DÉLMAGYARORSZÁG
g s s r k s s z t A s é g Kárász-utca 9.
Telefonszám: 305.
Egres Máo ára 19 I04r.

ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN
|
ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN
egész érre . K 24*— félém . . K12-— H egész évre . K»— félém . . K14.—
negyedévre K 6 - egy hónapra K 2-_ [| negyedévre K 7 - egy hónapra K 2*40

Szeged, 1916.

LEGÚJABB.

V. évfolyam 231. szám.

K i a d ó h i v a t a l Kiláss mm •
Telefonszám! S í .
Egyse ssám Ara 19 MAr.

Kedd, oktiber 3.

Orsovánál a románoktól több
magaslatot elragadtunk.

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
Az október 2-ikára virradó éjjel több tengerészeti léghajónk sikeresen dobott bombá- — Petrozsénytól nyugatra elfoglaltuk az Obozorakat Londonra és a Hűmbe r mentén levő
Székelykereszturról kivonultunk. ipartelepekre. A léghajók, gyujtógránáttal magaslatot. történt Jöveté síik és a repülőtámadások daEllentámadással 2300 oroszt elfogtunk és 11 gépcára, sértetlenül tértek vissza egy kivételével. amelyet írnós léghajóink megfigyelése
puskát zsákmányoltunk. szerint az elhárító ütegeik tiize felgyújtott és
BERLIN, október 2. A nagy főhadiszál- niszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér:
aniely ennek következtében London felett
lás jelenti: Keleti harctér. Lipót bajor her- Román harcvonal: Orsova szakaszába, az
lezuhant.
ceg harcvonala: Lucktól nyugatra a tüzér- ellenségtől csapataink néhány magaslatot
A tengerészeti vezérkar főnöke.
ségi tevékenység folyton fokozódott. Az elra'gadtak. Petrozsénytól nyugatra elfoglalSAJTÓHADI SZÁLL AS: A román veellenséges
támadásokat
zárótüzelésiink ták az Obozora magaslatot; a románok elzérkar' jelenti október 1-éröI: fiszaiki és
meginduláskor elfojtotta. Az orosz tüzérség lentámadásait visszaverték. A Kiküüö menészaknyugati arcvonlal: Az egész harcvohiába próbálta a gyalogságot saját lövész- tén elöcsapatalnknak Székelykereszturról
nal hosszában részleges támadások, légi
árkaiból tüzeléssel támadásra kergetni. — ki kellett vonulni.
harcok. Ellenséges repülők bombákat vetetVojninál rövid ideig tartó közelharcok volKároly főherceg lovassági tábornok
tek Bukarestre, melyek két nőt és öt gyertak. A Meliot altábornagy által vezetett arcvonala: A Kárpátokban szünet. Brsemeket megöltek. Bambákat vetettek Csertámadás Graberkától északra az oroszok ál- zanytól délkeletre néhány árokrészért harc
navodára, ahol egy kórházat megrongáltak.
tal 30-án tőlünk elveti állást visszaszerezte. folyik.
ROTTERDAM: A Daily Telegraph je- Az ellenség több mint 1500 hadifoglyot haLipót bajor herceg vezértáboraagy
lenti Kaneából szeptember 30-lkán: Danig- gyott kezünkön. Kísérletei, hogy visszavetarcvonala: Bródytól a Zlocsovlg vivő nton
•losz tábomókot, aki pénteken Krétából ér- hessen bennünket, meghiúsultak épen ugy,
német-osztrák-magyar csapatok ellentámakezett, kinevezték az ideiglenes kormány mint a Brody—Lemberg vasút mindkét
dással visszafoglalták a tegnapelőtt elveszharmadik tagjának. Az ideiglenes kormány oldalán az ellenünk intézett támadásai is,
tett egész területet: 24 orosz tiszt, 23H
rendeletet adott ki, mely a tisztviselők- és melyeknél 200-nál több foglyot ejtettünk.
katona és 11 géppuska a zsákmány. A Brody
katonai személyek esküjét megváltoztatja s
Károly főherceg lovassági tábornok —Lemberg vasút mentén az orosz fámartá
a király nevét (törli az eskii-íonmuIáb61. A
arcvonala: A Zlota-Lipától keletre elvesz- sok kudarccal végződtek; 29$ hadifoglyot
király nevénieik helyére az ideiglenes kortett csekély áliásrészekért a harc tovább ejtettünk. Volhiniában Terstyánszky hadimányt tették.
serege egész nap a legsúlyosabb tüzérségi
folyt.
LUQANO: Athéni jelentés szerint az
Erdélyi harctér: A Nagykükütlö mind- tüzelés alatt volt. Az ellenség Idöokéat saantant-követek a görög kormánynak tegkét oldalán a románok tért nyertek. Orsová- ját lövészárkait lőtte, hogy a gyalogságot
juap jegyzéket nyújtottak át, amely ugy van
nál és ettől északra szövetségeseink siker- előre hajtsa támadásra, de ez csak egyes
•megfogalmazva, hogy semminő kitérőt nem
rel támadtak. A hátszegi h e g y s é g e n a helyeken sikerült. Ezeket az előretöréseket
enged többé és Görögországnak azonnal
Strigy völgyének mindkét oldalán ellensé- tüzelésünk visszaverte. Ma reggel az ellenválasztani ikell: vagy elbocsátja hadseregét,
ges támadásokat visszavertünk. Az Oboro- ség nagy oszlopokat küldött Sviaachytól
•vagy beleavatkozik a bolgárok elleni küzészaknyugatra levő állásaink ellen, ahol elza magaslatot csapataink elfoglalták.
delembe.
LUDENDORFF, első föszállásmester. lentámadással visszavertük.
BERLIN: A Lukalanzeiger jelenti Stock(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
HOFER altábornagy,
holmból: Egy hivatalos jelentés az orosza vezérkari főnök helyettese.
BUDAPEST, október 2. (Közű a miromán seregek főparancsnokságában változásról ,ad hirt. Ivanov és Seitsborsikyj tábornokokat visszahívták és Avarescu tábornokkal helyettesitük. Az Universul szerint
a változás annak a következménye, hogy
orosz részről vonakodtak a románoknak
- A rendíthetetlen német g g a l o g s á g vitizavcrtc m f á m á d é — h a t —
erősítéseiket küldeni. A Viitorul, a kormány
BERLIN, október .2. A nagy főhadiszál- logságunk. Közvetlen a Sommetól északra
félhivatalos lapja eiőkésziti a román lakosságot az erdélyi súlyos kudarcra. A követ- lás jelenti: Rupprecht bajor trónörökös arc- a franciák részlettámadását visszarvertük.
kezőket irja a lap: .^Minthogy seregeink je- vonala: A Sommetól északra levő csata- A csata egész éhei tartott é a még fotyft.
lenleg megfelelő támogatásra nem számít- téren ismét erös harcok. Az angolok és A Sommetól délre élénk tüzérségi harc.
hatnak, nagyméretű kitérő mozdulatra volt franciák husz kilométernél szélesebb arcA trónörökös hadcsoportja: La Lamfl
szükség, mivel nem áldozhatjuk fel a román vonalon Tiepval és Rancourt között előké- töl északra, a Champagnebaa német felhadsereg nagy részét azért, hogy a jelen- szítő tüzelésüknek legnagyobb fokozódása derítő osztag sikerült vállalkozása alkalmálegi sztratégiailag kedvezőtlen frontot tart- után támadásra törtek előre. Jól vezetett val egy tisztet, 38 katonát száWtett ha.
hassuk. A főváros lakossága fogadja ezért tüzérségünk sok helyen véresen, visszaverte Egy léghajó Calaisbaa katona)
Nyugalommal ;t most érkező, kedvező lii- őket; a benyomult osztagokat elkeseredett seket támadott
közelharcban legyőzte rendíthetetlen gyard<et.,k
LUDENDORFF, első

Husz kilométeres arcvonalon támadtak
az angolok és franciák.

