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LEGÚJABB.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
Október 26-ikáról 27-ikére virradó éjjel
torpedónaszád-haderőnk részletei a német
öbölből a dower—calaisi uton áit a folkestonei—boulognei 'vonalig elörehatoltak az
angol csatornában. A torpedónaszádok vezc
töjéneík, Miohsen parancsnoknak eddigi jelentése szerint résziben közvetlenül az ellenséges kikötők előtt legalább 11 előőrsnaszádot és két-három hajót v a g y torpedónaszádot elsülyesztettiink. A hajók legénységéből egyeseket megmenthettünk és foglyokul beszállítottunk. Több m á s őrjárómíivet és legalább két rombolót
torpedótámadással és tüzérségi -tűzzel súlyosan
megrongáltunk. Azonkívül a Queen postagőzöst Folkestontóf délre
elsülyesztettük,
miultán legénységének ikiszállási időt engedtünk. A csatornában a W a r n e világítóhajó közelében feltűnő élénlken közlekedtek ellenséges kóríházihajók. — Torpedónaszádunk sértetlenül és minden veszteség
nélkül tértek be a német vizekre.
A tengerészeti vezérkar főnöke.
SAJTÓHADISZÁLLÁS: A román vezérkar jelenti 26-ikáról: Fulgesltől nyugatba tüzérharc. Az Uz-völgyben az ellenséget
nyugati irányba vetettük vissza. Az Ojtozivölgyiben a határon tul -fekvő vidéken tovább ifoílynak a harcok.
Megállapítható,
hogy az ellenség a Moldova nyugati h a t á rán mindenütt a határon túlra van visszaverve. Jelenleg csak csekély területrészt
tai't a Silpltza—Trohusu között, valamint
Jelentéktelen hadállást az Uz-völgyben. A
Buzlu-völgyiben nincs újság. Predeál,tói
d
Ure a harc tovább folyik. Ellenséges tá'"adásokat visszaszorítottunk. Heves ellenz é s támadásokat vertünk vissza Dragosevi
elénél is. A Zsil-völgyben az ellenség
j'Vugati irányban előnyomul.
Orsovánál
^"zériharc. A Duna mentén néhány ágyuv
és. A Dobrudzsában nincs ujabb esemény
BERLIN: A Lokalanzeiger jelenti: A
r
duni harcok területén a franciák szenj ^ é l y e s támadást kezdtek Vaux-eröd eiA
Lanciáknak sikerült a sáncokig előr
sütni, de teljesen visszavétettük később
z

ellenséget.
GENF: Poincaré a francia köztársasáelnök számos miniszter kíséretében ArVerdunibe érkezett,
jel ? A S E L : Valamennyi Pétenvárptt megciik? 0 ° r 0 S Z l a p 3 b é k e Problémáiról szóló
et
közöl. A cikkeket a cenzúra törölte,
•"Pán a címüket hagyta meg.
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Szombat, október 28.

Predeáltól délre támadásunk
előrehalad.

A románok ellentámadásait a keleti határon visszavertük. — Egy orosz magaslati támaszpontot elfoglaltunk. - A Szcara-mentén meghiusulfak az ellenség támadásai.
BUDAPEST, október 27. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Keleti h a r c t é r :
Károly főherceg lovassági tábornok arcvo
nala: Kampolungtól é s z a k r a és Predeáltól
délre támadásainkkal előbbre
haladtunk.
A magyar-román keleti határon az ellenség
ellentámadásait visszavertük.
Saradorneinél csapataink egy orosz magaslati támaszpontot elfoglaltak; az oroszok ellentámadásai meghiúsultak.
Lipót ba]or herceg v e z é r t á b o r n a g j
hadseregarcvonala: Az osztrák-magyar had
erő körletében nincs jelentős esemény.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, október 27. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértábornagy harcvonala: A Szcara mentén
az oroszok még kétszer
megismételték

