogy továbbítás végett a városi kato-
nai ügyosztálynál szigorú büntetés terhe mel-
lett jelentkezzenek. 

— Elfogott betörő. Jakabos Kedves József 
'foglalkozás nélküli szerelőt és a szeretőjét) 
iLengyel Viktor rendőri felügyelet alatt álló 
leányt tartóztatott le a szegedi rendőrség. J a ' 
babosról kiderült, hogy hónapok óta betöré-
sekből él, a leányról pedig megállapították, 
hogy segédkezett a betöréseknél. Az orgazdá-
juk is hurokra került, akinek lakásán élel-
miszerraktárt fedezett fel a rendőrség, 
ügy részleteiről a rendőrség a következőket 
közli: Másifél hónap óta úgyszólván napont''1 

tettek feljelentéseket a rendőrségen, hogy is-
meretlen tettes az élelmiszerkamrákat feltör-
te és onnan zsirt, szappant, cukrot, kávét, ru-
haneműt és más háztartásbeli cikkeket ello-
pott. Az eddig bejelentett kár több ezer ko-
rona. A rendőrség minden egyes esetben a 

legierólyesebb nyomozást folytatta .Az elkö-
vetett bűncselekmény ék hasonlóságából 0 5 

az elkövetés módjából megállapították bog? 
vagy egy személy követi el azokat,, vagy Pe ' 
dig egy szervezett betörőbanda működik. A 
rendőrség a legnagyobb eréllyel folyta t ta 5 

nyomozást és néhány detektív néha 'huszon-
négy órát egyfolytában dolgozott, hogy íl 

tettest kézrekeritsék. lEzt a fáradságos muh' 
kát ma végre siker 'koronázta. /Sikerült a tel' 
test Jakabos Kedves József huszonöt éve5* 
foglalkozás nélküli szerelő személyében 
fogni, akire eddig mintegy husz rendőbeli 1°' 
pást bizonyítottak rá. A rendőrség kinyom02 ' 
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t a az orgazdát is, Szitár Anta lné Topolya-
ser 3. szám a la t t i lakos személyében. Szi tá l-
ná lakásán házkutatást t a r to t tak és a detek-
tívek valóságos élelmiszerraktárakat fedez-
tek ott fel. Mintegy négyezer korona ér tékű 
zsir, szalonna, szappan és más t á rgyak voltak 
elrejtve a lakáson, melynek eredetéről Szi-
t á m é felvilágosítást adni nem tudott. J a k a -
bos Józsefnek tolvaj lásainál és betöréseinél 
segítőtársa is volt: Lengye 1 Viktor rendőri 
felügyelet alat t álló leány, akit a tettessel és 
az o}rgazdával együtt letartóztatásba helyez-
tek. A nyomozásban dr. Borbola J e n ő rend-
őrkapitány vezetésével Vecsernyés, Kosztra, 
Nagy detektivek, Kállai, Deák ós Busa pol-
gári rendőrök vettek részt, akik mindent el-
követtek a tettes kézrekeritésére. 

— Meglopta a g a z d á j á t . A szegedi törvény-
szék Pókay-tanácsa csütörtökön délelőtt lo-
pás miat t vonta felelősségre ,Horváth Már ia 
cselédleányt, aki a szolgálatadóját , dr. Bartha 
Dezső szegedi ügyvédet meglopta, A leány 
beismerte a lopásokat. A törvényszék: nyolc 
'havi börtönre í télte a tolvaj cselédleányt, aki 
'megnyugodott az Ítéletben. 

— Eltűnt kislány. Csütörtökön délelőtt meg-
jelent a rendőrségen Feil Bóláné és bejelen-
tette, hogy Rózsi nevü két esztendős leány-
ká j a reggel kilenc órakor eltávozott IMadáich-
utea 3. szám alatt i lakásukról és azóta nem 
tért vissza. A kis lány fehér ruhát , rózsaszín 
kötényt, fekete cipőt, rüeid sá rga har i snyá t 
viselt, A rendőrség keresi. 