MLMAQYáBOBSZÁO

A harmadik háborús tanév.
A harmadik háborús tanév sulvos viszo
nyok között köszöntött be az iskolákra. A
rendkívüli helyzet arra késztette a kormányt, hogy az iskolák megnyitását elhalassza. Számos helyen a tanév megnyitása
lehetetlenné vált, az ország egyes részein a
tanítás bizonytalan ideig továbbra is szünetelni fog. Ott, ahol a körülmények megengedték. október elsején megnyitották a tanevet, igy a szegedi iskolákban is. - amelyeikben hétfőn kezdetét vette a tanítás: Ezek-ben
a nehéz időkben, amikor minden téren, fokozottabb kötelességteljesitésre. belátásra és a
nagy idők parancsát megértő lélekrej Van
szükség, az iskolák vezetésében és működésében is érvényesülnie kell a(fn*alk az emelkedettebb és magasabbrendü szettemnek, a
mely nem ragaszkodik ridegen a békés idők
követelményeihez és szabályaihoz, hanem
az iskolák életében is számol a kivételes
állapotoknak kényszerűségével.
A szeretet, igazságosság és jóakarat
<7entélv'.neík IkeW lenniök az iskoláknak minden időkben. De most, amidőn orgiákat ülnek a szenvedély, boszuság, nabláisi szándék
és más nemtelen tulajdonok, különösen
szükség van arra, hogy az islko'lák működésében az emberies gondolkodás iusson kifejezésre. A tanulók, akiket a háborús tapasztalatok hitük-ben megingattak, az iskolákban a jóságnak és türelemnek példáit
tássák, hogy hitüknek és bizalmiaknak tisztaságát visszanyerjék. Ez irányban az iskolákra most nemes hivatás vár.
Az iskoláknak a háborúban nagy nehézségekkel kell megktizdeniök. Megfelelő
helyiségek a legtöbb iskola számára nem
állanak rendelkezésre, a tanítók és tanárok
jelentékeny része (katonai szolgálatot teljesít, a tantervben megszabott órák ellátására
nincs elegendő erő; a párhuzamos osztályok
részleges megszűntetése miatt egy-egy osztályba hatvan-kilencven tanulót kénytelenek
elhelyezni a tanügyi hatóságok: a tanárok
nak nehéz munkájuk lesz a harmadik háborús tanévben, amelynek időtartamút egy
teljes hónappal megrövidítették.
A magyar tanítók és tanárok, akik a két
háborús tanévben fontos hivatásukat szép
eredménnyel és buzgalommal teljesítették,
sikerrel fogják befejezni a most megnyitott
tanévet is. A magyar közoktatás derék
munkásait nem kell buzdítani akkor, amidőn
a nemzet minden tagjára súlyosabb feladatok végzése hárul. De egy szempontra mégis
felhívjak a figyeímet. A tanulók nagy része
rendkívüli körülmények között él. A gyerinekszobáknak most úgyszólván állandó vendége a nélkülözés és a gyász. Erdélyi menekült gyermekeiknek ott kellett hagyniok
kedves iskolájukat, a megszokott falakat.
Most itt folytatják közöttünk tanulmányaikat. A tanárok tartsák a kezüket állandóan
a szivükön. Azok pedig, akik a tanárok működését kötelességszerűig ellenőrzik, ne
kívánják most a tanároktól az élettelen paragrafnsoknak szolgai alkalmazását.
Az iskolák munkáját nem ezek teszik
eredményessé. A tanításnak és nevelésnek
benső értéket csak a kötelességtudás, az
ügytouzgátom é s a lelkesültség adhat; a mos
tani idő nem az akadémikus elméleteknek
és formaságoknak az ideje. Minden poszton
olyan emberek kellenek most, akiknek helyén
•van a szivük és meg tudják érteni a háború
véres tanításait.
A harmadik háborús tanév kezdetén
szükségesnek tartottuk, hogy ezeknek a
szempontoknak kifejezést adjunk azzal a
szeretettel, amellyel a hazai közoktatásügy
iránt mindenkor viseltettünk ,és azzal a féltéssel, amellyel nyomon kísérjük a jövend")
Magyarország minden reménységének fejlődéséi. '
'
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Intézkedések történtek az ellenség előzésére. -

BERLIN, október 2. A nagy főhadiszállás jelenti: Balkán harctér: Mackensen vezértábornagy hadcsoportja: Bukaresttől délre az ellenséges csapatok a Duna ]obb partIán lábukat megvetették. Topraisartól délnyugatra az ellenség támadásait visszavertük.
Macedóniai front: A Kaimakcalan-magaslatoo a heves harcok tovább tartanak.
A Tahlnosz-tótól északnyugatra a Strumakeleti partiára előrenyomult angol osztagokat megtámadtuk.
LUDENDORFF, első főszáNásmester.
OéÖzli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
SZÓFIA, október 2. A bolgár vezérkar
jelonti október 2-ikáró!: Macedóniai front:
A Prespa-tótól az 1944. magaslatig, a Kalmakcaiantól délre, élénk tüzérségi tevékenység, gyalogsági vállalkozások nélkül.
A heves tüzérségi tüz folytán a Kaimakcalan csúcsán és a 236S. magaslaton, hogy a
felesleges veszteségeket elkerüljük, csapataink parancsot kaptak, hogy a főállásba
vonuljanak vissza. A Moglenlca-völgyben
mindkét részről heves tüzérségi tüz. A Var-

dartól nyugatra és keletre gyenge tüzérségi
tüz. A Belesica-Planlnán iárőrcsatározás;
Poro állomás közelében ránk nézve kedvező eredménnyel. A Strurna-fronton sikerült
ellenséges zászlóaljaknak, amelyek az orkánszerü tüz védelme alatt előnyomultak,
Karakadjiköj, Jeniköi és Kevolen falvakat
megszállótok. Ellentámadással elüztük az
ellenséget a két legutóbb nevezett faluból
és visszavetettük korábbi állásafca. Karakadjlkö) mellett tart a harc. Az Egei-tenger,
parton az ellenséges flotta sikertelenül
ágyúzta az Orfano falutól északra levő magaslatokat.
Román front: A Dunán, Rahovo mellett
Ruszcsuk és Tutrakán között, az ellenség
iárómüveken több zászlóaljat hozott át a mi
partunkra. Intézkedések történtek az ellenség megtámadására és elűzésére. A Dobrudzsában két orosz hadosztály két ízben
igyekezett a Besaul-Topralsar vonalon csapataink ellen előnyomulni, de tüzérségi és
gyalogsági tüzelés által visszavonulásra
kényszeritettük. A Fekete-tenger partján
nyugalom.

A bajor csapatok már
román terfllefen vannak.

akkor Petrozsény vidékén is visszavertük
a romának támadását. Székelyudvarhely vidékén lassan folyik biztosító csapataink
visszavonása a főerőkhöz. A románok nagy
erőkkel tapogatózva jönnek előre.

— Két román hadosztály megsemmisülése. —
SajtőhadiszálUis, október 2. A zsákmány
számszerinti .megállapítása még nem fejeződött be. Sok ellenséges osztag még az
erdőkben bolyong. Az első román hadsereg
nagyobb része azonban megsemmisült. Az
egész hadműveletek előkészítéséről az ellenség semmit sem vett észre. Szeptember 25ikén Krafft altábornagy bajor alpesi hadteste
nyugat felöl előretörve leírhatatlan fáradságoík közt elérte a vöröstoronyi szoroshoz
vezető országutat. A csapatok az országút
két oldalán helyezkedtek el, még pedjg kettős frontban. Az egyiken észak, a másikon
dél felé. A déli front heves román támadásokat vert vissza. Észak felől Staabe tábornok szövetséges csapatai támadták a románokat, a császári és királyi lovasság pedig
keletről oldalazva támadott. Az ellenség
nem tehetett mást, mint hogy dé! felé vonuljon vissza, ahol aztán a bajorok puskacsöve
elé került. Több .mint két román hadosztály
került ily módon a megsemmisítés kelepcéjébe. Az első román hadsereg e részei javarészt (felőrlődtek. A bajor hadtaet most
már megkezdte előnyormilását délnek és
tegnap már a vöröstoronyi-szorostól. délre
nyolc kilométerre hatolt Romániába és verte
vissza a románok elkeseredett ellentámadásait. A kelet felé menekült románokat üldözzük.
Az erdélyi iront többi részein is sikeres
harcokat folytattunk. A fogarasi medencében előretörő ellenséges csapatok támadását az Árpás—Nagy sitik-vonalon visszavertük. A nagyszebeni csata eredménye hamar
érezteti hatását ezen a szakaszon is. A román Zsiltől északra, a tulisiui hegytől nyugatra levő magaslatokat megszálltuk. Ugyan

Nagyszeben keveset szenvedett
a román ágyuktól.
SajtóhadiszáUás, október 2. Nagyszebeni
szeptember huszonhetedikéig honvédek védték. A várostól északra előretolt rajvonalban
Petricsek Vencel százados parancsnokolt.
A népfölkelőkből álló csapat hettekig védte
a várost. Szeptember 27-én bonvédeink
rnegrohanással elfoglalták a Szent Erzsébetés a Gregori-ihegyet. Ugyanezen a napon
tüzérségünk megtámadta a román tüzérség
állásait. Már ekkor hire érkezett, hogy egy
bajor ezred a vöröstoronyi szorostól nyugatra elérte az 1400 méter magas Holcsinnét és a szoros irányában nyomult előre.
Rendkívül izgató volt a kérdés, vájjon sikerül-e a bekerítés. Az első század német gyalogság 27-én érkezett a városba. Nem álltak azonban meg a német katonáik, hanem
gyorsan keresztülvonultak a városon.
Utoljára 20-án lőtték a románok Nagyszebeni, akkor érte srapnel a Földhitelintézet palotáját. Egy srapnel a római katolikus
templom előtt megölt (két minisztráns gyereket. Nagyszeben általában Jceveset szenvedett a román ágyuktól. 27-én délben egy
órakor egy francia repülő jelent meg a város fölött, amelyet ágyúink elűztek Szászsebes felé. 28-án nagyobb német csapatok
vonultak Nagyszebenen keresztül. A lakosság lehkes örömmel, zeneszóval fogadta a
németeket. Délután megérkezett FtdkenHayn
tábornok.
Román foglyok azt vallják, hogy Brassóban kifosztották a házakat. abutorokot Romániába cipelték. Azt hiszik, hogy hamarosan Brassót is ki kell iiriteniök.