hasztalan támadásukat. A rohamozó szárnyakat az árkokat megszálló csapatok tUze
visszaűzte. Tovább délre a Wadzma-torkolatnál sziléziai landwehr-esapatok az orosz
előállásokat elfoglalták és egy tisztet és
nyolevaiinyolc főnyi legénységet elfogtak.
A lucki arcvonalon Kiszlelln szakaszában
az oroszok erős ágyútüze tovább tartott.
Éjfélkor támadás következett, amely akadályaink előtt tüzünkben összeomlott.
Károly főherceg lovassági
tábornok
arcvonala: Az Erdős-Kárpátok déli részében az oroszok é s románok ujabb támadásai meghiúsultak.
Erdély keleti határán az ellenség előretöréseit visszavertük. Predeáltól délre és
Kanpolung irányába támadásainkkal előbbre haladtunk.
LUDENDORFF, első fősráJttasMter.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

fi bolgárok megszállották jfirsovát.
A megvert dobrudzsai hadsereget üldözzük.
BERLIN, október 27. A nagy főhadiszállás jelenti: Balkán h a r c t é r : Mackensen
vezértábornagy hadcsoportja: A m e g v e r t
dobrudzsai hadsereg üldözését folytatjuk.
Nincs lényeges esemény.
LUDENDORFF, első föszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.J
SZÓFIA. A bolgár v e z é r k a r jelenti október 27-ikéről: Macedón front: A helyzet
változatlan. A Prespa-tó és a Doiran-tó között gyenge ágyúzás. Az Égei-tenger part-

vidékén az ellenséges flotta az Orfano körüli magaslatokat ágyúzta.
Román f r o n t : A Dobrudzsában a szövetséges haderők üldözik az ellenség megvert seregeit. Hirsova városát megszállották. A Duna mentén nyugalom.
BUDAPEST, október 27. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Albániában nincsen újság.
HÖFER altábornagy,
<
a vezérkari főnök helyettese.

A németek Douaumontnál feltartóztatták
a franciákat.
BERLIN, október 27. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A Sommetól északra e r ő s tüzérségi tj'ewékenység mellett c s a k felderítő
osztagok ütköztek meg. A déli parton az
ellenséges árkok előtti térre irányuló hatásos tüzünk a franciáknak a Fresnes—Macacourt—Chaulres-Yonalon készülő félben le-

vő támadását lefogta.
A trónörökös hadcsoportja: A Maas
keleti partján a Poivre hegyihát és a W o e w re között a nap folyamán a tüzérségi harc
igen erős volt. Délben a franciák a Douaumonttól keletre levő állásainkat megtámadták, nagy veszteségükkel visszavertük őket.
LUDENDORFF, első föszállásmester,

