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„Odeszki Lystok"
odesszai lap az alábbi érdekes tudósítást
közli egy szerb hadosztály pusztulásáról a
Dobrudzsában: A divízió a Fekete-tenger
partja és Mangáüa között lefolyt harcokban
kapta a haláldöfést, szeptember 16-ika és
19-ike között.. A bolgárok 17-ikén több,
mint tiz elkeseredett támadá&t intéztek. A
jobb szárnynak, a hatalmas bolgár támadás
elöl állásába kelltett visszavonulnia. Ezt a
pillanatot felhasználták a német és bolgár
csapatok arra, hogy beikeriitséík a hadosztályt, miután a szerbek hátába kerültek.
A szerbek ekkor tekintettel arra a veszedelemre, hogy körülzárják őket, előrerohantak'. Az ágyuk elnémultak és félelmetes
szuronyharc támadt. Amikor ia véres küzdelem már három óra hosszak tartott ós
tetőpontját érte el, a német lovasság intézett támadást és haJáhnegve'to attakkal a
szerb divíziót legázolta és ezzel a kedvező
döntést Mackensen javára forditot'ba. A divízió legnagyobb része elpusztult; súlyos
sebesülitek maradtak a csatatéren; a tisztek
elestek. A szerbek vesztesége 15.000 emberre becsülhető.
ZÜRICH: A Secolo jelenti, hogy szeptember M-ikén befejezték iKonsItianza kiürítését. A vasutak a szállításikor sokat szenvedtek az ellenséges repülőtámadásóktól.
HÁGA: A szallamiiszi öbölből kihajózott
antant-csapatok száma 70—80.000 emberre
tehető; köztük kis szánni olasz csapatok
is vannak. Az antant-flotta, mely egy francia tengernagy parancsnoksága alatt ált,
aknákat rak le és hálókat feszit ki az öböl
bejárata előlit.
LUGANO: Venizelosz megérkezett Szaloínikiba; az olasz lapok politikai meglepetésekről tárgyalnak.
. u
GENF: Hervé Gusztáv írja a „Vietoir ban: A francia ipari városokban hirtelen
támadt, békepropaganda terjed. A kormány
a legszigorúbb ostromállapotot rendelte el,
főképen a délvidéki városokban.
LONDON (Reuter-jelentés): Az Északitengeren egy búvárhajó tizenkét angol halászgőzöst süllyesztett el. A legénységet
megmentették. (M. T. I.)
ROTTERDAM: Tegnap Londonból ideérkezett a Batávier nevii gőzös, amelynek
legénysége beszéli, hogy mialatt a hajó a
londoni dokkokban feküdt, egy Zeppelint
lelőttek. A léghajó a part fölött csefkiély
magasságban repült és a védőágyuk hevesen tüzeltek rá. Hirtelen egy repülőgép tiint
elő a Zeppelin fölött, vörös fénnyel jelzést
adott, amit hatalmas dörrenés követett; a
léghajó ekkor lángba borult és lebukott.

reszen.

Román előretöréseket Szurdok és Vulkán-hágó között
visszavertünk. - Az oroszok áttörési kísérletei meghiúsultak.
BUDAPEST,

szeptember

25.

(Közli

a

miniszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér.
Román harcvonal: Szurduk és a Vufkánhágó között román előretöréseket visszavertünk. Az erdélyi keleti harcvonalon élénkebb harci tevékenység uralkodott.
Károly főherceg lovassági tábornok
arcvonala: Kirllbabától északra és keletre:
állóharc. A Ludova-terüfetén az oroszok
ismét hiába támadtak.
Lipnica-Dolnától
északkeletre az ellenség rohammal megtámadta a török csapatok állásait; mindenütt,
egyik szakaszon ellentámadással, visszavertük.
Lipót bajor herceg vezértábornagj
arcvonala: Prepeinikitöl északra tegnap
este az oroszok ismét megkísérelték az áttörést. Erőfeszítésük eredménytelen maradt; súlyos veszteséget szenvedtek.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

BERLIN, szeptember 25. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezéríábornagy arcvonala: Manajov mellett
szeptember 23-án rögtöni ellentámadással
újra elfoglalt állást ismételt erös orosz támadásokkal szemben megtartottuk.
Károly főherceg lovassági tábornok
arcvonala: Az oroszok a Zlota-Lipa és Narajovka között hasztalanul támadták a török
csapatok állásait. A benyomult csapatrészeket a törökök ellentámadással kiverték;
142 foglyot beszállítottunk. A Ludova-szakaszon (Kárpátokban) ismét visszavertünk
orosz támadásokat.
Erdélyi harctér: Sznrduk és a Vulkánhágó közti román előretörések meghiúsultak.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

kimentésére.

A monte-cimonei kavernákból segítségért kiált
az ellenség.
BUDAPEST, szeptember 25. (Közli a
miniszterelnöki sajtóosztály.) A tengermelléki harcvonaloii az ellenség tiiztevékenysége délután egyes szakaszokon megélénkült. Éjjel egy léghajó átrepült vonalaink
felett és Commen vidékére néhány bombát
dobott anélkül, hogy kárt okozott volna.
A Fassani-alpok liarcvonalán a homályban két alpinó-zászlóalj megtámadta a Gardinal-Ciniabusa-Ábul szakaszt, amelyet az
ellenséges tüzérség napközben heves tüz
alatt tartott. Az olaszokat elkeseredett közelharc után visszavertük. Az ellenséges
csapatok Forcelladicoldose ellen is megkísé-

reltek előrejutást; 51 alpinit és egy tisztet
elfogtunk.
A Monté Cimonen kavernákban még
é!ő olaszok vannak eltemetve; huszonnégyen önerejükből kiszabadultak és megadták magukat; a többi segítségért kiált, de
tüzérségük tüzelése folytán eddig nem segíthettünk és segélynyújtásunk attól függ,
vájjon az emberiségi tekintetekből felajánlott helyi fegyverszünetet az ellenség elfogadja-e.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
TFBIMBSVI::;

Az orosz Duna-torkolatot is fölajánlották Romániának.
KOPENHÁGA, szeptember 25.
mán háború

közvetlen kitörése

orosz diplomaták Erdélyen

A roelőtt az

és Bukovinán

kívül az orosz Duna-torkolatot is felajánlották Romániának. Ezzel elérték Románia
beavatkozását.
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DÉLMAGYARORSZÁG

R magyar képviselőház vitájának az eredményei.
A Berliner Tageblalt-ban
dr. Led erer Leo rendkívül érdekesen és nagy
megértéssel tárgyalja a magyar
viszonyokat az alábbi cikkében:
Qunyos kiabálással fogadtatva, vad lármától (körültombolva léppett bárom hétté!
azelőtt gróf Tisza István miniszterelnök a
magyar parlament üléstermébe. Pártjának
érctömbjére támaszkodva a magvar korona
bizalmának a birtokában győztesként állott
szemben az ellenfeleivel. Megvertem ha nincsenek is legyőzve, vonultak el a piros bársonyszék mellett az ellenzék vezérei, egvik
a másik után. Tisza gróf ellenfelei: az ideges, vékony rsontu gróf Andrássy
Gyula,
keskeny, ezüsttel borított míivészfeiével, a
magas, hatalmaxtekintetü gróf Apponyi Albert, a katholikus néppárt világtfiasnn elfogulatlan, sangiiinikns, életvidám vezére, gróf
Zichy Aladár és Andrássy radikális veje,
gróf Károlyi (Mihály, az ő halvány, gőgös
arisztokrata arcával.
Nem állithatni, liogy gróf Tisza István
ezt a harcot valami könnyen vivta meg.
Mintha tnlkevés leküzdendő nehézséggel lett
volna dolga, a vállára vette báró Buriánt
és gróf Czernint, liogy átgázoljon velük ellenfelei ostromán. Az ő önmagával szemben
is érdes, tekintet nélküli modorával gróf
Tisza István nem ritkán az antidiplomata
itatását gyakorolja. (De minél kevésbbé érthető néha mint államférfi, annál több elismeréssel kell viseltetnünk Tisza iránt mint
ember iránt, aki régi politikai-barátsága mellett hűségesen kitart.

dóst ismét visszacsavarja,
az gránitba harapna. Az a népet és a nemességet, a katholikusokat és protestánsokat
zártan találna
magával szemben. Ebben a kérdésben a magyar pártok közt nincs ellentét és -nincs feszültség. Apponyi grófnak az indítványát,
amely kétségtelenül Magyarország önáilásáit >k a bővítését jeienti, amikor a közös minisztereket a ~ magyar parlamentben
vaió
megjelenésre a k a r j a kötelezni, Tisza gróf
nem elvből utasította vissza, ö csak Apponyi
gróf követelésének, a szövegezését kifogásolta és a ;eien időpontot kevéssé alkalmasnak arra, hogy áiiamjogi ellentétek vettes
senek föl. Az egész.nemzetnek
a meggyőződése szerint azonban az Apponyi által fölvetett kérdés nem is Ausztriával tárgyalandó, ép oly kevéssé, mint bármi más alkotmányjogi kérdés. Mert a kiegyezési törvény
az országnak csaknem egyhangú felfogása
szerint nem a Magyarország Ausztria közti
tárgyalások produktuma, hanem a királynak
a magyar nemzettel való paktuma és ebben
a vitában nem egy ráutalás történt arra, liogy
Magyarország
sziklaszilárdan
el
van határozva
arra,
hogy állami
önállóságának az épületét a háború
után tovább fogja
kiépíteni.