J£h]í1, 1916. október 3.
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Az olasz tüzérség az egész
tengormelléki fronton akcióba lépett.
BUDAPEST, október 2. (Közli a minisztereltiöiki sajtóosztály.) Az ellenséges
tüzérség az egész tengermelléki harcvonal
ellen élénk tüzelést kezdett. Hevesen ágyúzták a Karszt-fenslkon levő állásainkat. Ezen
a szakaszon a tüzérségi tíiz éjjel sem szünetelt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

A görög válság.
Gerti, október 2. A szalonikiijorradalmi
komité sietett megerősíteni Venizelosz ideiglenes kormányát Kréta szigetén. De a döntés még mindig a királytól íiigg. A katonák
nagy többsége hűségesen és vaik engedelmességgel követi a királyt.
Kopenhága., október 2. Egy Athénből
Párisba érkezett távirat szerint Konstantin
király hosszabb megbeszélést folytatott tanácsosaival, anélkül azonban, hogy mindezideig megtörtént volna a- döntés. Most már
meg ieíhet állapítani, hogy a királynak Kréta
szigetén is számos hive van, akik elhatározták, hogy hűségesen kitartanak Konstantin
király mellett és felveszik a harcot Venjzeloszszal.
Kandiáiban komoly összeütközésre került a sor a venizelisták és királyhü polgárok között. Az utóbbiak azonban végül is
kénytelenek voltak kitérni a túlerő elől.
Kandia prefektusát, aki a ' Gunarisz^kormánynak tagja volt, a venizelisták letartóztatták.
iugatto, október 2. A Secolo jelenti, hogy
az athéni görög királyi palota előtt tüzérséget állítottak fel.

Az orosz belügyminiszter
lemondása.
Pétervár, október 2. (P. t. ti.) Egy császári rendelet bejelenti Prptopopovriak, Sim'birsk kerület nemesi marsaíljának belügyminiszterré való kinevezését Ch'vostov helyére, akinek lemondását elfogadták. Protopopov a duma alelnöke. (M. ,T. I.)

Gerard decemberben visszatér
Berlinbe.
Kopenhdgp, október 2. A „Poli tikén"
egyik munkatársa előtt kijelentette Getfnd,
az
amerikai Egyesült-Államok berlini nagykövete, hogy nem fog részt venni az amerikai elnökválasztás küzdelmében.
— Hogy hazatérek, ez részpeh azért
történrk, hogy kipihenjem kissé magamat,
részben pedig azért, hogy tanácskozásokat
folytassak a washingtoni külügyi kormánynál. Azt hiszem, december elseje körül ismét Európában leszek.

— I.ehetséges-e excellenciád utazását nélkül elhagyhatja állomáshelyét? — kérkedvező jelnek tekinteni arra nézve, hogy dezte a hírlapíró.
i
most már olyan jó a viszony Németország
A követ csak ennyit mondott:
és Amerika között, hogy minden veszedelem
— Politikáról nem óhajtok nyilatkozni.
HiwtiwiHiwwiiwiwffiiiminiimimmMwniiiiiHHiiiiii

Mi történt a szegedi Vörös-Keresztben.
(Saját tudósítónktól.) A Vörös-Kereszt
szegedi választmányának szombati tanácskozásáról részletes tudósítást közöltünk. Az
ülés végen dr. Pdlfy József árvaszéki elnök
tudvalevően nyiltan szóvá tette, hogy a
városban széltében-hosszában visszaélésekről beszélnek, amelyeket a Vörös-Kereszt
ügyeinek xezetése körül elkövettek. Pálfy
azon a xé'eménven volt, hogy ezeket az állítólagos visszaéléseket a régi tisztviselői ka;
reputációja érdekében is meg kell vizsgálni.
A választmány egyhangulak helyeselt á felszólalásunk, amely a város egész polgársága körében is a legjobb hatást keltette
Legyünk őszinték, az ember ma-holnap egy
lépést sem tehet anélkül, hogy eléje ne álljon valaki ezzel: hallotta, mi történt már
megint a Vörös-Keresztben? Annál a kitartásnál, amellyel ezek a hirek — okkal, vag.\
cik nélkül: még nem tudjuk — támadtak é
terjedtek, csak az a kitartás bámulatosabb,
amellyel a Vörös-Kereszt vezetősége megmaradt azon az állásponton, hogy vagy
nem vesz róluk tudomást, vagy ha tudomás
vesz, nem szükséges miattuk semmiféle intézkedés.
Pálfy dr. felszólalásával első sorban an
nak az ügynek tett szolgálatot, amelynek
istápolására a Vörös-Kereszt hivatott. Szó
sem Térhet alioz, hogy azdk a hirek, amelyek — gyenge kifejezést használunk — a
kérdéses rendellenességekről szólnak, nagy
mértékben megingatták Szegeden a közönsék bizalmát ez iránt az egyesület iránt és
alaposan csökkentették adakozási kedvét.
Itt értünk oda, ahol az ügy a vezetőség reputációja mellett erősen közérdekűvé is 'válik: közintézményről és közadakozásokról
'van szó. Közintézményről, a'melvnek működését nem érheti jogosan olyan gáncs, mint
aminőkről szó van és adományokról, amelyek kezelése iránt a közönség zömének a
legteljesebb bizalommal kel! lenni. Mik hát
azok a kifogások, vádak, rendellenességeik?
— kérdezhetné akárki. Bizonyára lesznek
urak a Vörös-Kereszt szegedi választmányának vezetőségében is, akik rájuk tudnak
mutatni. Mi megkíséreltük egyiknek-másiknak alapos 'kiderítését, de nem sikerült.
Hogy miiért nem. azt egyelőre nem bolygatjuk. Nem tartottuk — az intézmények és
szereplő személyek .miatt — megengedhetőnek, hogy eseteket tárgyaljunk addig, amíg
perrendszerü bizonyítékok rendelkezésünkre
nem állanak. De szívesen vállalkozunk arra,
hogy adatainkat komoly vizsgálat rendelkezésére bocsássuk.
Ugy látszik ugyanis a szombati tanácskozás eredményéből, hogy a vizsgálatot a
számadások megvizsgálására akarják (kiterjeszteni. Egyetlen olyan viccet sem hallottunk, amely arról szólna, hogy a szegedi
Vörös-Keresztben nem tudnak összeadni,
kivonni, szorozni és osztani. Arra Igazán
senkisem kíváncsi, hogy ezek a számtani
alapműveleteik rendben vannak-e. amint ennek megállapításával bajos lesz a közönség
megingott bizalmát visszaállítani és teljes
elégtételt szolgáltatni azoknak, akiket vádolnak. Nem alaki, hanem anyagi vizsgálat kell

ide, amelynek Iki kell terjeszkedni 'a fahonvéd-alap, a gyüjtőkocsi-akció. a perselykezelés és a kórház-vezetés minden olyan
mozzanatára, amely ellen kifogás hangzott
él. Tudomásunk szerint ezt célozta dr. Pálfy
József is, csak ennek van komolysága, csak
az ilyen vizsgálatot fogja bizalommal fogadni a közönség és csak az ilven vizsgálat
eredményében nyugszik majd meg minden
íentartás nélkül.
Nyomban hozzá kell fogni tehát a legalaposabb vizsgálat lefolytatásához. Ki kell
deríteni, hogy történt-e olyasvalami, ami
megtorlásra szorul. A legteljesebb nyilvánosságot kell igénybe venni a Vörös-Kereszt
érdekéből. Meg kell tudnia a közönségek,
hogy mit vizsgáltak meg, hogy és .milyen
eredménnyel. Mit intézkedtek, ha esetleg
hanyagságot, indokolatlan elnézést. Vagy
épen visszaélést állapítottak meg. A legrészletesebben kell tájékoztatni a nyilvánosságot arról is, amit rendben találtak, mert
csakis igy láthatja a közönség, hogy komolyan vezetett vizsgálat degradálta könnyelmii pletykák, vagy rosszindulatú és alaptalan rágalmak nívójára a vádakat
Ez olyan érdek, amelyből jottányit sem
lehet engedni a Vörös-Kereszt és azoknak
reputációja miatt, akiknek közbizalom juttatott a .mai nehéz időkben jelentős és értékes
működési teret.
Ab ujszegedi Vöröskereszt-kórházxdl kap
csolatbon is bizonyos vádak .merültek fel. (Miután ennek a kórháznak Nónay Dezsőnó, ezredesné volt a vezetője, ez ügyben őmóUóeágálhoz fordultunk, aki e vádakra vonatkozóan
az alábbi felvilágosítást volt szives adnt.
Megjegyezzük még, hogy minden egyes állá*
táiSát szabályszerűen kiállított el ismervényekkel támogatta.
— A kultuszminisztérium 'kívánságára u
Vakok intézetét eredeti rendeltetésének bellett visszaadni, miért is az abban elhelyezett
Vöröskereszt-kórházat 1916. szeptember 19-en
föl kellett oszlatni. A kórházban levő ingóságokra vonatkozóan a Vöröskereszt elnök«,
dr. Somogyi Szilveszter polgármester ugy intézkedett, hogy a kölcsön kapott holmik tulajdonosaiknak vissza adassanak, az egylet
tulajdonát képező ingóságok pedig a iiatalkornak foglalkoztató műhelyének a padlásán
raktároztassanak el. Miután ez a padlás ezen
ingóságok elhelyezésére nem bizonyult alkalmasnak, — amiről egyébként bárki könnyen
meggyőződhetik, — Somogyi elnök u t íöihratalmazá&a alapján a Deák Fereuc-utcában, a
Schl&uchHházhaai raktárhelyiséget béreltünk t»
a holmibalt ott helyeztük el.