2

D&LMAGYARORSZÁG

n húszmilliós b ruházási kölcsön.
Azoknak a tárgyalásoknak eredményéből, amelyeket Balogh Károly tanácsnok a
husz milliós b<?~ "'házási kölcsönre vonatkozólag folytatói.' azt látjuk, hogy a vvieni
intézet .50 éves 5.4319%-os annuitásos kölcsönt ájánit, amelyet a fokózati bélyeg és
szelvény bélyegilleték miatt 5.44 %-ra kerekített ki. Az árfolyam 91%tos, vagyis a
hiányzó 9%-ot 50 évre felosztva 0.18%-ot
kapunk, a kölcsön tehát 6.62 %-ba kerül, illetve valamivel többe, mert a levonásba helyezett 9%, vagyis 180.000 koronának 100
fél évre beosztott lerovásának mai értéke,
jóval magasabb. De még igy is előnyösnek
mondható az ajánlat, mert az állam sokkal
drágábban kap rövid lejáratú kölcsönöket
és mert Budapest a 80 milliói is sokkal (drágábban szerezte meg, végül mert Páris városa a Kuhn, Loeb és tsa amerikai bankcégtől is drágábban kapott 50 milliót.
Most iróndösstee arra kellene törekednünk, hogy ez a kölcsön ne legyen még
drágább. Ugyanis látjuk, hogy a wieni intézet bekebelezés ellenében adja a pénzt; a
bekebelezésliez okirat és bekebelezés szükséges. Ha ez még december 1-je előtt foganatosíttatnék — amire nincs; ugyan alapos
kilátás — jelent ez: II. fokú okirati illeték
címén 62.500 koronát, bejegyzési illeték címén (ha csak 500.000 korona költségbiztositékot veszünk figyelembe) 143.500 koro.
nát, valamint legalább is 4000 koronát telekkönyvi kivonat) és kataszteri kivonati
hitelesítési bélyegköltségben, összesen kétszázezer koronát, tehát a kölcsönösszegnek
mintegy 1.05%-át. Ha azonban az okirat
december 1-je után állíttatnék ki. ugy az
okirati bélyeg maga körülbelül 125.000 koronára rug majd.
Ennek a horribilis összegnek az elengedése iránt kellene a városnak és országgyűlési képviselőinek munkálkodniok. ,Ha a törvényhozás némely városnak
kötvénykibocsájtási jogot ad és e mellett bélyeg- és illetékmentességet, akkor azt hisszük. Szeged
városának akár pénzügyminiszteri rendelettel, az utólagos törvényhozási jóváhagyástól feltételezetten, akár más alakban megadhatja ehhez a húszmilliós kölcsönhöz és az
annak felvételéhez szükséges előiratokhoz
(kataszteri és telekkönyvi kivonatok) a teljes bélyeg- és illetékmentességet. Annál inkább megteheti ezt az állam, mert Szeged
városa épugy, mint az összes városok, a
háboru alatt oly gazdasági és pénzügyi megpróbáltatásoknak voltak kitéve, jövedelmük
és jövedelmi forrásaik annyira megcsappantak, ihogy az állam tőlük az államjövedelem ilyképeni fokozását nem kívánhatja.
Legkevésbé akkor, amikor — mint ezt Szeged városánál tapasztaljuk — bölcs előrelátással igyekszik a város vezetősége a jelenlegi pénzbőségből tőkét kovácsolni, a
mostani konjunktúrákat aránylag olcsó kölcsön szerzésére felhasználni, hogv majdan,
amikor a lövészárkok lakói hazakerülnek:
itt munkát és keresetet találjanak és igv az
állammal szemben megnyíló adófizetői kötelességüknek is megfeleljenek.
És mert a tanács a kormány előzetes
hozzájárulását iparkodik már most a felveendő kölcsönhöz megszerezni: szükséges,
hogy evvel egyidejűleg a bélyeg- és illetékmentességet is biztosítsa ehez a hitehnivelethez.
Gál Miksa.
Érdekes és értékes tájékoztatót ad a
kölcsönről a z j t t következő cikk, amelyet egy
másik szegedi pénzintézet vezetője irt:
A Bodencreditanstalt által Szeged város
részére tett kölcsönajánlatot két szempontból kell elbírálnunk. Első sorban az a kérdés, vájjon ezen kölcsönajánlat a jelenlegi
viszonyok között és az adott lehetőségek
mellett előnyös-e a városra nézve s igy annak elfogadása javasolandó-e vagy sem?

Erre nézve a feleletet igen könnyen és egész
határozottsággal megtaláljuk egyszerű öszszehasonlitás utján, összehasonlítván ezen
ajánlat feltételeit más — számításba vehető
— pénzintézetek által tett ajánlatok feltételeivel. Ha ezt'tesszük, azt látjuk, hogy a'
Bodencreditanstalt ajánlata jóval clőnyösebb
a budapesti pénzintézetektől beérkezett ajánlatoknál. Sőt, ha összehasonlítjuk a Bodencreditanstalt által megszabott feltételeket
azokkal a feltételekkel, amelyek mellett Budapest székesfővárosa nemrégiben 80 millió
koronás kölcsönét felvette, ugy azt találjuk, liogy Szeged város 0.65%-kai kevesebb
kamatot fizetne a iBodencreditanstaltnak az
igénybe veendő kölcsön után. mint aminő
kamatot Budapest székesfőváros fizet kötvénykibocsátás utján felvett kölcsöne után.
Ez a 0.65% kamatkülönbözet pedig a husz
milliós kölcsönnél évi 130.000 kyrona megtakarítást jelent. Mindezek alapján egész
határozottsággal lehet állítani, liogy a Bodencreditanstalt ajánlata a mai viszonyok
mellett igen kedvező a városra nézve.
A második kérdés az volna, vájjon
ajánlatos-e ezt a kölcsönt a jelen időpontban
felvenni és nem volna-e célszerűbb annak
felvételét a háboru utáni időre halasztani?
Erre a kérdésre már nem oly könnyű határozott választ találni, mert hiszen ennek a
kérdésnek elbírálásánál csak lehetőségekre,
várható fejleményekre vagyunk utalva", a
melyek bizony a háboru után egészen más
módon is valósulhatnak meg, mint ahogyan
mi azt ma elképzeljük. A valószínűség amellett szól, hogv a háboru után bekövetkező
időszakban hosszú lejáratú kölcsönök a mai-