Kevésbbé egyeztek meg Tiszával
az
ellenzéki vezérek a külügyi kérdések megítélésében. Nem szehvedhejc-kétséget, liogy
ezekben Tiszának az álláspontja rendkívül
gyönge volt. Nem esett ugyan
nehezére
Andrássy grófnak az olasz kérdéssel kapcsolatos vádjait visszautasítani, de a román
Ez a h a r c Tisza gróf ellen magas polikérdésben Burián bárónak a megvédelmetikai hatalmit záróvitával fejeződött be. And- zte e kétségtelenül nagy teher volt a miiiiszrássy Gyula még egyszer fölvonultatta az ő j tereinök számára. Andrássy minduntalan rá
érveit a kormány ellen. Formailag tökéletes, I tudott mutatni a központi hatalmaknak Roritka etikai mélységgel apellált a többségre
mánia iránti magatartásának a sebezhető
Gróf Apponyi Albertet, a m a g y a r parlamen- pontjára, az iniciativa teljes hiányára, amely
tarizmus 1 koronájának, ezt a legcsillogóbb lehetővé tette, hogy a román veszély teljes
drágakövét, nem pártpolitikai szempontok, nagyságára érlelődjék, anélkül, liogy a helyhanem az ország szükségletei irányították zet kellő időre tisztázódjék, vagy legalább
és Tisza gróf gyors é s logikailag mégis a kellő katonai intézkedések történhessenek,
összefüggő mondatokban válaszolt ellenfelei
miután elmulasztották azt a kedvező pillatiek. Ha rendezni akarjuk azt a gazdag natot, iliogv Romániát egykori szövetségesei
anyagot, amelyet a m a g y a r országgyűlés mellé állítsák. Tisza grófnak is be kellett
ezekben a napokban tárgyalt és ha át aka- ismernie, hogv a román támadás pillanatát
runk tekinteni rajta, ugy az mindenekelőtt illetőleg tévedésbe ejtették magukat. De a
háromcsoportba osztható.
bolgárok a kellő pillanatban siettek a Dobrudzsában a miniszterelnök segítségére.
Először azokra a kérdésekre,
ameA legfőbb hadvezetőség intézkedéseiért
lyek Magyarországnak
Ausztriához
való viszonyára vonatkoznak,
azok- Tisza már alkotmányjogilag is sokkal kera, amelyek
a külpolitikával
és vésbbé érezhetett felelősséget és igy nem is
azoikra, amelyek a legfőbb hadveze- érezte magát hivatottnak arra. ihogy az elkövetett hibákat oly nyomatékkal védelmeztőséggel
kapcsolatosak.
ze. mint a Burián báróéit. Csak gróf Károlyi
Az Ausztriával való viszonyra vonat- Mihály nyilatkozataival szállott Tisza gróf
kozó vitákban az idegen szemlélőnek min- /behatóbb vitába. Andrássy és Apponyi gródenekelőtt egy dolog keli, hogy iföltiinjék: fok sem tették magukévá Károlyi aggodalaz a mód, amellyel az egész parlament való- mait afölött, hogy az osztrák-magyar csasággal görcsösfen iparkodik „a
szomszéd
patok nagy része fölött a legfőbb német
államnak, Ausztriának, a viszonyaiba való hadvezetőség vette át a főparancsnokságot.
beleavatkozást" kerülni. Ki volna
zárva, Fs hogy mily reményteljes bizalommal tekint
b o g y a magyar képviselőházban az osztrák a magyar nemzet Hindenburgra, azt Az Est.
viszonyokról olyan behatóan vitatkozzanak, ne.k a cimföiifata mptatja, amikor hiriil adta
mint ahogy a bajor viszonyokat a porosz Hindenburg uj megbízatását:
„Hindenburg
képviselőházban tárgyalták, vagy forditva. apánk" azt irta cím gyanánt.
Ez azonban nem jelenti a „szomszéd állam"
A nagy vita, miként előrelátható volt.
sorsával való teljes érdektelenséget.
Mert
Magyarországon a dualizmusnak még soha- közvetlen eredményre nem vezetett, de
sem voltak meggyőződésesebb hivei, mint
nem szabad ennek a vitának a jövőépen ma. hanem összefügg azzal a mélyen
be való hatását
lekicsinyelni.
gyökerező aggodalommal, hogy Ausztria az
osztrák viszonyoknak a m a g y a r parlament- Vannak földrengések, amelyeknek a hatása
ben vaió megbeszéléséből azt a jogot vonná csak néhány hét múlva érzik. Belpolitikáikig
is nem egy dolog változott meg Magyarle, hogy ezentúl
országon. A pártközi béke, amelyet a maa maga részéről is
beleavatkozzék gyar ellenzék két évig betartott, megbomMagyarország
viszőnyaiba.
lott. Mihelyt a kiilső események nem folynak le várakozásszeriien, a gróf Tisza elleni
Ezt az aggodalmat ugyan
túlzottnak
vihar
uiból kitörhet. Tiszának a felelőssége
találhatjuk, hogy megértsük ezt azokból a
•
pedig
súlyosabb, mint valaha.
nehéz harcokból, amelyek által MagyarorAz
ellenzéknek megvan az az elégtétele,
szág kikiizdötte állami önáliását. Ha valaki
megkísérelné,
hogy ezt a történelmi
fejlő- hogy Tisza István gróf úgyszólván kötelezte

VASÁRNAP. 1916. szeptember 24.
magát arra, hogy ezentúl Burián bárónak
még a legkisebb hibájáért is felel.
Annak a nagy harcnak a keretében, a
melyet a magyar miniszterelnök most megvívott, egy másik harc is zajlott le: Tisza
István és Andrássy Gyula harca. Két nagy,
engesztelhetetlen ellenfél áll egymással szemben és küzd a hatalomért. A két gróf közti
mély, áthidalhatatlan ellentét annyival érdekesebb, liogy
mindketten
akarják.

úgyszólván

ugytitktzt

Hz az egyetértés azonban jobban elválasztja őket egymástól, mint a legmélyebb szakadék. Ha mindegyikük mást akarna, akkor
talán találkozhatnának egy
középvonalon.
De mert mindketten csaknem ugyanazt
akarják, egyiknek diadalmaskodnia kell a
másik fölött. Mert ugyanazt a programmot
csak egyikőjük valósíthatja meg. Mint nagyapák fiai mindketten nagy tradícióért küzdenek. Harcuknak nincs vége, csak szünet
állott be megint.
Egy irtózatos, meredek
tűzhányón, sötéten lobogó felhők közt, vérrel áztatott tái (fölött áll a két viaskodó lecsüggesztett fővel, karddal a kézben.

Hogy történt a Ciinone-csucs
fölrobbantása.
Sajtóhadiszállás,

szeptember 25. 'A Ci-

mone-hegycsucs fölrobbantása, miként most
ismeretessé lett,

ujabb

hősi tette

Mktken

Albin 14. árkászzászlóaljbeli főhadnagynak,
aki a dél tiroli offenzíva idején Casaratti záróeröd elfoglalásáért megkapta a Lipót-rendet. MIaken alig épült föl súlyos szetnsebesiiiéséből, a

frontra sietett,

nappal ezelőtt egy
megsebesült.

ahol

kézigránáttól

néhány
ujabban

És mindemellett ő vezette és

végezte be személyesen a Cimone-hegycsucs
fölrobbantására vonatkozó

előkészületeket,

amely csúcsot az olaszok csak nemrég foglalták el. Az 1230 méter magas Monté Citnoiie Arsierótól északra emelkedik az Astadh-völgy mély esésű nyugati lejtője fölött,
amelyben a MIaken által meghódított Casaratti záróeröd fekszik. A hegycsúcsot megszálló olasz csapat egy zászlóaljból állott,
Miután hihetetlen nehézségek közt az aknatárnát egészen a csúcsig vezették föl, MIaken
az aknát fölrobbantotta. A hatás rettenetes
volt.