A Vöröskereszt holmijaiból asoabsn elismervény ellenében takarókat, iepedőkjet,
párnákat, törülközőket, szalmazsákokat és
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•gyeteket az erdélyi menekülteknek bocsátottunk rendelkezésére.
'Mintám a kórház volt szakácsnője, fíottyr
Pétenné <az oláh invázió folytán nem térhe-

tett viasza édesanyjához Gyergyóbtt,

sőt az

édes a n y j a is ide menekült, a kórház .feloszlatása után kenyérkereset nélkül maradt szakácsnőnek, aki tizannéffy hónapi*? állott a
kórház szolgálatában, szabályszerű elismer-

Kodd, tÜlfí.
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gyakorolhatja a rendes parlamenti felügyeletet. A kormány és pá'rtkülöírbség nélkül
/mindenki óhajtja, hogy Ausztrih parlamenti
életének folytonossága helyreálljon ;„a magyar kormánynak azonban tartózkodnia
kel! oly lépéstől, amely a monarchiában
komplikációkra vezethet. Senkise fog nálánál jobban örülni, ha a delegációk egybehivása nem fog többé nehézségbe ütközni.

A választ a főrendiház tudomásul vette. A kormány kivételes hatalmáról szóló
s i g kölcsön adtam két vaságyat és vele való jnmiszterelnöíki jelentést a főrendiház ké8—3 részes nmtréoókkal, két darab pokrócot, sőbb tárgyalja. Ezután a főrendiházat a
e g y vánkos (huzatot, e g y mosdótálat és egy miniszterelnök javaslatára december 7-éig
elnapolták.
•izes kannát.
Az elnök üdvözölte még a hadsereget
Ami (Henyénél talált élelmicikkelcet illeti
azoknak e g y részét a kórház feloszlatása után a nagyszebeni győzelem alkalmából, mire
maradt fölöslegből készpénz fizetés elleniében az iilés félötkor véget ért.
vények ellenében — egyik saeptemter 14-én,
a másik szeptember 16-án -kélt — visszavoná-

kapta. A nála talált élelniicikkfk másik részét .bizonyára másunnan szerezte be, amint
a mai viszonyok között mindenki tőle telhetőleg gondoskodik élelmicikkek beszerzéséről
Ezt természetesen tRenyénétől sem szab i rossz néven venni.

Hogy e tekintetben semminemű vissvi
élés nem történt, arra bizonyság, liogy a
rendőrségen folytatott eljárást be k e l l c M
síiintótni.
A m i t a Vöúröflflcere6ztJkórház és betegeinek az érdekében tettem, honleányi kötél, saégérzetből é s tőlem telhető odaadással tettem. Elismerésre nem számítottam, arra azon
ban (még kev&bbé, hogy nekem vakuha ilyen
gyanúsításokkal szemben nyilatkoznom ke.ll.
H a ex azonben a köz szolgálatával együtt
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Tárgyalások a közélelmezés
uj országos szervezetéről.
(Saját tudositónktól.)
A Dehnagyarország hírt adott már többször arról, hogy a
kormány r.z ország közélelmezésének kérdését központi élelmezési hivatal utján véli
megoldhatónak. A hivatal vezetőjévé — közélelmezési diktátorrá — megbízható hírek
szerint Návay Lajost, a képviselőház volt
elnökét szemelték ki.

<l1<tÓl HM'
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rint vehessen inaga mellé tanácsadókat, a
mellett, hogy az egyes szakminisztériumok
kiküldötteit mint referenseket szivesen látná.
A központi közélelmezési hivatal organizációjának tervezete már elkészült. Elintézett dolog, hogy azt, akit a hivatal élére
helyeznek, minden hatalommal felruházzák
és hatásköré a miniszteri hatáskörrel lesz
azonos. Az élelmezési hivatal vezetője nem
lesz tárcanélküli miniszter, mint az elterjedt, de a teljes miniszteri végrehajtó hatalommal tel lesz ruházva.
Az uj hivatal szervezetébe átültetik a
földmivelésügyi, kereskedelmi és belügyi minisztérium illetékes ügyosztályát. A központi
élelmezési hivatal mellett élelmezési tanács
fog működni, amelybe a 'különböző érdekképviseletek delegáltjain kivü! a képviselőház egyes tagjait — pártpolitikai állásukra
való tekintet nélkül — meghívják.
A végleges döntés a központi hivatal
vezetőjének személyére vonatkozólag a napokban megtörténik.
Budapestről telefonálja tudósítónk: A
legilletékesebb helyről értesül a „8 Órai Újság", hogy a miniszterelnök és Návay Lajos
között a közélelmezés vezetői állásáról folyó
tanácskozások egyelőre megszakadtak. Ennek az az oka, hogy nem sikerült olyan
ekszpedienst találni, hogy a hivatal vezetője
nagy hatásköre dacára a politikai felelősség
egész súlyát maga vállalhassa.

Oróf Tisza István miniszterelnök budapesti lapők értesülése szerint felszólította
Návay Lajost arra, hegy terjessze elő azokat a feltételeket, amelyek teljesítése mellett a közélelmezési hivatal vezetését váljár, vállalom ezt is.
lalni hajlandó volna. Návay feltételeit nem
akceptálta a miniszterelnök, ágy Návay kö
zölte Tiszával, hogy a közélelmezés irányí- Interpelláció a közélelmezési ét kfllfigyi tását egyelőre nem áll módjában átvenni.
Návay ezt a felelősségteljes funkciót azért
kérdések miatt nem akarja vállalni, mert csak 'feltételeinek
(Budapesti tudósítónktól.) A főrendiház teljesítésében látja biztosítva a sikert.
Harc a tengeren.
hétfőn défertáfl báró Jósika Samu elnökléséEz idő szerint Tiszát és Návayt lényeRotterdam, október 2. A Lloyds jelenvel ülésezett. Az efrnölk bejelenti, hogy gróf ges nézeteltérések választják el egymástól, tése szerin't 'a St&tho nevii 2623 tonnás brit
Sigray Antal sürgős interpellációra kért és ezek az ellentétek azonban — az ország ér- gőzöst el süyesz tették. — Az Emma orosz
kapott engedélyt.
dekében — bizonyára áthidalhatók lesznek. schoonert és a Maywood angol gözöst elsüGróf Sigijay Alttal lezután előterjeszti Igaz ugyan, hogy a tárgyalások egyelőre lyesztették. A hajók legénységét megmentetinterpellációlát a köaéleJmezés ügyéről és megszakadtak, de az illetékes körök mégis ték.
Kopenhága, október 2. Mint Drontheima külügyi kérdésről. Elismeri, hogy a kor- biztosra veszik, hogy sikerülni fog a véleböl jelentik, a Nordenfieldsk'a gőzhajózási
mány mindkét téren nehéz helyzetben van. mények különbségét áthidalni. Hir szerint társ. Rölj Jarl névii 1265 tonnás-gőzösét a
A külügyi kérdésekben a miniszterelnököt Návay azt kívánta, hogy cselekedeteiért Murman-part előtt megtorpedózták. Ugyané
fait a c o o c n p ü elé áhítják. A miniszterelnök mint a központi hivatal vezetője személye- társaság Roald Jarl gőzöse'tegnap az előbbi
kiváló tehetsége nélkülözhetetlen az ország- sen állhasson helyt a képviselőházban. Köz- gőzös megmentett legénységével Honningsvaagfea érkezett.
ra nézve, amit a külügyminiszterre nem le- vetlenül óhajtotta tehát a felelősséget a képGenf, október 2. A francia lapok írják
hetne mondani. Módot (kellene találni arra, viselőházzal szemben viselni. Nem akarta
madridi jelentés alapján:
hogy a külügyminiszter felelősségre legyen vállalni, hogy a miniszterelnök, vagy a földA minisztertanács elhatározta a hajósvonható. Mielőtt Jfcimegy a frontra, szeretne mivelésügyi miniszter képviselje a Házban vállalatok szindikátusának .jelentése folytán,
azzal a megnyugvással távozni, hogy a kül- és védje meg az esetleges kritikákkal, vagy hogy a Földközi-tengeren és Észa'ki-íengeren
é s belügyek a legnagyobb rendben varai ak. támadásokkal szemben, mint az egyes mi- történt- események kapcsán energikus tiltakozó jegyzéket nyújt á't Berlinben.
Kérdi a miniszterelnököt, milyen lépéseket nisztériumok közegeit szokták. Návaynak
A francia híradást eddig még nem erofett, vagy szándékozik tenni, hogy a kül- egy másik feltétele volt, hogy a kereskedesiteftték meg.
ügyminiszter a törvényhozás előtt felelős- lem és ipar köréből saját diszpozíciói szeségre legyen vonható.
Gróf Tisza István: A mostani pillanat
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nem a l k a l m a s arra, hogy a külügyi kormányzat felett itséletet tehessen mondani.
Kéri, függesszék fel addig a véleményt, amig
ÉKSZERÉSZEK ÉS «06RASOK
az összes idevágó részteleket előterjesz2 FÖOZLETE
teni tehet. A függőben *evő ügyeiket a par-