Wilson a jövö békéjéért.
Newyork, október 27. Wilson nagy beszédet mondott arról, hogy alakítsák meg a
népek szövetségét a háboru befejezése után
a béke fentartása érdekében. — Ez az utolsó
világháború, — mondotta Wilson, — amelyet az Egyesült-Államok elkerülhettek. A
nemzet legyen elkészülve, hogy szükség esetén fizikai erejét is használni kell, hogy hozzájáruljon a jövendő háboru elhárításához.

Asquith Románia súlyos
helyzetéről.
Rotterdam, október 27. A Reuter-ügynökség jelenti: Az alsóházban Asquith miniszterelnök Carson egy kérdésére a román
helyzetről a következőket mondta:
- Nem tartom lehetségesnek és kívánatosnak, liogy e pillanatban Románia katonai
helyzetéről többet mondjak, mint azt, ihogy
ugy az angol kormány, inlint valamennyi
szövetségese a legnagyobb fiigyolmet fordítja
erre a kérdésre. Hetek óta minden
lehetőt
megtettünk és megteszünk ma is, hogy Romániában küzdő vitéz bajtársainkat
támogassuk. Remélem, hogy nem engedjük magunkat át túlzott pesszimizmusnak.
Franciaországban, Nagybritanniában,
Oroszországban és Itáliában ugy a múltban, rniint a
jelenben történtek és történnek közös intézkedések. Megteszünk mindent, ami módunkban áll, hogy, Rómán iát f üggetlenségéért vívott harcában támogassuk.
/

Orosz jelentés a románok
visszavonulásáról.
Stockholm, október 27. Az orosz vezérkar
jelenti: Román harcvonal; Az ellenség meg-

Szombat, 1916. október 28.
nál kedvezőbb feltételek mellett tient igen
lesznek kaphatók. Nem képzelhető el ugyanis, hogy a záloglevél kibocsáitással foglalkozó pénzintézetek 4 és fél % és 5%-os zálogleveleiket a ma érvényben levő árfolyamok mellett a háboru befejezése után is el
•fogják tudni "helyezni a külföldi piacokon, *
mikor 5 és fél% és 6%-os állampapírok fognak ugyanott' — horribilis összegekben —.
elhelyezést keresni. Ma még szívesen veszi
a semleges külföld 4 és fél %-os zálogleveleinket 92—93%-os árfolyamokon, mert a
háboru befejezéséig s az uj hatalmi viszonyok kialakulásáig tartózkodik a háborús
jellegű állampapírok vételétől s előnyben
részesiti a kisebb kamatozást nyújtó, de
jelzálogbiztositéki alappal bíró magánkötelezvónyeket (zálogleveleket) az egyes államok kötelezvényeivel szemben. A háboru
befejeztével azonban ezen megkülömböztetés
azonnal megszűnik' s az állami kötelezvények ismét elfoglalják a külföldi tőkepénzeseknél azt az elsőrangú •pozíciójukat, amely
az" úgynevezett tőkebefektetési értékpapírok
között azokat mindig megillette.
Valószinü tehát, hogy a külföldi tökepénzes a háboru befejezte után csak az esetben fog magyar vagy osztrák zálogleveleket
vásárolni, ha azok legalább is oly kamatozást fognak nyújtani, mint az 5 és fél és 6%os magyar, osztrák, német, francia, angol
stb. állampapírok.
Ezért nem valószinü, hogy a záloglevélkölcsönök feltételei a háboru befejezése utáni
időszakban kedvezőbbekké válnának a mai
feltételeknél s ezért indokoltnak látszik az a
vélemény, hogy a Bodencreditanstalt kölcsönajánlatának elfogadása cs igénybevétele
a városra nézve csak előnyös lehet.
I támadta, a román csapatokat Predeálnál, a
Targullin-völgyben, iKimpolung mellett és a
Jin-völgyben. A román csapatok
kénytelenek
voltak kissé
visszavonulni.
Dobrudzsában folytatódik az ellenség támadásai. A román csapatok és a mieink harcolva visszavonulnak észak felé és kénytelenek voltak feladni a
Csernavoda—Tasavlu
vonalat.
> *