Az egész csúcs úgyszólván

levált a

hegyről és egy ellenséges századot teljesen
betemetett. Időközben a salzburgi 59. gyalogezrednek egy zászlóalja megkerülte a hegycsúcsot és a meglepett és meggyöngült ellenséges csapatot hátba és oldalba támadta.
A hegycsúcs életben maradt védői, 441 ember, 13 tiszt és egy orvos fogságba jutottak.

Ellenséges repülök Essen fölött
Essen, szeptember 25. Szeptember 24ikén délután 3 órakor több ellenséges repülő
jelent meg Essen fölött. Egy perc alatt több
bombát dobtak le, de semmi kárt, vagy tüzet
nern okoztak. Sajnos, egy bomba játszó gyerekek közé esett. A repülők igen nagy magasságból dobálták le a bombákat, azután
eltűntek a felhők között.

'KEDD, lölfi. szeptember
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Bolgár-német sikerek a Dobrudzsában,
— Egg Zcppeüirs Bukarest erődítéseit bombázta.
BERLIN, szeptember 25. A .nagy főhadiszállás jelenti: Mackertsen vezértábornagy hadcsoportja: Cobadinu-Topraisar vonaltól délre a szövetségesekre nézve sikeres
harcok folytak. Bukarest eröditését egyik
léghajónk bombázta.
Macedóniai arcvonal: Szeptember 23ikán kisebb harcok Florinánál; a szerbeknek ismételt erös támadásai Kaimakcalan
ellen összeomlottak. A Struma mellett széles arcvonalban előrenyomuló gyengébb
angol osztagokat visszavertünk.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki saitóosztá!v„>
BUDAPEST, szeptember 25. (Közli a
miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti hadszíntér: Csapatainknál a helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
s vezérkari főnök helyettese.
SZÓFIA, szeptember 25. A bdlígár vezérkar jelenti szeptember 24-én: Macedó-

—

niai f r o n t : Filorina körül a helyzet nem változott. Tegnap, 23-án, az ellenség megismételte Kaimákalan magaslat elleni
támadásait. Hosszas tüzérségi előkészítés után
gyalogsági és k£zigránátos hadoszlopok
előbb .a jobbszárnyon, majd a bálszárnyon,
végül pedig a centrumban levő állásaink ellen támadtak. Megrendíthetetlenül álló védőcsapataink lövészánkaikhoz ötven-hatvan
lépésnyire engedték az ellenséget, amelyet
aztán fegyver- és gépfegyvertüzzel nagy
veszteségükkel visszakergettek. A Moglena
völgyben és a Vardar mindkét partján gyönge tüzérharc. A Struma-arcvonailon élénk
tüzérségi tevékenység. Több zászlóalj indult
Nevolen, Dolino, Karaljovo lés Sudeli falluk
irányában, de visszavetettük öltét.
Romániai front: A Duna mentién nyugalom. A Dobrudzsában tüzérségi harc é s jelentéktelen gyalogsági összeütközések. A
Fekete-tenger partján nyugalom.

Tüzérségi- és kézigránát-harcok nyugaton
—

Ellenséges légitámadás Essen körngékén.

BERLIN, szeptember 25. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht bajor trónörökös hadcsoportja: Az Ancre és Somme
közti hatalmas tüzérségi harc egyre tart.
Az ellenség részlet-előretörései a Combles
Rancourt szakasz ellen és Bouchavesnesnél
sikertelenek maradtak.
A trónörökös hadcsoportja: Szeptember
23-án a Thiaumont-erödnél gyengébb, tegnap a Souvllle-erödnél erös francia kézigránáttámadásokat vertünk vissza.
A tegnapi napon lefolyt számos légi

—

harcban 9 repülőgépet lőttünk le. Védöágyuink az utolsó napokban négy repülőgépet leszedtek. Az ellenségnek Lensre hajított bombái hat polgárt megöltek, huszonnyolcat sulyosaii megsebesítettek. Essen
környéke ellen intézett
repülötámadásnak
tegnap délután egy gyermek áldozatul esett,
mások megsebesültek. Az anyagi kár jelentéktelen.
LUDENDORFF, első föszáHásmester.
(Közli a" miniszterelnöki sajtóosztály !

fi görög |elkelök hatalmukba kerítették Krétát.
ATHÉN, szeptember 25. (Reuter-jelen- szülni arra, hogy Szalonikiben fontos politités.) A felkelők Krétában már az egész kai meglepetések fognak bekövetkezni. A seszigetet hatalmukba kerítették. Megszállták ( eolo szalonikii levelezője azt irja, hogy VeniKaneát, Herakllont és más parti városokat. zelosz Szalotnikibe visszaérkezése kettős göA görög hatóságok az összes kormányépü- rög politikát jelent. Ó-Görögországnak .a közleteket átadták. A felkelés sikere teljesen ponti hatalmakra kedvező jelentőségű és [Macedóniában az antant-ra kedvező, mert Mabiztosnak tekinthető.
ATHÉN, szeptember 25. A kormány hlr cedónia kimondaná föggetlenségét, hogy a
szerint jegyzéket intézett a német kormány- háború után ú j r a egyesüljön [Görögországhoz egy görög századnak Florlnában a bol- gal.
Genf, szeptember 25. A Matin
jelenti
gárok által való foglyul ejtése dolgában.
város
LUOANO, szeptember 25. Athéni jelen- .Athénből: Kozani görög-macedóniai
lakossága
csatlakozott
a
forradalmárokhoz
tés szerint Kalogeropulosz miniszterelnök
hatóságokat.
elhatározta, hogy a szalonikii forradalmi és elkergette a görög
iSza lőni kii jelentés szerint
Zimbrakakisz
mozgalomban részes tisztek é s katonák elgörög
forradalmár
tábornok
aki
az antantlen ineglndittatja a bűnvádi eljárást.
tal tart, fegyverbe szólította az egész harmadik hadosztályt. A szalonikii nemzeti forraA görög válság.
Lugano, szeptember 25. Mijnd határozot- dalmi védelmi bizottság szabályszerű forratabb hirek érkeznek, hogy Venizelosz Szalo- dalmi bíróságot alakított, mely a forradalmárok megsértése miatt két ügyvédét m á r
nikibe érkezett. Azt beszélik, hogy
Venizeelitélt. Az egyik vádlottra bárom hónapi börlosz mér szeptember 20-én titokban
Szalonitönt szabtak ki.
kibe érkezett volna. [Mindenesetre el kell ké-

'!!«,' grammonként

Aranyért

London, szeptember 25. A Reuter-ügynökség jelenti iSzakmikihól: A kavallai
es
pireuszi csapolok közül ismét
csatlakozott
néhány a forradalmi mozgalomhoz. A nemzeti védőbizottság kötvényeket és kölcsönöket bocsátott ki, amelyre a francia badiszálláson fogadnak el előjegyzéseket.
exasaaciiaiaaaBaixaiiaiBiiaaaaaBaaaasBBaaanaaaaaaaEiia