Írógépszalag—szén papír és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Ke'ler IróíteDvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 393. 

Az átutazó menekültekkel 
a Szeged-állomáson. 

(Saját tudósítónktól.) iMikor a menekültek 
vonata Ibefut iSzeged-állomásra a várakozók 
sokasága fogadja . A nagy néphullámzásban 
i t t is, o t t is fel tűnnek ismerős arcok. Az a r -
cok közelebb jönnek a vonathoz és szintén, is-
merősöket ku ta tnak . Mikor aztán va lak i t ta-
lálnak, megindul a kérdezősködés: 

— Mi újság? 
— Sokan menekülnek még? 
— Hol van ez és ez? 
Mikor aztán megkapják a megnyugta tó 

feleleteket, a legtöbben kijelentlik: 
— No, akkor egyelőre Szegeden maradok. 

Nem megyek még tovább. 
Van. azonban olyan is, aki igy szól: 
— H á t lxa igy vagyunk, akkor a legköze-

lebbi vonattal annál inkább megyek haza. 

Vannak tudvalevőleg a menekültek kö-
zött sokan, akiket é j je l ér t a ba j . (Egy szál 
ingben fu to t t ak el lakásaikból a vasút ra . 

— Mondám én mindétiig, hogy az olá jok 
beste lelke. Gonoszak valának azok teljes éle-
tükben. Becsapának mostan minket , jó képet 
m u t a t á n a k és mégis inegizenék a háborút . 
M a j d megver i őket az Is ten érte. E lőbb azon-
ban a mi f ia ink verik el őket. 

A vonat nemsokára ú j r a zakatol, e lhagy-
ja a szegedi pá lyaudvar t . A folyosón szoron-
góknak egy nő beszéli: 

— Én • "í«ví fövök. A f é r j e m 
gyár i tisztviselő. Megyek Borsódba rokonok-
hoz. Mikor a román hadüzenet k i re megjö t t , 
Resieabányán nagy nyug ta l anság keletkezett. 
Egyszerre azonban sut togni 'kezdték, liogy te-
kintélyes emberek elküldték csa lád ja ika t , 
erre aztán a tisztviselők is fe lpakkol ták a 
maguk asszonyát s gyerekseregét és menesz-
tették. Ezeknek pé ldá já t követték a műveze-
tők és mesterek, m a j d a jobb munkások is. A 
kereskedők, iparosok, ügyvédeik szintén ellii-
fe rá l ták a csa lád jukat . Most már igen meg-
csappant az asszonyok száma 
Csak a fé r f iak .maradtak ott. 

V a l a k i megkérdezte, hogy kii fog a sok 
fé r f inak főzni. 

— Majd csak meglesznek valahogy, — 
mond ja — én a fé r jemnek megmagyaráz tam 
néhány egyszerit étel készítését, liogy abban 
az esetben, Ina már a vendéglőben nem k a p 
kosztot, tud jon magának valami meleg éte l t 
készitenli. 

Dcrozsmán egy teherkocsiból ál ló vona-
tot ér t utol a gyorsvonat , A vonaton menekü-
lők voltak. Dacára a rövid tar tózkodásnak, a 
gyorsvonat utasai mégis leszállottak és be-
szélgetésbe elegyedték a menekültekkel . 

Legtöbben voltak köztük 
de akadtak ott cslikiek és gyergyóiak 

is. A ,-. »4 
tén ezen a vonaton utazott , A kocsi pad ló já ra 
kabátokat terí tet tek le és azokon ültek. 