A fOréndiház elnapolása.
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lamenti pártok csak az összes viszonyok
ismerete mellett bírálhatnák ed. Sajnos, az
« testület, amellyel a külügyminiszter érinti
kérik, nem permanens testület és igy nem
/

TESTVEREK

Kárász-utca 2. sz. •-KÉK„SSíí!oaAl"
Kárász-utca 10. sz. 'JttSStt"

•

•

•

•

•

• ' • O O O D O D

sasig

MLMAG*Á»ÖFTSKAFL

TOdd, látó. október 1

HÍREK
0000

Angol könyv a békéről.
iMég mindig nagyon érdekes ós tanulságos néha-néha bepillantaná az angol diplomácia boszorkánykonyhájára, amelynek legújabb sütete Ceei'l Chestertonnia'k „The P e r i b
of Pea.ee" '(A béke veszedelmei.) cimü könyve. Fantasztikus módon igyekszik a könyv
irója magyarázgatni, hogy minden békekötés, amely Németországnak n e m teljes tönkretevésével végződik, veszélyes és céltalan.
Németországnak pusztulni kell!-A'földön fetrengve, hatalmától teljesen megfosztott Porosz-, illetőleg Németországnak kell a írókéért könyörögnie. Ez a kitűzött cél .és ezt kell
elérnünk.

az a kérdés, hogy Németország bele f o g - ?
egyezni. Ausztria-Magyarországot, nem 'akarja Chesterton u r mostan bántani. Amiért
rendkívül hálásak vagyunk neki.
— Időjárás. A meteorologiai intézet jelenti:
Hazánkban hiivös idő uralkodott és dér, meg
éjjeli fagy több helyütt keletkezett. Lecsapódások inkább csak keleten és északon fordultak
elő. A hőmérséklet makszimuma 22 0 Kecskeméten, minimuma 5 C Késmárkon.
Időprognozis:
Elvéire csapadék és lassu
hőemelkedés várható.
Sürgőn i/prognozis: El rét ve csapadék. Eny-

Arra vonatkozólag, hogy Németország
sohase lehessen -többet életképes, a jeles síró
kétféle radikális módszert dolgozott k i müve
ben. Az első Poroszország lefeg gr erezése, a
másik A német birodalom felosztása, címek
alatt olvadható.
A felosztást Chesterton a következőképen
gondolja: „Természetes, hogy Németországnak kötelessége a rablott provinciát, vagyis
Elszászt és Lotbaringiát .Franciaországnak
visszaadni." A további felosztás az írónak
nagy fejtörést okoz. Nem is valami szellemesen oldja meg a nagy kérdést, mert véleménye szerint egy antant állam sem kap Német
országból területi kárpótlást. Ugyanis 'háboru
után mindegyik államnak annyi b á j a és
gondja lesz saját állami kezelésével, hogy
nem fog ráérni a „barbár hordának neveié
sével és oktatásával."
Chesterton kérdést intézett angol pöliti
kai faktorokhoz, hogy mi a véleményük „Poroszország letöréséről." A feleletek többsége
szerint ,az a legjobb megoldás, ha Poroszor
szagtól egyszersmin denkorra elveszik a fegyverkezés jogát. N a g y hiadikárpótlásra kell
ítélni a „bűnös országot és mindaddig, íuig
a milliárdokat meg n e m fizeti, országát meg
szállva kell tartani."
iMásik mód szerint ,az sem lenne utolsé
dolog, ha Németországgal ugy bánnának el,
mint Amerikában egy indián-lakta területekkel. Chesterton u r ezt a módot nem ajánlja,
mert h á t h a valamelyik európai hatalom ú j r a
háborút 'kezdene, egyik mostani szövetségesével és akkor esetleg Németország abból újra
előnyt 'húzhatna. Tehát mégis a legjobb lenne,
az in d iánus-barbá r-bGche-ck k.a 1 leszámolni
valahogy véglegesen.

— A Szegedi Katholikus Nővédő Egyesület 3-án délután 5 órakor tartja rendkívüli
közgyűlését, amelyre a tagokat ez uton hívja
meg az Elnökség. — T á r g y : Ingatlanvásárlás.
— Preiszné fölmentése jogerős. Nagyváradról jelentik: A nagyváradi esküdtszék
egyik legérdekesebb és legnevezetesebb bünpöre nyert jogerős befejezést. A korona ügyész özvegy Preisz Károlyné fölmentő Ítelete ellen beadott semmiségi panaszókat v i s szavonta és igy a főhadnagy felesége jogerősen felmentést nyert. E z a bűnügy anynyira emlékezetes, oly nagy port vert fel,
hogy részletesen nem kell r á visszatérnünk.
Preisz Károlyné ellen az volt a vád, liogy
férjét, Preisz Károly főhadnagyot, nagyváradi hadapród iskolai tanárt, meggyilkolta.
A tárgyaláson egy borzalmas házasélet .minden -titka, szomorú intimitása napfémyre került. Nyolc napig tartóit a t rgyalás és végül
az esküdtek 'felmentették Preisz Károlyné!.
Megállapították a tényállást, de kimondták,
hogy a főhadnagy felesége nem volt elhatározása akaratának birtokában, amikor férjéi
lelőtte. Az ügyész az ítélet- ellen semmiség!
panaszt jelentett be s igy az iratok felkerültek a Kúriához. Hónapok óta v á r j á k a legfelsőbb bíróság döntését. E r r e azonban most
már nem kerül a sor. Tegnap leérkeztek a*
összes iratok a törvényszékhez azzal, hogy u
koronaügyészlhelyet.tes a nagyváradi királyi
ügyészség által bejelentette 'semmiségé panaszokat visszavonta és igy az itélet felebbezés hiányában jogerőre emelkedett.

hébb.
— A király nevenapja. Október negyedikén,
a k i r á l y nevenapján az egész országban ünnepi istentiszteletet tartanak. Szegeden a tpknsi templomban délelőtt tiz órakor ünnepélyes hálaadó mise lesz, amelyen a. városi és
államfr hatóságok képviselői és a szegedi
iclyőrség tisztikara is megjelenik.
— A bevonulások uj határideje. Budapestről telefonálja tudósitónk: A bécsi landwehr-miniszterium közlése szerint mindazok
részére, akiknek a legutóbb elhalasztották
bevonulásukat, a következő ujabb határidőt
tűzték ki: Az AJ csoporthoz tartozó 1866—
1871. évfolyambeli osztrák és m a g y a r hadkötelesek november 3-ikán;
a B) osztályú
1890—1892. és 1880—1884. évfolyambeli osztrák hadkötelesek, valamint az október 16ikára be'hivott hadkötelesek 1916 november
16-ikán tartoznak bevonulni. A BUvel jelzett
hadkötelesek közül névre szóló behívóval
egyeseket előbbre is fognak behívni.
— Kitüntetések. Barkász Emil 46. gyalogezredben hadnagynál: az ellenséggel szemben repülői minőségben tanúsított vitéz magatartásáért a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adatott, — Rapcsányi K á l m á n , a
3Q2-úk honvédgyalogezrednél beosztott 5-i'k
1ion véd gy:a 1 ogezre d bel i hadnagyot a z ellenség előtt tanúsított magatartásának el isme
réséül a Ihadidiszitményes 3-ik osztályú katonai érdemkereszttel • tüntették ki. — Ma.)
thényi Pál, a 307-ik bonvédgyalogezrednél
beosztott 5-ik honvédgyalogezredbeli őrmester laz ellenség előtt tanúsított vitéz maga
tartásáért, a vaskeresztet kapta.