250 uj német búvárhajó.
Bern, október 27. A Ruszkij Invalid irja: A sajtó becslése szerint Németország a
háboru alatt 250 aj búvárhajót épített. Enynyire taksálta a buvárhajó-szaporulatot maga fíiilow herceg is és egyszerű számítás
meggyőz arról, hogy ez az állítása nem dicsekvés. 1914-ben Németországnak 30 búvár
hajója volt a tengeren s ugyanannyi a dokkokban építés alatt. Hamar kitűnt a buvárhajók fontossága és nélkülözhetetlensége,
ezért már korán beszüntették a sorhajók
építését s minden hajógyár búvárhajó készítésével foglalkozott. Állandóan legalább száz
egynéhány német búvárhajó épül. Egy-egy
búvárhajó építése 9—10 hónapig tart s igy
könnyen kiszámítható, hogy Németországnak legalább 250 uj buvárhajójának kell
lennie.

Angol lap sürgeti a békefeltételek közzétételét.
Hága, október 27. A Westminster
Gazette irja: A miniszterelnök jól tenné, ha
meghatározott formában közölné a négyesszövetség tulajdonképeni békefeltételeit. A
legjobb alkalom volna erre a közeli lord*
major-banket, amelyen Asquith úgyis beszédet mond.
^

•Szombat, 1916. október '28.
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Tárgyalásunk
Oroszországgal Románia
felosztásáréi.
— A román hivatalos lap értesülése. ~
BÉCS, október 27. A Wiener Tageblatt
tudósit(ója beszélt egy m a g y a r emberrel,
aki október 7-én h a g y t a el Bukarestet. A
tudósítónak az illető elmondta, hogy Brassó
és Nagyszeben eleste után külön futárt' indítottak Oroszországba, hogy azonnal küldjenek segítséget. A futár azon üzenetet hozta, hogy Oroszországnak Bukovinában szük
sége van .minden katonára, épen Románia
érdekében. Ha Románia nem
avatkozott
volna a háborúiba, az orosz csapatokat m á r
kivonták volna Bukovinából.
Erre a válaszra Mária királynő a cárnóhoz táviratozott segítségért, akitől az
alábbi választ kapta:
— Sajnálom, semmit sem tehetek,
mert nem foglalkozom államügyekkel.
Ha tehetnék valamit, akkor a béke érdekében működnék közre.
A válasz n a g y lehangolltságot keltett,
amit fokozott még a hivatalos román lapnak, az Independance Roumain-nek
azon
értesülése, h o g y Oroszország, Németország
és a monarchia csendes tárgyalásokat kezdtek, amelyeik Románia felosztását célozzák.

Az orosz különbékének
Anglia áll útjában.
BÉCS, október 27. Illetékes helyen
arról értesülnek, hogy az Oroszországgal
vaió különbéke-hiresztelések minden alapot
nélkülöznek már csak azért is, mert Oroszország nem egyhamar menekülhet meg
Anglia karmaiból.
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azután fötámadását Moldvaország ellen intézze. Ott el a k a r j a vágni azt a vasúti vonalat, amely Romániát Oroszországgal összeköti. A központi hatalmak, ugylátszik, el
akarják érni a Szereth völgykatlanát, hogy
aztán az Ojtoz- és Trotus-volgyeken levonuló hadoszlopai egyesülhessenek.