Veres Károly lemondott a
Vörös-Kereszt elnökségéről.
(Saját tudósítónktól.)
A Szegedi VörösKereszt Egyesület szeptember harmincadikán választmányi iilést tart. Ezen az ülésen
fogja dr. Somogyi Szilveszter polgármester
a Vörös-Kereszt társelnöke bejelenteni a
választmánynak, ihogy Veres Károly,
az
egyesületnek tizenkét esztendőn keresztül
közbecsülésben álló elnökedemondott erről a
tisztségről. Az ülésen tehát első sorban ezt a
lemondást tárgyalja a választmány. Az elnök lemondása nem találja készületlenül a
Vörös-Keresztet, hónapok óta köztudomásu
volt, hogy Veres Károlyt megrongált egészségi állapotára 'valój /tekintettél orvosai el
fogják tiltani az elnöki teendőkkel járó fáradságos munkától.
Az elnöki tisztségre — mint az a választmány és tisztikar hangulatából kivehető
— dr. Somogyi Szilveszter
polgármestert
fogják felkérni. Az u j elnökség munkáját
minden esetre meg fogja könnyíteni, hogy
végre ügyrend alapján történik az egyesület ezutáni vezetése. Az ügyrendet, — mint
azt annak idején jelentettük — egy ügyrendalkotó-bizottság közreműködésével dr. Lugosi Döme, az egyesület főtitkára állította
össze. Ezt az ügyrendet a Vörös-Kereszt
központi igazgatósága három izben tárgyalta, mig végre a szegedi Vörös-Kereszt vezetőségével egy végleges ügyrend-tervezetben megállapodott. A szombati ülésen az
ügyrend lesz a tanácskozás második fontos
pontja.
Az uj ügyrend értelmében a tisztikar
lemond és a választmányi tagságok is megszűnnek. A közgyűlés fogja aztán az uj választmányi tagokat választani és ez az uj
választmány választja az uj tisztikart. A
tisztújítás már a közeljövőben megtörténik,
épen ezért, ha a választmány most el is fogadja Veres Károly lemondását, az elnöki
tisztet egyelőre már azért sem tölti be, mert
az uj ügyrend értelmében az elnököt a társelnök helyettesíti.
(Veres Károly
nyilatkozata.)
A Délmagyarország
munkatársa felkereste Veres Károly nyugalmazott kúriai
bírót, a szegedi Vörös-Kereszt Egyesület elnökét és érdeklődött az elinölki [tisztségről
való lemondásának okai iránt. Veres Károly
erre vonatkozólag munkatársunk előtt a következőkében volt szives nyilatkozni:
— Lemondásomnak nincs más oka és
előzménye, -mint az, hogy májusban megtegedtem és orvosaim tanácsára hosszabb
ideig távol kellett lennem Szegedtől. Beteg-
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ségem dacára akkor még nem mehettem
pihenni, inert olyan feladatok állottak előttem, amelyeket ínég személyesen .akartam
elvégezni.
Junius közepén, amikor a kitüntetések
kiosztása és egyéb ünnepségek véget értek,
Budapestre mentem. Akkoriban ugy állott a
dolog, hogy a Vörös-Kereszt ujszegedi hadikórháza feloszlik. Ezt is meg akartam várni.
Később a Vörös-Kereszt Egyesület budapesti
központjában megtudtam, hogy tekintettel
az uiabb harci eseményekre, a hadvezetőség
a kórházat továbbra is fenn akarja tartani.
Egészségi Állapotom ebben az időben olyan
volt, hogy tovább nem várhattam, ezért julius elején orvosaim rendeletére Fenyőházafürdöre utaztam, ahol két és fél hónapig
gyógykezeltettem magam. Időközben az
egyesület társelnökéhez, dr. Somogyi Szilveszter polgármester úrhoz eljuttattam lemondásomat. Amikor hazajöttem és a polgármester ur kérdésére ismételten kijelentettem, hogy ragaszkodom a lemondáshoz,
kijelentette a polgármester ur, hogy lemondásomat előterjeszti.
Lehet, hogy a jövőben is, olykor hoszszabb ideig távol leszek Szegedtől, azt meg
nem akarom, hogy ebből az egyesületre
hátrány származzék, de a felelősséget sem
válialliatom, ha nem vagyok itt és nem én
intézkedem az egyesület vezetése felöl.
Régen állok a Vörös-Kereszt szolgálatában. Még mielőtt Szegedre jöttem, a karcagi
Vörös-Kereszt jegyzője, ma.id titkára voltam.
Szegeden .megválasztottak anélkül, ihogy arról előzetesen tudomással birtam volna.
Tizenkét esztendő előtt, boldogult Pálffy
polgármester után lettem a Vörös-Kereszt
elnöke. Béke idején nem sok teendőm volt,
de a háberu alatt annál több. Bizonyára lesz
olyan ember, aki a helyzet
magaslatára
emelkedve vállalni fogja a szegedi VörösKereszi ügyeinek a vezetését.
Mint tag, esetleg mint választmányi tag
ezután is készségesen ajánlom fel működésemet az egyesületnek.
*

A szombati ülés harmadik főpontja a
főtitkár jelentése lesz, aki be fogja jelenteni,
hogy az utóbbi időben örvendetesen szaporodik a tagságra jelentkezők száma, amenynyiben kétszáznyolc uj tag kérte felvételét.
Az uj tagokkal a szegedi
Vörös-Kereszt
több mint ezer tagot számlál.
— Friss pácolt halak megérkeztek.

—

Legjobb tea-rum, likőrök és cognac,
továbbá asztali é s pecsenyeborok, pezsgők legolcsóbban b e s z e r e z h e t ő k :

Glück Lipót,
Legjobb cukorka- és csokoládé-bonbonok nagy
választékban.

Az első zsírtalan nap
a szegedi v e n d é g l ő k b e n .
(Saját tudósítónktól.)
A napokban kormányrendelet jelent meg a hivatalos lapban
a hus- és zsirfogyasztás korlátozásáról, amely
tudvalevőleg aként intézkedett, hogy a vendéglőkben és egyéb 'közfogyasztást szolgáló
helyeken hétfőn zsír felhasználásával készült
ételeket előállitani és forgalomba hozni .nem
szabad. A rendelet megjelenése után az érdekeltek körében élénk tanácskozásuk folytak
arról, begy a zsírtalan napon milyen ételeket
lelhet- készíteni ós — mint jelentettük — e
tárgyban a polgármester értekezletet is hívott össze, amelyen a követendő eljárásban
megállapodtak.
Hétfőn volt az első zsírtalan nap. A vendéglőkben étkezők némi aggodalommal leptek be az étterembe és kíváncsian nyúltak az
étlap után. Azonban csakhamar kellemes
meglepetésben volt részük. Kitűnt, hogy a
szegedi vendéglőikben a zsírtalan napon is
elég jól lehet étkezni és minden aggodalom
fölösleges volt. A találékonyság és a konyhai
szakértelem igen ügyesen oldotta meg az avatatlanok előtt nehéznek látszó problémát.
Az alábbiakban három elsőrendű szegedi
vendéglő étlapját közöljük az árak megjelö
lésével:
Kass étterem:
Reszelt tészta leves
(Marhahús ribizli mártással
Zöldbab főzelék feltéttel
'Borjuszegy
Borjnlapocka
Sertéskaraj
kSziiz sült
.Sült csirke
.Bélszín sült.
(Piskóta tekercs
Paprika saláta
Ementháli
'Pnsztadőri
Trappista
Körözött liptói
(Egy darab torta
Adag szőlő

.

- .40 K
2.40 K
2.40 K
3.50 K
3.50 K
3,60 iK
4— K
4.50 K
4.— K
0.90 K
0.40 !K
1.20 K
1.20 K
3,20 K
1.30 K
—.50 K
1.20 .Tv

Próféta vendéglő:
Marhahús leves kocka tésztával
'Marhahús tejífeles tormával
Paradicsomos burgonya sertéssel
iFriss kolbász burgonyával
Sertés karmain á'dli
Rakott kelvirág
Hideg liba
Túrós gombóc
Adag szőlő
Vegyes torta
1 darab körte
Ementháli
Puszítadőri
Liptói tuiró
Kemény tojás

—.'50 K
3.— K
2.40 K
3.20 K
3.20 K
2.60 K
3.20 K
—.90 K
b— K
1.— K
—.80 K
- .80 K
1.— K
—.80 K
—.50 K

Tisza étterem:
Bableves
Velősgombóc leves
Tok, tartármártással
Ponty, forrázva
Marhahús, körítve
Tejes tormamártás

—.30
—.30
3,20
2.70
2.20
1.90

K
K
K
K
K
K

\m\
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Altalános forgalmi

kurzus árakat n™*™
részvénytársaság

a kővetkező beváltó helyeken :
Arany Károly cég
F i s c h e r Testvérek
Kelemen-utca 11.
B e r é n y í J á n o s cég előbb Plósz Alajos
Klauzál-tér.

cég

„Kék csillaggal" szemben Kárász-utca 2.
F i s c h e r Testvérek cég
„Várnay"-val szemben Kárász-utca 10.

Paradicsomos burgonya felsálszelettel
Kacsa
Libacomb rizzsel
Sertéskaraj káposztával
Halászlé
Párolt rostélyos
Diós és mákos metélt
Mogyorói ekeres
Kovászos ül>orka
Szőlő

1.80
3.20
4.—
3.—
2.70
3.—
—.80
—.80
—.40
1.20

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Az első zsírtalan napi étlapok a figyelmes szemlélőnek érdekes összehasonlításra
a dh a tn ak a 1 k a 1 ma t.