Sok szegény ember volt a vonaton. Ezek-
nek az utasoknak hamarosan gyűj tö t t ek va-
lamicskét. és szétosztásra a pénzt egy járás-
bi róra bizták. Ez a j á rásb i ró csikmegyei és 
mikor Ilire jött , hogy a románok közelednek, 
felmászott egy magas a l m a f á r a és tábori lát-
csővel vizsgálta a vidéket., hogy lá t ja-e már 
az ellenséget. .Hogy jobban lásson, egy maga-
sabban levő vékony á g r a lépett, mely letörött 
alat ta . A járásbi ró lepot tyant és k i tör te a 
k a r j á t . Fe lkötö t t kézzel utazik a vonaton a 
román háború első áldozata. 

SPORT 

.cíAttocuiuDui a vasút ra . 
Ezeket a szomszédos állomásokon ruház ták fel — — 1 ' -
fel 
jár 
szc 
lük ta r to t t ő is. Nem m e r t magának anny i 

l -> 

f^i • ' ^ , ; "ixv/niaöuivuu runaz lak 
f l t o T r e k E p r y m ' á ( léfalvai gazdálkodó 
Kinőtt leányával és a feleségével a fö ld 1 — 
Z t ? ° r a 'falubelieket gyalog l á t t a ~ 
szomszédos vasúti állomás felé rohanni . Ve-

b ( ' Í U S S O n a községbe. Oda-
u é n L U b l l t ] a b a n tizenkétezer ko rona kész-
Penze van. ,Ott kellett hagyni 
mondta: ? á r o m f ® é k i s , z é i k f i ly 'elkeseredetten 

0000 
A SzAK mérkőzései. A SzAK vez etőség 

alkalmat kiván n y ú j t a n i f ia ta l első csapatá-
nak szereplésre, min t m á r közöltük is, bene-
vezte csapatá t a vidókli ba jnokság mérkőzé-
seire. A ba jnok i mérkőzések csak két bét 
múlva kezdődnek és az addigi két vasá rnap-
ra ellenfélről gondoskodott a vezetőség, liogy 
a csapat megfelelően t ra inirozhásson a nagy 
mérkőzésekre. Min t ér tesülünk, va sá rnap 
szintén lesz mérkőzés, még pedlig jótékony-
oélra. Az ellenfél csapa tá t szombaton közöl-
jük. 

Felelős s ze rkesz tő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

H Régi és törmelék aranyért kurzus árakat 
Altalános forgalmi részvénytársaság 

a „ , „ a kővetkező beváltó helyeken: 
anM Károlu cég Fischer Testvérek 

Kelemen-utca 11. 
B e r é n y i J á n o s cég előbb Plósz Alajos 

B Klauzál-tér. 
m * a a B H B H B H H H B B B H 

cég 
„Kék csillaggal" szemben K é r á s z - u t c a 2. 

Fischer Testvérek cég 
„Várnay"-val szemben Kórász-utca 10. 

b 

• • • 
Andrejew Leonid: 

i hét akasztott 
Ara 2 K 40 fill. 

Újból fordította Rákosi Jenő 
1 fcötet Ara 3 korona. 

Kabay Kálmán: 

Háború é s zene. 
Ara 1 K 20 fillér. 

Dr. Kunos Ignácz: 

Török nyelvkönyv 
A r a 3 & 60 fill. 

Kelemen Viktor: 

József hazamegy. 
A r a 2 korona. 

Ih II. in k i mm 
Ára 7 K 50 fill. 

Dr. Bucsányi Gyula: 

Természe tes táplálkozás 
Ára 6 korona. 

Ignotus: 

Egy év történelem. 
Ára 3 korona. 

Pásztor Árpád: 

Találkozásom PoeEdgárral 
Ára 3 korona. 

Roboz Imre: 

Az irodalom boudoirjában. 
Ara 4 korona. 

Krúdy Gyula: 

ftzftratiylsft-tttcai szlp napot 
Ára 6 korona. 

Salgó Ernő: 

irékés színdarabok 
Ára 3 K 50 fill. 

Kaczér Illés: 

K H A F R I T . 
Ara 4 korona. 

Pogány József: 

A földre szállt pokol 
(Az Isonzo epasza.) Ára 3 K 50 fill. 