Az orosz segítség elmaradása és a különbéke.
Zürich,
október 27. Mindenütt nagy
figyelmet kelt a Románia számára várt
orosz segitség elmaradása, mert felmerül
az a kérdés, hogy az orosz hadvezetőség
nélkülözhető tartalékerők hiánya miatt kénytelen-e igy viselkedni; a r r a nem gondolnak,
hogy politikai okok vezetik Oroszországot
ebben az eljárásában. Épen olyan feltűnőnek
találják az orosz flotta magatartását, amelynek közreműködése a konstanzai harcokban igen nagyjelentőségű lehetett
volna.
Oroszországnak ez az érthetetlen viselkedése nem csak Romániában, de a többi szövetségesnél is nagy idegenkedést kelt és
talán nem tisztára véletlen, ha legutóbb Rómában újra híresztelések merültek fel Orosz
ország különbéke-kivánságairól, amelyek az
olasz sajtónak alkalmat adnak e téma megbeszélésére. A románok számára különben
csak egy segitség kinálkozik:
igen erős
orosz sereg. Ma már bizonyosan tudjuk,
hogy ez az igért orosz sereg a háború megkezdésekor nem állott Besszarábiában
és
még mindig nincs meg. A románok rendelkezésére bocsátott segitőcsapatok
száma
alig több mint kétszázötvenezer katona és
ezek közül hozzávetőleg kétszázhuszezer
ember Dobrudzsában harcol, mig a többi a
román erdélyi sereghez volt beosztva. (Bud.
Tud.)

Heves ágyú-és aknaharc „A háború döntő fázisba
lépett."
a Karszton.
BUDAPEST, október 27. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az ellenség tüzérségi és aknavető tevékenysége, mely a
Karszt-fensikon és a mögötte fekvő területen levő állásaink ellen irányult, időnkint
nagy hevességre fokozódott.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Románia ellen tizenhárom
szoroson vonulunk fel.
Bem, október 27. A Maiin irja a román
katonai helyzetről: A központi hatalmak seregei tizenhárom szoroson keresztül
támadják meg Romániát.
Előnyomulásuk a legtöbb ponton ellenállásra talált. A román határ déli .frontján, Kampolungnál kemény harc
folyik. Általában azt hiszik, hogy Falken,la
y n nem ezen a ponton ifogja hatalmas
offenzíváját megkezdeni és itt csak összpontosítani a k a r j a a román haderőt, hogy
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— A franciák utolsó kisérlete. —

Bem, október 27. A Bemer
Intelligenzblatt a következő cimmel: A háború döntő
fázisba lépett foglalkozik a
szövetségesek
dobrudzsai nagy előhaladásával, majd rámutat arra, hogy ugy az orosz, mint a
Somme-ofíenziva megakadt, majd igy folyt a t j a : Ezzel fölmerült annak szüksége, hogy
lehető gyorsan helyreállítsák a lassan a középponti hatalmak felé hajló mérleg egyensúlyát, Ezt kisérelte meg a franciák verduni
lökése. Majd kiderül, hogy a verduni roham
a szövetségeseknek oly szükséges tehermentesítést meghozza-e. Csaknem kételkedni kell ebben, ha összehasonlítjuk azt a két
kilométeres frontot, amelyet három kilométerrel előretoltak, a frontkilométerek százaival, amelyek
tehermentesítésre várnak.
Mindenesetre eldűl e napokban,
vájjon ez
sem képes-e megzavarni
Hindenburgot
terveiben. Minden ettől függ.

grammonként A l t ó
r a n y
i r t
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Sok a közellátásra szoruló,
kevés a liszt.
— Környékbeliek állandó betelepülése
Szegedre. —