A szegedi kereskedők bevásárlási részvénytársasága.
(Saját
tudósítónktól.)
Vasárnapi számunkban részletesen ismertettük azt a 'mozgalmat, amely a Szegedi Kereskedők Egyesülelében egy bevásárlási részvénytársaság
megalakítása érdekében indult. A cikkre
hétfőn a következő levelet kaptuk:
Igen tisztelt Szerkesztő U r ! Tisztelettel
kérem, hogy vasárnapi lapjába bizonyára
csak jóiiiszemiileg belekerült azt a hirt, mely
szerint én a „Kereskedők Egyesülete" által
alapítandó „bevásárlási részvénytársaság"
elnöke leszek, helyreigazítani szíveskedjék.
A szóban forgó kezdeményezést én két
szempontból is nagyon üdvösnek tartva, azt
tőlem telhetőleg támogatni Ígértem és ennek
egyelőre oly módon adtain kifejezést, hogy
egy megfelelő tőkével résztveszek a társaság alapításában.
A két szempont egyike az, hogy a szóban 'forgó, kizárólag hivatott szakemberek
által vezetendő részvénytársaság működése'
utján, amelynek megfelelő tőke és hitel fog
rendelkezésre állani, egy uj, minden tekintetben megfelelő szervezet alakul azon fontos
cél elérésére, hogy városunk az annyira
szükséges élelmi és más közszükségletet képező cikkekkel minél jobban el legyen látva.
A másik, majdnem ép oly fontos szempont pedig az, liogy a kereskedők, akiknek
tiirniök kell, hogy a kormányrendeletek
egész sorozata által forgalmukban és keresetükben mindinkább megszorittatnak, ezen
általuk alapított és vezetendő részvénytársaság révén oly anyaghoz jussanak, amely az
ő kezükön át fog a fogyasztó közönséghez
kerülni.
Ismétlem, hogy mindkét szempontból a
Kereskedők Egyesiileté-nek ezen kezdeményezését üdvözlöm és minden irányban lehetőleg támogatni fogom, de mivel társaságunkon kivül én közkereseti társaság vezetésében részt elvileg nem veszek, az emiitett
bevásárlási társaság vezetésében sem foglalhatok helyet. Teljes tisztelettel őszinte hive
Wimmer Fülöp.
A Szegedi Kereskedők Egyesülete —
mint azt jeleztük — vasárnap délután rendkiviili közgyűlést tartott. Valihora
István
elnök ismertette a népes közgyűlés előtt az
elnökségnek ,a javaslatát arról, hogy az
egyesület 200.000 korona alaptőkével bevásárlási részvénytársaságot alakítson. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot
és a nyomban megindult jegyzések azt eredményezték. hogy az alaptőkének több mint
telét még vasárnap lejegyezték.
A közgyűlés ezután tiszteletbeli taggá 4
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KEDV), lí) 16. .szeptember
majd diszelnökké választotta meg

Wimmer

Fülöpöt:
Az uj részvénytársaság október 15-ike
után következő első vasárnapon alakul meg.
A részvények tekintélyes részét nők képviselik, amint a kereskedők vasárnapi közgyűlésén is nők voltak jelen nagyobb számban.
Ennek oka természetesen az, hogy nagyon
sok kereskedő hadbavonult és távollétükben
feleségeik vezetik az üzletet.
Az uj alakulást a kereskedők nagy lelkesedéssel fogadták és sok reménnyel néznek működése elé.

HÍREK
OOOO

Az a

az oláhok nagy veszteségek után kénytelenek
voltak feladni állásaikat és futásban keresni
menedéket. Az oláhok visszavonulása nagyon
fejetlenül, valósággal pánikszerűéin történt.
Rohamozó csapataink támadó erejét nem
— Elnapolják a képviselőházat. Buda- tudták elviselni s egészen a határig egyetlen
pestről jelenti tudósítónk: A H á z keddi ülé- helyen sem tudtál: megállani.
Fejvesztetten
sén letárgyalják a kormánynak a kivételes futottak, csak a Vulkán-szorost- kgrnyezö
hatalom igénybevételéről szóló javaslatát és magaslatokon — honnan csapataink tudvaezzel befejezik azokat a javaslatokat és jelen- levőleg szintén elzavarták már őket — tudtak;
téseket, amelyeket, a kormány ezen az ülés- megállani.
szakon akar elintézni. A képviselőház kedden
— Makón leszállítják a pótadót. A dolog
befejezi tanácskozásait és a Házat elnapolják. egészen komoly. Makón a háború harmadik
A kormány és az ellenzék között tanácskozá- évében készitett költségvetés ugy tervezi,
sok folynak abban az irányban, hogy a Házat hogy a jövő, 1917-ik esztendőlien kevesebb
iip királyi kézirattal
napolják
el, liogy a pótadót fizessenek, mint amennyit az idén
.képviselőiház szükség esetén a szünet alatt is fizettek. Igaz, hogy a makóiak alapos nagyösszeülhessen. A k o r m á n y -hajlandó az ellen- ságú pótadóval kénytelenek megbarátkozni,
zék kívánságát teljesíteni, ha az ellenzék be- amely tehát a tervezettnél is nagyobb leszálleegyezik abba a (föltételbe, hogy az összehí- lítást bírna meg, dc az elért eredményt is bivást kérő hatvan aláíró között munkapárti zonyára örömmel veszik tudomásul esauádi
képviselőnek is kell szerepelni. lEz esetben a szomszédaink, aranyival inkább, mert a pótHáz kedden önmagát fogja elnapolni. A ka- adón kiviil ott is mindennek fölfelé megy az
tonai szolgálatot- teljesítő képviselők a .Ház ára. Az előirányzat szerint a kiadások főszünete -alatt tartoznak bevonulni csapat tes- összege 876.540 kor. 70 fill., a bevételek főteikhez. Beöthy P á l képviselőházi elnök m á r összege 369.450 kor. 31 fillér, a hiány tehát
szerdán visszamegy a 'harctérre. A képviselő- 507.090 korona 39 fillér. Ennek a hiánynak feházat, ha rendkiviili körülmények közbe nem dezésére fog szolgálni a 125-29 százalékos pótjönnek, csak decemberben hívják össze, bogy adó, amiből az idén 132-45 százalékot fizettek
letárgyalja az indemaiitási javaslatot.
Makón. A csökkenés tehát 7il6 százalék.

— Burián é s Stürgkh a királynál. Bécsből
jelentik: (Báró Burián külügyminiszter és
gróf Stürgkh osztrák miniszterelnököt vasárnap délben a király magánkihallgatáson
fogadta.

bizonyos két ur beszélget a vágási tilalomról,
n hústalan meg a zsírtalan napról és az erre
vonatkozó kormányrendeletről.
— Ugy-e, liogy mondtam.
— Alit. mondott? Semmit sem mondott.
— Még tavaly ősszel megmondtam, hogy
egy ilyen rendelet ifcg megjelenni.
— (Fityfenét mondott.
— Ilyen 'hazugon velem nem lehet beszélni. (Maga visszaél a vágási tilalommal.
— T u d j a , hogy nem üthetem pofom, mert
poíonvágási 'tilalom van.
— Ez egy éle? Vigyázzon, mert ha a magas kormány erről a viccről tudomást szerez, nyomban behozza az életelem napot.
— Hagyjuk ezt. (Röviden el fogom magának magyarázni a rendeletet. Hallgasson
ide: (Hetenkint, kétszer vágási tilalom, kétszer
diustalam,- egyszer zsírtalan nap. Mindenki
csak egy adag hust ehet a 'vendéglőben, a b a l
azonban nem számit húsnak azokon a napokon, amikor zsírral nem szabad főzni, de lius,nak számit, amikor hústalan n a p van.
— Nem értem egész világosan.
— P e d i g nagyon egyszerű. E l fogom ismételni sűrítve, ha lehet még .világosabban.
A diai, — ez csak természetes — u«m hus,
épen ezért hústalan napon árusítható. Zsírtalan napon ellenben, — ez is csak természetes — hus a hal.