Békássy Ferenc: 

V E R S E K . 
Ara 3 korona. 
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SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

MŰSOR: 
P É N T E K E N : A Szegedre menekült'erdélyiek 

javára 100% -kai felemelt hely á rakka l : 
Elnémult harangok, sz injáték. 

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

V A S Á R N A P délután: Urasági inas kereste-
tik, "bohózat. 

V A S Á R N A P este: Karikagyűrű, operett . 
(Másodszor.) 

Karikagyűrű. A szinházi iroda jelenti: A 
szezon első operet t-újdonsága egy r i tkán 
megszólaló, de annál értékesebb zeneszerző 
müve , iSztojánovics J e n ő Karikagyürü-je 
lesz. Szövegét a legkedveltebb novellisták 
egyike, IZsoldos László és had i r ipor t j a iva l 
'feltűnt Ura i Dezső ir ták, mig versei Orbán 
(Dezsőnek, az u j abb poétageneráció ta lentu-
unos t ag j ának tehetségét dicsérik. A társulat-
nagy gondot fordí t a darab rendezésére és ki-
á l l í tására is a s ikerér t való harcában legjobb 
erői t vonu l ta t j a fel. Részt veisznek a johbnól-
jobh szex-epekkel az előadásban Déry iRózsi, 
Viola Marg i t , Cserényi Adél, S u g á r Gyula, 

Rogoz Imre, Solymossy Sándor , Matány An-
tal, H a r s á n y i Miklós, Ungvár i , Szi lágyi és 
Ihász. A bemutató szombaton lesz, de előre-
lá thatólag sokáig műsoron marad a K a r i k a -
gyűrű , ez a melodikus, változatosan élénk 
mesé jü operett . 

Műsorváltozás. Közbejött akadályok miatt 
a vasá rnap délxxtánra h i rdete t t Náni nép-
színmű helyet t az Uraisági inas kerestetik c. 
pompás bohózat ke rü l szilire fé lhelyárakkal . 

@®®®s®®®®®s®®@®®® 
Gyomor bajosok di-

csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
ryőgyszertáráhan Széniért 

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

Hajhullás, hajkorpa 
gyorsan elmúlik a Lein-
zinger-feie „C h i n a h a j-
s z e s z " által. Ára K 150 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi-tér. 250 

H a j ő s z ü l é s e l l e n 
csákis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer" 
használja. Ára 1 K 50 fi'l 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestö az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 25G 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a hires Leinzin-
ger-féle f o g c s e p p b ő . 
üvegje 70 filléréri kap-
ható Leinzinger Gyuie 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchnyi-tér 250 

10—500 koronáig Görz é s Zeiss 
lencsékkel. Nagy raktár minden-
nemű fényképészeti cikkekben, 
— eredeti gyári árakban — 

Sandberg Henrik 
Szeged, Széchenyi-tér 16. 

—; 

T. vevőimnek főt berendezett sötét 
kamrát díjtalanul rendelkezéséi* 

bocsájtok. 

mindenki küldje be adományát a 

„ D É L M A G Y A R O R S Z Á G " 
politikai napi lap kiadóhivatalába. 

Támogassuk erőnkön felül hajléktalanná vált testvéreinket! 

A 

A 

A 

m a ro rsz a 
Szegednek és a délvidéknek nemcsak a legjobb, hanem a legolcsóbb politikai 

napi lapja is. Előfizetési ára egg hónapra két korona. 

Olvassa táviratainkét a kiadóhivatal (Kárász-utca 9.) kirakatában és minden 

este a Korzó moziban. 

m a ro rsz 
nagy elterjedtségénél fogva a legalkalmasabb hirdetési o rgánum. Arai méltá-

nyosak, hirdetései célra vezetnek. 

m a g § a r e r s z a g 
jól informáltsága közismert. A saját érdekében cselekszik tehát, ha megren-

deli és ha hirdet benne. 

Szerkesztőség telefonja 305. • • Kiadóhivatal telefonja 81. 

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