(Saját tudósítónktól.)
A Délmagyartország pénteki számában közöltük Balogh Károly pénzügyi tanácsosnak, a hatósági közélelmezési üzem vezetőjének a jelentését a
város október havi lisztellátásáról. A jelentés rendkiviili érdekes adatokat tartalmaz
arra vonatkozólag, miért nem elegendő a
város közellátására a Haditermény
által
minden hónapban kiutalt
lisztmennyiség.
Megemliti Balogh tanácsos, hogy azoknak a
száma, akik közellátásra jelentkeznek, napról-napra emelkedik. •A felsőtanyai rendőrkapitányi hivatal a legutóbbi napokban 268
családot jelentett be, mint olyanokat, akik
hatósági lisztellátásra igényt tartanák. Különösen a környékbeliek
betelepülése Szegedre emeli az ellátandók számát.
Az eddigi összeírások eredménye alapján állapították meg annak idején Szeged
egy havi lisztkontingensét hatvanöt vaggonban, de mindeddig — a legjobb esetben —
csak 55 vaggon lisztet utalt ki havonkint a
Haditermény. Októberben még ebből az 55
vaggonból is levonták azt az öt vaggon lisztet, amelyet az előző hónapban előlegként
kapott a város, ugy, hogy csak ötven vaggon liszt állott rendelkezésre. Amint az Balogh tanácsos jelentéséből kiderül, a közellátásra jelentkezők száma azóta, amióta
egy havi lisztszükséglet 65 vaggonban lett
megállapítva, tetemesen szaporodott, nem
csoda tehát, ha a liszthivatal 25 százalék levonásával adta ki mindenkinek a megszabott mennyiséget. A jelentésben az az egy
a vigasztaló, hogy emlitést tesz arról, liogy
a polgármester a bővitett összeirási jegyzéket felterjeszti a belügyminiszterhez. A
miniszter bizonyára méltányolni fogja, hogy
a fogyasztók szaporodásával egyenes arányban több lisztet kér a város.
Arra vonatkozólag, mi az oka annak,
hogy a közellátásra jelentkezők száma egyre emelkedik, Balogh Károly a következőket
mondta a Délmagyarország
munkatársának:
;
— A szomszédos
falvakból, a környékről, de messzebbről is Szegedre jönnek azok,
akiknek itt hozzátartozójuk van, vagy akiknek az életviszonyában
változás állott be.
Ide jönnek munkát keresni, jelentkeznek
közellátásra. Bármennyire rostáljuk is a jelentkezéseket, mégis tulsokan vannak. Legutóbb "a Máv. 68 munkást jelentett be. Olyanokat, akiket Szegedre vezényeltek. Felkérkértiik a Máv.-ot, állapítsa meg, melyik
munkásnak van már lisztfüzete. Azoknak, a
kiknek nincs, kénytelenek leszünk adni. Arra
vonatkozólag, hogy a falvakból miért járnak
be ide, azt válaszolhatom, hogy bizonjtára
azért, mert ott nem birnak megélni és igy
kényszerülve vannak
nagyobb városban
munkát keresni.

fISGHERES
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Nem 'harcolunk városokért és falvakért és
nem várakért. Ha a támadás ilyenek ellen
irányul, azért történik, mivel az értük való
harc nem mellőzhető, ha sztratégiai hadi célunkat: az ellenség megsemmisítését el akarjuk érni. Az olyan városnak, mint Comtanzának áz elfoglalása joggal ünnepelhető. Bukarestnek egyik kapuja a Fekete-tenger felől.
A másik kapu, Csernavoda, most szintén %
Mackensen hadseregének a kezén van és
csak most szabad a dobrudzsai hadjárat
döntő sikóréröl beszélnünk, Az ÉszakDobrudzsába menekült
orosz-román
hadseregrészek sorsa meg van pecsételve s nem képesel; fordulat előidézésére.
Románia ibekeritósében nagy haladást tettünk
és ellenségeink aggodalma igazolt.
Az eddig ismert kevés hivatalos adatból
kiolvasható, milyen
zseniális volt <a vezetés és milyen vitézül harcoltuk a csapataink.
Ebből azonban nem szabad azt következtetnünk, hogy a munka könnyű volt. Az időjárás
és talaj akadályozták a gyors támadást és üldözést és
az uj orosz csiapat alakulatok kitartóan
verekedtek,
A román ezredek eddig egyik oldalról sem
arattak dicséretet és
Románia népe nem mutatkozott
be
hősies népnek, hanem nyers, faragatlan tömegnek, mely véres ösztöneihez
kezdettől fogva hű maradt.
iMost kövessük a győzelem útját .figyelemmel.
A döntő csata október 19-én kezdődött a TuzlaCobadino (délre)—Rasova (d;élre)-vonalból, ~
Topraisar és Cobadiuo környékén az ellenségnek kiépített támpontjai voltak. Ezek ellen
irányult hadseregünk jobb szárnyának a támadása és október 20-ún elfoglalta ázokat. A
jobb szárny egyik része Constanzát tűzte ki
eélul és ez október 22-én jutott a kezünkre.
Hadseregünk centruma a vasúti vonal 'két oldalán Medgidia ellen tört elő. A bal szárnyat
Rasova vidékén visszatartottuk. Október 23-án
elértük az Islam Tepe—Abacap magaslatok—
Medgidia (délre)-vonalat. Ugyanazon a napon
bal szárnyunk elfoglalta a megerősített Rasovát. Jóval tul a jobb szárnyon portyázott a
német-bolgár-törölk lovasság, ugy hogy a frontunk lassankint Garamurait Ifelé Medgidiától
északra ós Csernavodától délre képződött. Október 25 ón aztán ez a fontos hídfő is a kezünkre jutott. Mialatt az üldözést folytatjuk
és a megvert ellenséges hadsereget ÉsznkDofbrudzsáfca űzzük, azalatt Bukarest várát
njból bombázták repülőink,
lj