— A politikai helyztt. Budapestről jelenti
— A vasárnapi hivatalos jelentések. A
tudósítónk: Hétfőn este az Apponyi-párt Vulkán-szoros (területén román előretöréseértekezletet tartott gróf Appanyi .Albert el- ket visszavertünk. Az oroszök Zborov és
nöklésével. A miniszterelnöknek a kivételes Szereth között újból n a g y haderőket vittek
hatalom igénybevételéről szóló jelentését támadásra. Perepelnikitől északkeletre betárgyalták. Földes Béla ismertette a jelen- törtek vonalunkba, de elileni támadással 'kitést, amelyhez Csermák Ernő é s Zlinszky vertük ő k e t Hétszáznál több foglyot ejtetIstván szólott hozzá. Ugy határoztak, hogy tünk és 7 g é p f e g y v e r t .zsákmányoltunk. —
a képviselőházi vitában több szónok vesz Az olasz h a r c t é r e n közelharcok folytak a
részt a párt nevében és a kormány egyes Karszt-ifensíkon. — A .német jelentés szeintézkedésének tárgyalásánál részletesen ki- rint a sommei tartós csata ismét teljes erőfejtik álláspontjukat. — A Károlyi-párt hét- vel dui. A németek 24 ellenséges repülőfőn este bizalmas értekezletet tartott, ame- gépet lőttek le. A balkáni harctéren nem
lyet azonban nem tudtak befejezni. A tanács- volt jelentős esemény.
kozást kedden a parlament épületében foly— Istentisztelet a zsinagógában. Az újévi
tatják.
istentisztelet szerdán és csütörtök délután fél
— Gróf Czernin Bécsbe érkezett. Berlin- hétbór, pénteken délután hat órakor, szerdán
ből jelentik: Tegnap este különvonaton ide- és csütörtök délelőtt a régi zsinagógában hét
érkezett gróf Czernin volt bukaresti osztrák- órakor, az újban fél nyolckor kezdődik.
magyar követ a követségi személyzettel és
— Tojás szállításához is kell igazolvány.
a bukaresti osztrák-magyar kolónia több A polgármesteri hivatal közli, hogy a kor— Nem értem.
tagjával. Czernint az állomáson Hohenlohe mánynak néhány nappal ezelőtt kelt rende— Alit nem ért? Talán nem hall?
lete értelmében a. baromfi ós tojás vasúton,
herceg nagykövet fogadta. Busche volt buka
hajón, vagy gépkocsin történő szállításához
— Nemi vagyok hal.
resti német követ is megjelent a fogadtatá- keddtől kezdve szállítási igazolvány szüksé— Duvad, azt tudom, hogy tpaga nem son. Czernin vonata rövid veszteglés után
ges.
hal, hanem másmilyen állat. Nem is azt kér- tovább indult Bécs .felé.
— Halálozás. Braun Jánosné Reingruber
deztem; azt kérdeztem, bogy nem h a l l-e?
Bécsből jelentik: Gróf Czernin hétfőn
Mária boldog házasságának 31-ik évében,
— H a l , hall egészen összezavar, most fölkereste Burián báró külügyminisztert, 23-á.n éjjel .egynegyed 11 órakor hosszantarmár azt a keveset is, .amit eddig .megértet- kedden pedig magánkihallgatáson jelenik tott szenvedés után meghalt. Temetése 25-én
délután négy órakor volt a Kárász-utca 15.
tem, összezavarta. iMi a csoda az, hogy a hal meg a királynál.
szénafű gyászházból és a belvárosi r.-kat. síregyszer hal, egyszer nem hal, hanem hus,
— Részletek Petrozsény visszafoglalásá- kertben helyezték örök nyugalomra.
mikor hus, akkor nem bal, — ilyet még nem ról. Petrozsényböl jelentik: Csapataink Staabe
— A vásárlási igazolványok — érvénynémet tabonnok vezetése alatt, szeptember telenek. A belügyminiszternek termést lefoglaló
hallottam.
— Halottam.
16-án kezdték meg az oláhok visszaszorítását. rendelete értelmében a gabonavásárlási iga— Hallottam!
Az oláhok jelentékeny csapatokkal védték el- zolványod a mai nappal érvényüket vesz— 'Halottam.
foglalt pozíciójukat. Körülbelül négy ezred tették. (Mától kezdve egyáltalán nem lehet
— Hallottam!
gyalogság volt a magaslatokon elhelyezve és gabonát vásárolni. A termés megmaradt része fölött teljességgel a Haditermény Rész
— Mondom, hogy egy ellel.
ezeket sok gépfegyverük és igen nagy számú
vénytársaság diszponál Igy azok, akik váMert h a nem nyugszik, akkor agyon
beépített ágyujok tette nehezen hozzáférőé
sárlási igazolványaikat kiváltották, vásárolbajor ni azonban nem 'tudtak, igazolványaikat, a
csapom, nlint iKinizsy P á l a malomkereket tővé. Készünkről magyar honvédség,
gyalogság
és
német
tüzérség
vett
részt
az városházán visszaadni tartoznak. A hatósag
és maga az én (halottam lesz.
ütközetben, Az oláhok jól megerősítették ál- figyelmezteti <a polgárságot, hogy azokat, a
— .Jól hallottam?
lásukat, csapataink azonban olyan lendület- kik vásárlási igazol l ányaikat néhány napon
— Jól halott.
belül vissza nem szolgáltatják,
nem veszik
(Elhallgatnak.)
lel támadtak, hogy a harmadik nap reggelén
(tr.)
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föl a- közellátásra szorulók névsorába és igy
sem kenyeret, sem lisztet nem vásárolhatnak.
— Százezer korcna előleg a közkói háznak
A városi tanács hétfői ülésén dr. Gaál E n d r e
referálta a belügyminiszter leiratát, amelyben közli, hogy a közkórház fedezetlen kiadásaira a közgyűlés által megszavazott ketszázeer koronás kölcsön felvételét nem hagyta jóvá. A ^Leiratban t u d a t j a a miniszter, liogy
a közkórtiáz anyagi ügyeinek rendezésére
hajlandó előleget folyósítani. A tanács elhatározta, liogy egyelőre százezer korona kiutalását fogja kérelmezni.
— Gyilkosság h Mérey-utcában. Halálos
kimenetelű verekedés történt vasárnap éjjel
egy óra tájban a Mévey-utca és a Tábor-utca
sarkán. Szabó Károly lakatossegéd, aki szabadságolt katona és Elek Ferenc vasúti lakatos, a iMérey-utoa sarkán egy társasággal
összeszólalkozott. Szót-szó követett, a d u h a j
társaság nekirontott Szabónak és Eleknek.
"Dilink dás közben « társaság egyik tagja
Szabó Károlyt halántékon szúrta. Szabó eszméletlenül esett össze. Elek Ferencet a homlokán szúrták meg. A merénylet után a támadók elszaladtak. A megszúrt emberek segélykiáltásaira két katona érkezett a verekedés színhelyére. Amikor a katonák megtudták a történteket, utána szaladtak a merénylőknek, de a tettesek a katonákat is megverték és elszaladtak. A helyszínen megjelent
Sas L a j o s rendőrkapitány, aki a két sérültet
a városi közkórházba szállíttatta. Szabó hétfőn reggel a szenvedett sérülés következtében
kiszenvedett. A rendőrség a legerélyesebb
nyomozást vezette be, amelynek során földieket őrizetbe vettek.

ítóríd. 1916. szeptember 26.

Szarvasmarhái vásárol a város. Balogh
Károly pénzügyi tanácsos, a hatósági közélelmezési üzem vezetője, hétfőn délelőtt
Nagyváradra utazott, hogy ott az erdélyi
szarvas,marilláikat megtekintse és esetleg a
város részére bizonyos mennyiséget közélelmezési. célokra lekössem. Egyben .Biharmegye alispánjánál interveniálni fog, hogy a
váras részére ott megrendelt t-ö'bb száz vaggon tűzifa elszállításához szükséges vaggonok rendelkezésre álljanak.
— Napról-napra szenzációsabb a Korzómozi műsora. Hétfőn a Hoffmann mesei cimii filmoperát mutatták be olyan sikerrel, a
milyenre Szegeden még nem volt példa. A
filmopera Offenbach eredeti zenéjével körül
színre. A lHoffm|an,n meséi filmen való bemutatása olyan művészi esemény, amely méltán
megérdemli azt az érdeklődést, amellyel a
bemutatót, a közönség fogadta. A Hoffmann
meséit kedden játszák utoljára.
— Beiratások a városi nyelviskolában.
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt áiló
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi iskolában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol,
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társalgási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és felnőttek külön-külön nyolcas csoportokban Telefon 1411. Az igazgatóság.
í r ó g é p s z a l a g — s z é n p a p i r és az ö s s z e s
irógép kellékek állandóan raktáron tart és díjmentesen felszereli Keller Irógépváüalat Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363.
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Kedden, s z e p t e m b e r

z eise

Telefon 1 1 - 8 5 .