•Végül is azt ajánlja, hogy Franciaország
nocsak lElszászt és Uotharingiát kapja, meg,
lmnem a R a j n á t ó l b a k a eső területeket is,
egeszén, iá hollandi határig. (Lengyelországol
egyesíteni kell Posenmal és Sohlésiával ós
orosz len hatóság alá kell 'helyezni, Hain.novert szintén önállósítják ós fölötte Franciaés Angolország fog ellenőrzést gyakorolni.
Anglia visszakapja iHelgolandöt é s a kapcsolt gyarmatokat. Az Észak-tengeri csatornát meg kell semmisíteni vagy •Dániának
visszaadni, liogy az régi nagyságát .és hatalmát visszanyerje. A német flottát fel keli
osztani az antant államok közt.
. Szóval Ohestortoln u r valahogy fel tudná
oszlatni a német birodalmat most m á r .csak

— Burgonyabeszerzés. A Felebaráti Szeretet (Szövetség értesiti összes tagjait, bogy
az egyesület vezetősége által a tagok részére
eszíközlendő jutányos
burgonya beszerzésre
vonatkozó aláírási ivek a szövetség ideiglenes irodahelyiségében (Polgár-utca 30. sz.)
már rendelkezésre állanak és a. jelentkezések
naponkint délután 3—4 óráig a jelzétt helyen
eszközölhetők. Legalább 1 métermázsa Inugonyát tehet jegyezni s az aláíráskor mázsánkint 28 koronát késajiénzben kéli előre lefizetni. A i,Szövetség ezen elismerésreméltó akciója iránt, mint értesülünk, m á r i s nagyon
biztató érdeklődés mutatkozik, a beszerzési
akciót a vezetőség terv szerint babra, káposztára, nrákra és dióra is ki fogja terjeszteni.

— Kinevezés. Gravátz Ferenc hódmezővásárhelyi újságírót őfelsége augusztus 1-évei
számítandó ranggal hadnaggyá nevezte ki az
5-ilk honvéd gyalogezredben. Gravátz F e r e n c
hónapok óta teljesít szolgálatot a harctéren,
ahol kötelességtudó és bátor magatartásával
fölebbvalóinak elismerését miinden alkalommal kiérdemelte.
— Az Erdélyből menekült nők foglalkoztatása. A Szegedi Jótékony Nőegylet vezetősége: lovag Worzsikovszky
Károly né, d i .
Arany Kárólyué, Arany Olga és Meskó Antalué vasárnap .Dészkre utaztak, ahol báró
Gerliczy Félixnék tudomására hozták, ihogy
az egyesület a iDeszkeú elhelyezett, Erdélyből
mernek ült nőkön munkaalkalmak szerzésével
segíteni akar. Báró 'Gerliczy közölte a hölgyekkel, hogy báró Talliún iBéla kormánybiztos hétfőn Deszkre érkezik. A kormánybiztossal is közölni f o g j a az egyesület nemes
ajánlatát, amelyet a maga nevében is köszönettel fogad. A hormáinybiztos tudiavelőleg a
menekültek ügyében f o g .Deszken tartózkodni,
.
t
— A Back malom vámőrlési engedélye.
A Ihaditermény r.-t, Szeged város fogyasztóinak könnyebb ellátása céljából mjegengedte,
liogy a Back-malom vámőrlést is végezhessen. Ennek folytán a Back-malom legalább
100 •métermázsát kitevő búzamennyiségeket
vámőrlésre elfogad.

— Vasárnapi hivatalos jelentések. Hőfet
jelentése az erdélyi harcokról a következőképen szól: Petorzsénytől nyuigatra a románok előretörései tegnap is meghiúsultak. A
Vöröstorony-szorostól
délre Cancninél is
nagy veszteségeik mellett vertük vissza a román osztagokat. Fogarastól északnyugatra a
román előretörés elakadt. iSzékelyudvarhelytől n y u g á t r a és északnyugatra az ellenség továbbra i s nyomást (gyakorol előretolt csapatainkra. A nagyszebeni harctérről tegnap délelőttig több mint 3000 foglyot, 13 á g y ú t , egy
repülőosamokot, két, repülőgépet, 10 mozdonyt, 300 lőszerrel megrakott vasúti kocsit,
több m i n t 200 lőszerkocsit, 70 gépkocsit és 00b
megrakott podigyászkocsit, egy kórházvona
tot és tömérdek egyéb hadiszert szállitottoni".
be. Kiegészítő adatok csak később követkéz
nek. A német csapatoknak Hegentői délr,
tegnapelőtt intézett, támadásainál a z él len sej:
nyolc ágyút vesztett. — Az oroszokat mindenütt visszavertük, csak egy ezred védőszakt.
szába tudtak behatolni. — Az olasz harctéré,
élénk ágyú- és aknavetőtüz volt a Karszr
felisikon. — A német himtalos jelentés az ev
délyi harcokról a következőket jegyzi fel: A
keleti arcvonalán a iMaros völgyénél romá
támadásokat visszavertünk. A gór gén >
völgyben és tovább délre előcsapataink az ei
lenség támadása elől részben kitértek. A m
met csapatoknak a Hégentől délre lefolyt ii
közétben szerzett zsákmánya nyolc ágyuv:
emelkedett. Fogarastól északnyugatra az ellenség beszüntette támadásait. A u ágyaz
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betli csatából tegnapig több mint .3000 foglyot
és 13 ágyút szállítottak be. Ezenkívül zsákmányoltunk egy repivlőosarnoko't, 2 repülőgépet, 19 vasúti .mozdonyt, 300 lőszerrel megrakott vasúti kocsit, több mint 200 lőszerfcocsot, több mint 200 megrakott podgyászkocsit, 70 gépkocsit és egy kórházvooatot. Az exdőfefből sok badiszert. még ezután fognak beszállítani. — A nyugati harctéren erős angol
támadásokat vertek vissza a németek. — Az
orosz harctéren az ellenség a CenoVka és
Zlota-Lipa szögletében előbbrejutott. A Sfcara-iKlauzuranál a foglyok száma 600-ra
emelkedett,
— A cukor forgalmának é s felhasználásának szabályozása. A hivatalos lap vasárnapi
száma rendeletet közöl az italokhoz kiszolgáltatható cukor mennyiség-ének és a kiszolgáltatás módjának szabályozása tárgyában.
A rendelet szerint ételeknek, illetve italoknak kiszolgáltatására, szolgáló üzletekben és
üzemekben (fogadók, vendéglők, kávéházak,
kávémérések, cukrászdák, szeszes italok kimérésére szolgáló helyiségek, egyleti jellegit
és más étkező helyek) egész a d a g italhoz kocka, kristály, vagy porcukrot 18 gramm sulyban, illetőleg kockacukorból 3 darab nagy
kockát, vagy 4 darab kis kockát; egy csésze
vagy egy pohár italhoz kocka- vagy kristályvagy porcukrot .13 g r a m m súlyban, illetőleg
kockacukorból 2 darab n a g y kockát vagy -5
darab kis kockát; kis csészében vagy kis pohárban kiszolgáltatott italhoz 'kockakristály
vagy porcukrot 9 gramm súlyban, illetőleg
kockacukorból 1 darab nagy kockát vagy két
darab kis kockát szaba'd kiszolgáltatni. A
megjelölt üzletekben és üzemekben tilos cukortartókat az asztalokon elhelyezői, továbbá
cukrot a fogyasztók között oly célból körülhordani, liogy abból az egyes személyek tetszésük szerint fogyasszanak. Ez a rendelkezés ételek édesitésére szolgáló bintőkbon tartott porcukor kiszolgáltatását nem érinti. A

jelen rendelet szövegét a megjelölt üzletek és
üzemek helyiségeiben szembetűnő módon ki
kell függeszteni. A'ki a rendelőt ellen vét, két
hónapi elzárással és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető. Az 1916—
17-ik évi termelési időszakban ipari üzemekben felhasználandó bármely f a j t á j ú cukor kizárólag a Cukorközpont u t j á n és abból a cukorgyári vállalatból, •illetőleg cukor tartására rendelt szabad-raktárból szerezhetők be, a
melynél a Cukorközpont az emiitett célra
szolgáló cukrot esetről-esetre kiutalja. .Élihez
képest pari üzemben való felhasználás céljaira cukrot nagykereskedőktől, vagy közvetlen fogyasztók részére árusító kereskedőktől,.avagy közvetítőktől beszerezni, illetőleg
ilyenek részéről a szóbanforgó célra cukrot
eladni, vagy átengedni tilos. Cukrot ipari üzemekben felhasználó egyének, jogi személyek
és cégek kötelesek a jelen rendelet életbelépte
napján birtokukban levő, akár saját, akár
idegen helyiségben őrzött cukormenuyiségeket, a különböző cukorfajták szerint elkülönítve, legkésőbb azl916-ik évi október 10-ik
napjáig a Cukqrközpontnál bejelenteni. A
vendéglőkben előállítására kerülő ételek céljaira felhasználandó cukormennyiségeket a
jelen rendelet rendelkezései nem érintik, A
cukorka és csokoládé .gyártásával foglalkozó
egyének, jogi személyek és cégek mindegyike az 191647-ik évi termelési időszak alatt
egyharmad részét szerezheti be s dolgozhatja
fel cukorkává, illetőleg csokoládévá annak a
cukormennyiségnek, amelyet ezekre a célokra az 1913—14-ik évi termelési időszákban beszerzett, illetőleg feldolgozott. Az 1916—17-ik
évi termelési időszak alatt beszerezhető és
feldolgozható cukor összmeunyisége a 45.000
mótermázsát meg nem haladhatja. A beszerezhető ós feldolgozható összeukormennyiséget a cukorka és csokoládé gyártásával foglalkozó egyének között a Cukorközpont fogja
felosztani.