26-án:

iiirnoperas
S B

Filmopera egy előjátékkal és három fölvonásban.
Offenbach eredeti zenéjével.

E. T. A. Hoffmann szerepében
Stella szerepében — — —

világi-

— Erich Keiser-Titz
— Káté Osvald.

A filmgyártás szenzációja.
Előadások kezdete 5, 7 és 9

órakor.

Helyárak: Páholyülés 160, zsölye 120, I. hely 1 korona,
II. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér.

Október elsején lépnek
életbe a fölemelt postadíjak.
(Saját tudósítónktól.) A hivatalos lap vasárnapi száma közli, hogy az Ausztriával ós
Németországgal kötött uj postaegyezmények
alapján ós ezekkel kapcsolatban 1916. október 1-én a magyar szent korona területén
uj uj postadíjak lépnek életbe. Az uj póstai
díjszabási és üzletszabályzati határozatok a
következők:
A belföldön a levél bérmentesítési dija a
távolsági forgalomban 20 grammig 15 tillér,
a helyi forgalomban 10 fillér. Ausztriába,
Bosznia-Hercegovinába és Németországba a
levéldija 20 grammig szintén 15 fillér. A levél súlya korlátlan. A zárt levelezőlap a levéllel egyenlő díjszabás alá esik. A póstán kiadott levelezőlap ár 8, minden más levelezőlapé 10 íil ér. A válasros levelezőlap dija a
póstán 16, egyébként 20 fillér. A 10 gram
súlyt meg nem haladó nyomtatványok dija a
belföldi forgalomban 2 fillér, Ausztriába,
Bosznia-Hercegovinába és Németországba 50
grammonként 3 fillér pótdíj jár. A nem sürgős nyom látványok a rendeltetési helyen naponta csak egy alkalommal és köznapokon
kéz.besittclnek. A nyomtatvány legmagasabb
súlya 2000 gramm. Nyomtatványokat azontúl kii lapjegy-engedély alapján hirlapjegyekkel bérmentesíteni nem lehet. Az üzleti papír bérmentesítési dija ugy a bel, mint a
többi forgalomban 50 grammonként 5 fllér,
de legalább 25 fillér. Az áruminta bérmentesítése dija 50 grammonként 5 fillér. A legmagasabb suly 350 gramm. Teljesen bórmentesitetien nyomtatvány, üzleti papír és áruminta, valamint az ezekből, egybecsomagolt
küldemény a szállításból ki van zárva.
Az ajánlás dij a belföldi, helyi és távolsági, valamint a többi forgalomban 25 fillér,
ajánlvan feladott nyomtatványért 2 fillér pótdíj fizetendő. A pénzeslevél legkisebb összdija 60 fillér. A pénzeslevélre nézve frankókényszer áll fönn. Értesítési vagy kézbesítési dij házhoz szállítás esetén 10, egyébként 5 fillér. A hatóságokhoz és a legénységi
állományhoz tartozó katonákhoz címzett értéklevelek kézbesítési dijat nem fizetnek. A
nyitva feladott pénzeslevél megszűnik; a pósta
pénzeslevelet ezentúl csak zárt alakban fogad
el szállításra.
A csomag dija, h a értéknyllvánitás nélkül adják föl, belföldön öt kilogrammig 70
fillér, 10 kilogrammig 150 fillér, 15 kilogrammig 250 fillér, 20 kilogrammig 350 fillér.
Ausztriába és Boszniába az előbbi sorrendben 80, 200, 300 és 400 fillér. A póstán
szállított csomagok súlya ezentúl a husz kilogrammot meg nem haladhatja. A belföldi
helyre szóló csomag után Budapesten 25,
más házhoz kézbesítő póstahivatalboz címzett
csomagnál 20, minden egyéb belföldi helyre
szóló csomag után 5 fillér értesítési dijat kell
a feladás alkalmával fizetni. A kézbesítési- és
értesítési dij alól mentesek a portómentes és
a legénység állományába tartozó katonák
részére föladott csomagok. Terjedelmes csomagért minden viszonylatban a sulydij másfélszerese jár. A póstán szállított csomagok
súlya ezentúl 20 kilogramot meg nem haladhatja. A csomagok után esedékes összes szállítási dijakat teljes összegben a feladáskor kell
leróni.
Utánvételes küldeményért tiz fillér előmutatási dij jár, amelyeket a feladáskor kell
megfizetni. A postautalvány dija tiz koronáig
15 fillér, azonfölül a dij 15 fillér alapdijból
és az utalvány összegének minden ötven koronája, vagy ennek töredéke után öt fillér
órtókdijból alakul. Németországba szóló utalványokért a dij 50 koronánként 25 fillér.
Postai megbízással ezentúl csak egy követelési okmányon alapuló követelés beszedése
kérhető. A postai megbízást tartalmazó ajánlott levélért járó dijon fölül 10 fillér eiőmutatási dijat kell a föladáskor a levélre ragasztani. Nem okmányon alapuló 20 koronáig terjedő követelés beszedésére ezentúl
újonnan rendszeresített postai megbizási la-
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pok szolgálnak. A hirlapok díjszabásában
beálló változást az 1917 január elsején életbelépő külön rendelet fogja közölni. Hirlapjegy-engedélyt többé nem kaphatnak az oly
sajtótermékek, amelyek főleg hirdetési és
iizíeti célokat szolgálnak. Nevezetesen a hirdetési lapok, árfolyamlapok, körievei k, naptárak stb. Mindezeket nyomtatványként kell
majd postára adni. De a már hirlapengedólylyel rendelkező ily nyomtatványok kivételesen október végéig hirlapjeggyel küldhetők. A
tábori postákkal, valamint a megszállott területekkel való érintkezésben fönnálló díjmentességek ezentúl is érvényben maradnak.
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K E D D E N : Szeretem, sziámii. (Nagy. Terus
voudégfölléptéyel.) Páros háromharmados.
ÜSZlERlDÁN: Elnémult
harangok, sziiijlátók.
Páratlan egyharmados.
ÖSÜTÖRITÖKIÖN: Cigánybáró, operett. Páros kétharmados.
PÉNTEKIEN: A csodacsók, operett. (Bemutató.1) Páratlan hároínliarmados.
SZOMBATON: A csodacsók, operett. Páros
egyharmados.
VASÁRNAP délután: Tatárjárás,
operett.
V A S Á R N A P este: A csodacsók, operett. Páratlan kétharmados.
U j zenetanár. A zeneiskolában megüresedett zongora-tanszékre Kön lg Péter igazgató
a tanács felhatalmazása alapján Bárányi J á nos zenetanárt hívta meg. Az u j zenetanár a
városi tanács hétfői ülésén az esküt letette.
Bárányi J á n o s a budapesti zeneakadémián
Szendy Árpád, a berlini iHoehschule mesteriskolájában pedig két évin át Dohnárnyi tanítványa volt.
Csodacsók. A színházi iroda jelenti: A
csodacsók, melynek szövegét LEÓN Victor, a
Víg özvegy kiváló librettistája, zenéjét pedig iStrauss Oszkár, a Varázskeringő és LEgénybucsu népszerű szerzője szerzette, pénteken este ikerül először bemutatóra. Az u j operett. iránt máris rendkívüli érdeklődés mutatkozik. Nagyszerű szerepe van Déry, K u nosy, Violának, úgyszintén Ocskay, ISolyniossy és Sugárnak. A színtársulat énekes
személyzete a legnagyobb ambícióval készül
erre az újdonságra, mely hihetőleg egyiksláger dmrabja lesz az idei évadnak.
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érvényesítette, hanem büntetőrugást ítélt a
szabadkaiak ellen. Hullámzó játék után a
34-ik és 40-ik percben estek a gólok, a jobbösszekötő, illetve a balszélső lövésétől. A második félidő 30-ik percéig megfeszített erővel
küzdött ia munkások csapata. A SzAK majdnem teljesen le volt szorítva,' védelme azonban önfeláldozással hárította el a szívós ostro
mot. A kapus 11-est is védett. lE'ttől kezdve
ú j r a feléledt a (SzAK offenzívája ós a 42-ik
percben a harmadik góllal tetézte sikerét,
aBBBBBaBBBaBBBBBBBBBBBOBBBBBVaBBBBB' l««eKÜS»í

Uj háborús gépszörnyeteg.
A német nagy főhadiszállásról
jelenti a
P. Ll. haditudósítója:
— A flonime mindkét oldalán állandó tüzérségi tüzelés ellenére, a folyótól északra
szeptember 21-én, sem az angolok, sem a franciák részéről nem történtek nagyobb gyalogsági támadások. Csak Combles és Guinchy
között voltaik kéz igr án át -harcok és jelentéktelen csatározások az angolokkal, a legelső
állásokban és emlbereinknefc sikerült egy angol páncél-automobilt
zsákmányolni,
amely
hat gépfegyverrel
és a szükséges
legénységgel volt ellálra. Az autónak az volt a feladata, liogy a saját tüzérségi zárót tizük védelme
alatt, a csapatokkal együtt menjen rohamra,
az ellenséges gépifegyverek működését ellensúlyozza, a drótakadályokat elpusztítsa és
az ellenséges vonalakba való benyomulásnál
az árkoklat oldalba kapja. Mikor az ágyúzás
megszűnik, ezeknek az acélból készült hadi
gépeknek kell az előnyomuló támadó hullámok előtt baladni és az ellenségre szakadatlan tüzet adva, annak soraiban rémületet kelteni. Ezek a nehéz automobilok, az ellenséges
leírások szerint, megsemmisítik
a drótakadályokat és még a sáncokra is felmásznak. 'Először szeptember 15-én és 16-án a Poziéres
melletti harcokban használták ezeket a gépeket és pedig- — az ellenséges jelentések szerint. — sikerrel.

sen kiépitett földsáncokat. Miután korábban
az állásokat tüzérségi beavatkozás nélkül,
csupán lovassági és gyalogsági
rohammal
nem sikerült elfoglalni, az ellenséges csapatok jelentékeny részei, tüzérségi támogatással, behatolíak az előretolt
erődmüvekbe.
Gyorsan harcbavetett orosz-román erők
azonban elhárították a támadást. Ekkor az
ellenség felhagyott a közelharccal és rendszeres támadásba fogott. A Gnigeából és
Cobadinból való visszavonulás rendben történt, némi ágyuveszteség azonban elkerülhetetlen volt. Az orosz lapok biztatják Bukarestet, liogy nyugalommal nézhet a fejlemények elé, mindaddig, amig a Traján-sáncoknál levő állás nincs áttörve.
•
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
Interurbán-Telefon 1308.

IHMÍÜi üüliüis!

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

Kővesi Béla,

Margit-u. 28., I. 10

Az oroszok ujabb erőfeszítései.
Sajtóhadiszállás,
szeptember 25. A legutóbbi napokban egyre erősbödött az ellenséges ágyútűz a tarnopol—lemlbergi vasútvonal mindkét oldalán, ami jele volt annak,
hogy az ellenség t á m a d á s r a készül. Végre
a 11. orosz hadsereg, a Szahorov tábornoké,
nagy támadócsatát kezdett
Böhm-Ermolli
vezérezredes hadserege ellen. A szakasz, a
melyen a harc folyt, a legfelső Stripa és a
legfelső Szereth között fekszik, Zborovtól
északra. Itt áll egy osztrák és magyar és
német hadosztályokból alakitott csoport von
Eben német tábornok vezetése alatt. Minden
orosz tömegtámadás összeomlott még állásunk előterében, amelyet halottak és sebesültek borítottak el. Délután az ellenség P e repelnikitől északkeletre három
kilométer
szélességben betört legelői levő árokvonalainkba, de estére harcba mentek tartalékaink s ellentámadással kiverték az oroszokat,

A SzAK csapatai Szabadkán. Vasárnap
délután a SzAK első és második csapata Szabadkán mérkőzött az ottani Munkás Testedző
Egyesület, illetve a Football Club első csapatával. Az első legénység 3:0 a r á n y ú győVérea közdelem a Trajánzelmet aratott, míg a második csapat 0:1 vereséggel hagyta el a pályát. A labdarúgásnál
sáncokért.
az otthoni álya mindig legalább egy gól differenciát jelent a helybeli csapat javára s igy t
Stockholm, szeptember 25. Orosz lapok
a fiatal, ritkán szereplő tartalékcsapatunk a dobrudzsai Traján-sáncoknál folyó harcokveresége nemi b mondható jelentősnek. Annál szebbet mutat az I. csapat megérdemelt ról Reniből az alábbiakat jelentik: Az oroszgyőzelme, mely tartalék kapussal és balszél- román egyesült hadseregnek a történelmi
sővel állt ki. Dicséretükre válik, hogy mind- jellegű Traján-sáncoknál elfoglalt uj állásaiketten jól míegállták helyüket. A mérkőzés nál elkeseredett küzdelem alakult, ki. amely
mindvégig erős és heves volt. Az első félidő- véres borzalmaival a világháború legheveben a SzAK-é volt a pálya jobbik fele. Elő- sebb csatái közé tartozik. Az ellenség nehéz
nyét kihasználva, már a második percben
tüzérsége szinte szakadatlanul lövi az erőgólt lőtt a középső csatár, azonban a biró nem
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Magyar királyi államvasutak Igazgatósága.

M

Hirdetmény.

Alacsony áramfogyasztásukon
kivüí pompás fehér fényükkel
tüiinek f 1. Nyugodt egyenletes
világítás. Szegeden k i z á r ó l a g

világítási vállalatánál kapható,
Köücsey-utea 4. szám.
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férfi, női is gycrmcH^uháli
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Gyomor bajosok é osérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Sr«j?ed

Vidéki fióküzletek: ZENTA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISKUNFÉLEGYHÁZA.
elismerő levelek az ország minden részéből. — Vidéki megrendelések azonnal
elintéztetnek. — Sürgönyeim : LUCZA festő Szeged.

Erdélyi

flleoekül^ek

izzad vataineig testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szöged,
Széchenyi-tér.
250

figyelmébe!

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzingcr-fcle „C h i n a U a js z e s z " által. Ata K 5*50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Szíchenyi-tér.
"50

2—3 órán belül vasúti igazolványba való fényképeket készít BRENNER TESTVÉREK Szeged,
—
Jókai-utca 3. szám.
—

—

M?gyar királyi államvasutak
Igazgatósága.
(Utánnyomás nem dijazlatik.)

szövet és selyemruhák, férfi öltönyök stb.
soronkivül egészben festetnek feketére.
leggondosabban vegyileg tisztittatnak meglepő olcsó árakon

üelineíssfó és tiEguMii fnnrteiepén, Hazlntzn-u. 14. Telefon 1075, Otíliá n.
10. kisfán §84, SMila-féí 3. Telefon 1055.
Jó munkáért

A magyar királyi államvasutak Igazgatósága felhívja
a menekült nyugdijasokat, nyugbéreseket és kegydijasokat, hogy
amennyiben ez még nem történt volna
meg — jelenlegi pontos lakáscímüket, (megye, község,
utca, házszám) vagy közvetlenül annak az iizletvezetőségnek jelentsék be, amely járandóságaikat eddig is
utalványozta, vagy pedig azt ugyanebből a célbői mostani tartózkodási helyükhöz legközelebb fekvő államvasuti álomással közöljék.
Intézkedés történt, hogy a végellátásban részesülő
menekültek esedékes járandósága a postatakarékpénztár utján fizettessék ki.
Nyugtát csak azok tartoznak a folyósításra illetékes ii/.letvezetőséghez beküldeni, akik ellátatlan gyermekek után gyermeksegélyt is kapnak, többiek illendősége a menekülés tartamára nyugta nélkül fog kifizettetni.

Kérjük címünkre figyelni! —

Kajösziilés ellen
C3ákis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ara 1 K50 fül
Kapható Leinzinger Gyula
• gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
L e g j o b b hajfestft str
országosan elismert Leinílngcr-féle. Ára 3 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenvi-tér.
250
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féle f o ' g c s e p p b G .
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
hnyt-térS-.éc
250

!•

Szegedinek és a délvidéknek nemcsak a legjobb, hanem a ieggSíepjeiíebb ppjtískai
napiiapja ás.
Olvassa

Előfizetési ára egy hónapra két k o r i n a .

iegujjabb

táviratainkét

a

kiadóhivatal

nagy elterjedtségénél íogva a tegaákaifnasabb

(Kárász-utca

9.)

kirakatában.

hirdetési orgánum. Apai méltá-

nyosak, hirdetései célra vezetnek.

jólinformáitsága

közismert. A

saját

érdekében

cselekszik tehát, h a

megren-

deli és ha hirdet benne.

Szerkesztőség telefonja 305.

Siiaőófiivaial telefonja 81.

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