Telefon 11-85.

Igazgató: VAS SÁNDOR.

Kedden é s szerdán

Szenzáció!

Szenzáció!

Az uj évad nagy filmujdonsága!

ft s á r Hány.
Modern mesejáték 5 fejezetben.

A főszerepben:

Szenzáció!

Margarita Fischer.
Szenzáció!

Előadások 5, 7 és 9 órakor.
1 / a l v á r a k *
J l C i y a i a f t .

Páholyülés 160, zsölye 120, I. hely 1 kor.
n. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér.

krd.l, 1916. október 3.
— ö n g y i l k o s s á g a műtőben. Vasárnap
reggel 'hót órakor a' Szentgyörgy-téri had)
tartalékkórház .műtőjében holtan találták Divényi Károly egészségügyi .zászlóst. .A zászlós este kilenc órakor ment be a minőbe, ahol
ogy adag morfiumot, vett be, azután kinyitotta az összes gázcsapokat és felfeküdt a
műtőasztalra. Az öngyilkosságról telefonon
értesítették dr. Turcsányi Imre segédorvost,
aki dr. Bercjer Mór ezredorvos és dr. \Rusz
Gusztáv főorvos segítségével mesterséges légzés alkalmazásával igyekezett Divónyit életre,
kelteni, ó r á k hosszáig mindent elkövették az
orvosok, liogy 'a zászlóst életre keltsók, dc
nem sikerült, Divényi valószínűleg azért lett
öngyilkos, mert. szombaton parancsot kapott,
liogy vonuljon be a gyalogsághoz. Vasárnap
kellett volna bevonulnia, ugy látszik, ez b í r t a
a végzetes elhatározásra. Divényi .Károly
holttestét. Kecskemétre szállítják, akol a családi sírhelyen helyezik ötök nyugalomra.
— Egyik vevő olyan, mint a másik. Ez
év augusztusában Gottlieb Dávid Kossuth
Lajos-sugárüt 10. szám alatti fűszer kereskedő
csak egy nyolcad kiló cukrot adott a vevőinek. A vevők kénytelen-kelletlen megelégedtek a mennyiséggel, de mikor látták, hogy
három falusi embernek 1—1 süveg cukrot ad
a kereskedő, feldühödtek s nagy lármát csaptak. Az ügy a kihágási birósóg elé került, a
hol dr. Temesvári) Géza főkapitány-helyettes
hallgatta ki iGottliébot. A vádlott beismerte,
hogy a három falusi embernek 1—1 süveg
cukrot adott, de csak azért, mert a cukor ellenértékét búzában kapta meg. Dr. Temesváry 150 korona pénzbüntetésre itélte a kereskedőt, aki vevő és vevő között különbséget
tett.
, . ..
— A kereskedelmi szervezetek a m e g szállott tartományokban. Mint értesülünk a
közös hadügyminisztérium a magyar és osztrák pénzügyminisztériummal
egyetértőleg
véglegesen intézkedett az oroszországi és
szerbiai megszállott területek kereskedelmi
viszonyainak rendezéséről. .Minthogy a kereskedelem-politikai viszonyokra való tekintettel ezeken a területeken kötött .jellegű a
lebonyolítás, az a katonailag szervezett, úgynevezett áruforgalmi központok (k. u. k. Warenverkéhrszenttrale) közbenjöttével történik.
Áruforgalmi Központot kettőt állítottak fél
és pedig egyet Krakkóban az északi megszállott tartományok ós egyet Belgrádban a szerbiai megszállott, területek részére. Szállítási
engedélyek, igazolványok, kereskedők részere szóló legitimációk kiállítása ezéknek au
áruforgalmi központoknak a hatáskörébe
tartozik. Tekintettel az északi megszállott területek nagy kiterjedésére, ott külön négy
tudakozó [hivatali (K. u. k. Auskunfstellé) is
felállítottak, amelyek információkkal szolgálnak a magfelelő vidék mezőgazdasági, ipari
ós kereskedelmi viszonyaira vonatkozólag.
Ezek a Tudakozó irodák Krakkóban, iRadomban, RzeszoVban és Lambergbein vannak elhelyezve. .Noha közülök báromnak székhelye
Galíciában van, működési területük az északra fekvő megfelelő orosz-lengyelországi 'kerületekre terjed ki. I t t jegyezzük meg azt 1*,
hogy a belgrádi cts. és kir. áruforgalmi iroda
egy ismertető füzetet állított össze kereskedők és iparosok számára a megszállott szeibiai részekre vonatkozólag az összes kereskedelmi tudnivalókról, amely a szegedi keres
kedelrni óa iparkamaránál megszerezhető.
— Szarvasmarhák kivitele. A polgármesteri
hivatal közli: A miniszter rendelete értelmében további intézkedésig szarvasmarhát (borjukat és bivalyokat is ideértve), akár élő,
akár leölt állapotban a magyar szent korona
országaiból az osztrák birodalmi tanácsban
képviselt királyságok és országok területére
kivinni, csak a földmivelésügyi miniszter
engedélyével szabad. A földmivelésüigyi miniszter a rendelkezés alól kivételéket állapíthat meg. Aki szarvasmarhát a rendelet elle-
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nére kivisz, vagy azt megkísérli, 6 hónapig
terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetik.
— A Korzó-mozi e heti csodamiisora a
hétfői bemutatón a közönség legnagyobb tetszésével találkozott. Zsúfolt ház (gyönyörködött A sárkány csodaszép jeleneteiben és
egyöntetűen megállapította a publikum, miszerint ez a kép a filmgyártás remeke. A sárkány kedden is színre kerül.
Lapunk mai s z á m á h o z Fehér Lajos
és Társa bankház r.-t. (Budapest, VI., Podinaniczky-utca 39.) meghívója van mellékelve,
melyre tisztelt olvasóink szives figyelmét különösen felhívjuk. Időmegtakarítás céljából helyesen jár el, ha a mellékelt levelezőlapot becses nevével és pontos cimével ellátva Fehér
Lajos és Társa cégnek azonnal beküldi. Az
utóbb 35. sorsjátékban nevezett cégnél nverték
a 602.000 koronás jutalmat a 36300.
számú sorsjegyre.
Legújabb kész nöi kabátok, szövet, bársony, plüss és perzsából, bundák, szörmeáruk, blúzok, aljak stb. Mérték szerint készülnek. divat kabátok, kosztümök, tolllettek stb. mérsékelt árak! Reményiné Feldmann Sári nói divatháza s divatszalon, Szeged
főposta mellett.
Írógépszalag—szén papír és az összes
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díjmentesen felszereli Keller Irógépvállalat Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363.
— Beiratások a városi nyelviskolában.
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi iskolában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol,
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társalgási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és felnőttek külön-külön nyolcas csoportokban Telefon 1411. Az igazgatóság.
|-izzótestek és üveghengerek I n v e r t
és A u e r é g ő k r e legjobb minőségben F O N Y Ó S O m A , világitási-vállalatánál, Kölcsey-utca 4. Telefon 165.
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AMTE-SzAK 2 : 0 (0 : 0)
Amint előrelátható ivolt, a SzAK a legerősebb elleníeléVel' kisorsolt első bajnoki
mérkőzését elveszítette. A jó hirnévvel érkező aradiak bemutatkozása fair játékuk és
sportszerű Viselkedésük révén kedvező volt.
Csapatukban nincsenek úgynevezett nagy
ágyuk, egyéni brilLiroz'ások teljesen hiányzanak, ellenben annál többet 'vigyáznak az
összjátékra és ez nyilván magyarázata a
Kinizsi ellen is elért íneglepő eredményüknek. Kiválóan működött a hátvédpár, agilis
volt a fedezetsor, csatárjátékukban pedig
legjobban tetszett az önzetlen, összjátékra
irányuló törekvésük.
A fiatal erőkből álló SzAK csapatára,
melyben p háború előtti tizenegyből — sajnos — egy sem képviselhette egvesiilete
szineit, hizelgő az eredmény, de különösen
a mérkőzés lefolyása. A SzAK Várakozáson
felül startolt és voltak az első félidőben pi1lanatok, amikor komolyan meglepetésre, a
szegediek győzelmére is lehetett számítani.
Erőteljes, lankadatlan játékot láttunk tőlife.
Támadásaikat főleg a rutin hiánVa következtében nem koronázta siker, mert a labdák
tielyézésében még sok tapasztalatot Ikell
szerezniük. Az első félidő változatos, helylyel-közzel nivós játékot hozott, anélkül
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hogy mindkét kapu veszélyesebb helyzetekbe került volna. Az aradiak csalk a második
félidő végén jutottak túlsúlyba, amikor a
beállott sötétség volt legnagyobb segítségükre a gólok elérésében is, amennyiben a
kapus a feléje röpülő labdákat már alig láthatta. Jók Voltak a szegediek közül líuuser
és Lantos csatárok, Horyáth középfedezet és
Kónya hátvéd. Korrektül bíráskodott Horvát fi Pál.
SÍ.!««>3*SE«ÍS6«B8K««SSBMSA6SA«STF»IŰBEAH»BAAS:AI»UA««S»9

A Mester mint kérő.

— Mojldja meg annak az urnák, hogy niu.es
beszédüi ík egy ni ássál.
. . . Könyáztatta arccal az ablakfüggöny
mellől lestem ki az utcára, ahol a jóságos öreg
Mester, megszégyenülten, szomorú arccal, nehézkesen szállt fel a kapu előtt várakozó bérkocsira.
A Mester azonban nem nyugodott bele ebbe
a kíméletlen kosárba, lianem levelet irt az
apámnak, amely levelet, mint drága ereklyét,
most is őrzöm. Ez volt a levélben szószerim:

Igen tisztelt Nóvák ur!
Van szerencséin Önnel közölni, liogy MarUtoljára voltunk akkor Abbáziában: a férgitból, aki tehetség, jó színésznőt csinálok.
jem, a Mester és én. Egy nyájas, már őszbeAmi az anyagiakat illeti, nekem 18 ezer korona
hajló nyári délutánon, együtt ültünk a kávéévi jövedelmem, illetőleg fizetésein van, mint a
ház verandáján. Hosszas, komor hallgatás után
Nemzeti Szinház örökös tagjának. Ha megÚjházi szólalt meg. Kissé tétován, bátortalahalok, mindenem az övé. Ezt Írásiba is foglanul hozta szóba azt az ötletet, hogy ő színészlom. Mi szeretjük egymást és egymáséi akanőt nevelne belőlem. Szép, színes, .meggyőző
runk lenni.
szavakkal ecsetelte azt a pompás jövőt, amely,
Most az a fődolog, hogy Margit elváljon a
reám a színpadon várna, azokat az anyagi férjétől, aki a válópert hűtlen elhagyás címen
előnyüket, amelyekkel egópiz családomat bol- adja be. Amint ez megvan, én nőül veszem az
doggá. telhetném, de férjem hallani sem akart Ön leányát és szerződtetéséről gondoskodom.
erről a tervről. Hidegen, elutasítóan és nyersen Azért kérem, hogy Margitkát ezen elhatározámondta a Mesternek:
sában segíteni szíveskedjék. Én őt igazán sze— Az én nevemmel nem léphet a feleségem
rei ni, imádom és igy róla gondoskodni, igaebbe a feslett életű világiba! . . .
zán szent kötelességem. Hogy Margit is szeret
Én, aki már akkor eszeveszett rajongással engem, -erről 'meggyőződtem. Nem könnyelmű,
ragaszkodtam a Mesterhez, hirtelen fellohba- de több éves elhatározásunk ez, amelynek alapnással fel akartam kiáltani:
ja a valódi szerelem. Halálom esetére Margitka
— De igenis! Színésznő leszek! Vak enge- évi 2500 korona nyugdijat kap.
delmességgel követeim a Mestert és ka ez ma
Ismételve kérem, iliogy Margitkának segédgáuak nem tetszik, akkor elválunk . . .
kezet nyújtson, hogy férjétől elválhasson.
Ebben a pillanatban azonban ismét végigBecses válaszát jóindulatával várja:
suhintott rajtam iférjem fenyegető, vésztjósló,
Újházi.
ostorcsapásszerü pillantása, amelyet a legutóbA levél óriási konsternóciót keltett a csabi betekben oly gyakran láttam ós amely most
ládunkban. Egész napon keresztül senki sem
is elnémított . . .
szólt hozzám. Némán jártak-keltek ós amikor
Ezután a jelenet után estefelé a férjem
este férjem hazajött, a szalonba zárkózva hoszugy rendelkezett, liogy utazunk és másnap el
szasan tanácskoztak.
hagytuk Abbáziát.
Az izgalmakkal teli nap után, amelyet
Egy reggel, legnagyobb meglepetésemre, a
sírva, étlen-szoanjan töltőt teán, már lefeküdni
szobaleáuyom levelet csempészett be hozzám,
készültem amikor engem is behívattak a szaamelyben a Mester arról értesít, liogy itt van
lonba és rideg, néhány szóval közölték velem
Nagyváradon. Elkeseredett hangú, türelmetlen
a család i tanács határozatát: mint nagyfoku
levél volt ez. amelyben hív: menjek vele, hagy- idegbeteget, szanatóriumba fognak internálni.
jam itt az uramat. Különben ő amúgy is véget
vet ennek a tarthatatlan állapotnak. Még ma
— Friss pácolt halak megérkeztek.
megkéri a szüleimtől a kezemet.
Délfelé el is jött hozzánk Újházi. Én nem
Legjobb tea-rum, likőrök és cognac,
beszélhettem vele, édesapám pedig nem fogadtovábbá asztali és pecsenyeborok, pezsta, Mikor Újházi beküldötte névjegyét, az apám
gők legolcsóbban b e s z e r e z h e t ő k :
hidegen üzent ki a cseléddel:
(Újházi Edéné Nóvák Margit naplójából.)"

*) Újházi Edéné Noválc Margit Naplója,
amelyet Horkay Elemér hírlapíró rendez sajtó
alá, a napokban füzetes kiadásban jelenik meg.
Ebből közöljük ezt a részletet.

Glück Lipót,

Legjobb cukorka- és csokoládé-bonbonok nagy
választékban.

Alacsony áramfogyasztásukon
kivQl pompás fehér fényükkel
tűnnek fel. Nyugodt egyenletes
világítás. Szegeden kizárólag

Fonyó Soma
világítási vállalatánál kapható,
Kölcsey-utca 4. szám.
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G y o m o r b a j o s o k dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertári ban Szeged
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MŰSOR:

KEDDEN: Szerelem, szinmti (Nagy Terus
vendégfölléptóvel, a szerző konfeválásával.) Páratlan egyharmados.
SZERDÁN: Legénybucsu operett. Páros kétharmadős.
CSÜTÖRTÖKÖN: Josette kisasszony, a feleségem, vígjáték (Nagy Terus vendégfölléptével.) Páratlan háromharnrados.
P É N T E K E N : Josette kisasszony,
a feleségem, vígjáték (Nagy Terus vendégfölléptével.) Páros egyharmados.
SZOMBATON: Cigányprímás,
aperett.
A Szerelem szerzője Szegeden. A színházi iroda jelenti: Barta ÜLajos, a nagy sikert
aratott Szerelem cimíü szinirnü szerzője, kedden (Szegedre érkezik ós az előadást megelőzően konferálni fog a színpadon.
Josette kisasszony. A színházi iroda jelenti: Gava.ult kitűnő négyfelvonásos vígjátéka, a. Josette kisasszony, a feleségem, kedves alkalmat ad Nagy Terus nak arra, hogy
megjelenlhessók régi közönsége előtt, amely
szeretete számtalan jelével halmozta el mindenkor. And rét, a vezető férfiszerepet Almássy Endre játsza. Lendvai Lola (IMyrianna), -Cserén vi Adél (iDupresné), Vécsey Ilona,
Lázár Mária, Körméndy (Theodore), (Szegő,
Matány, Harsányi, László, Bogoz, Ungvári,
Ihász, Tóth Béla vesznek még részt az előadásban;
.BSBASAAAABBAABBAAAAAAAAAABABAABAASBBBAAABABBSBAAA*

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Kedd, 1916. október 8.

izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja s
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 70 fülérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér.
250
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan eimuiik a Leinzinger-fele „C h i n a h a jt z e s z" által. Ara K 1-50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
250
HajSszOlés ellen
csákis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ara 1 K 50 fül
Kapható Leinzinger Gyufa
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 3 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25C
Fájós f o g á r a vegyen
mieiöbb a hires Lei.izinger-féle f o g c s e p p b ő .
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyule
gyógyszertárában Szeged,
Széchnyi-tér
250

Telefon 1411.

TELELŐM 1 4 1 1 .

Szeged szab. kis*, város nyelviskolájának

igaz-

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

okféher hó folyamán
u j raafluap, flömeí, Ipanila. angol,

Olasz,

tanfolyamokat

szer-

veznek. Gyakorlati (társalgási módszer) HiS ISOpOffoHiiaíS kezdők
és haladók felnőttek és

gyermekek részére külön-külön.

iFQdalml a nyelutanil, ouelsifanStűnül uizsgálaíra elOHéssitíí HurziisoH.

Német levelezés tanfolyam. Modern és felOÖtteM IS kényelmes

berendezés. — BGlPaftiOZM n a p O M

d. e. 9—12,

d. u. 3—s-lo- Tanítás naponHőnf 4—8-ls.
idegen nyelvű fordítások és levelezések.
Tanári Kap; Pogány Margit n. a., Paaperí Júzsetiiú, Rúzsa Endrúné,
Heliirliii Margit li. a., Strlegl lázast, Kouáts Samu, dr. Gindensítimldt láoos.
Az igazgatóság.

A DELMAGYARORSZAG
táviratai naponta olvashatók

a Belvárosi-, Hass-,
Korzó-,

Royal-

és

Tisza-kávéházban.
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Nyomatott: Várnay L. könyvnyomdájában. Szeged, Kárász-utca 9,
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