a tengerparton pedig a szövetséges hatalmak tengeralattjárói
állanak éberen őrt.
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miként azt a török főhadiszállásról jelentett
szép siker ihirdeti:
Külömböző, Constanzába irányított és
élelmiszerekkel megrakott hajókat, valamint egy háromezer tonnás nagy
szállítógőzöst elsülyesztettünk. '
Hadi tervünk további kibontakozására kíváncsiak lőhetünk. Ellenségeink már előzőleg törték rajta a fejüket, főleg, amikor
repülőink a cserna,vodai hosszú híd
egyes részeit szétrombolták,
A dobrudzsai hadjárat rövid lefolyásáról annyi máris megállapítható* hogy Mackensen tábornagy oly hadsereggel rendelkezik,
mely támadó erő és támadó eszközök tekintetében kitűnő állapotban van. Az ellenségről
ugyanez nem mondható. Talán igazuk van az
oroszok szövetségeseinek, amikor az oroszoknak a szemükre hányják, hogy a román hadsereget nem támogatták kielégítően.
Figyelemreméltó az a. közömbösség, a
mellyel az oroszok Románia sorsa iránt
viselteinek és egyáltalán nem hangzik
valószínűtlennek,
amikor a sajtóban
felmerült az a vélemény, hogy Oroszországban esetleg meglesz a hajlandóság a. Moldovai kompenzációul elfogadni.
Egyelőre elvesztett az ellenség foglyokban 75
tisztet, kereken hétezer embert, 52 gépfegyvert
és 12 ágyút a legutóbbi döntő ütközetben. Feltehető azonban, hogy a zsákmány tetemesen
meg fog növekedni, mert az északi Dobrudzsa
nem alkalmas menedék lovassági üldözésünkkel szemben, mert északon és nyugaton a Duna
karolja át az ő nagy mocsárterületeivel ezt
az országrészt, amelynek keleti határa a Fekete-tenger. Mivel az ellenség veszteségei súlyosak voltak, valószínű, hogy
a román hadsereg veszteségei a háború
kezdete óta mintegy kétszázezer emberre rúgnak,
A legutolsó, előttünk ismeretes román veszteségi kimutatás október 12-éről 178.829 elesett,
sebesült és eltűnt emberről és több mint 6000
tisztről emlékezik meg.
A román hadseregnek az üldözése a hármas országhatártól Orsováig tovább folytatódik. Északon Arz hadserege szorítja az ellenséget a szorosok felé. Keleten a románok ellentámadása mindjobban a határ felé koncentrálódott. Brassótól délre elfoglaltuk a predeáli
szorost (azóta magán Predeálon is tul vagyunk. .A szerk.) és román területre léptünk.
A Törcsváiri szorostól délre már október 14-én
Rucára vidékén voltunk s október 24-én már
Gampolung irányában haladtunk elő. A Vöröstoronyi szorostól délre és a Vulkán-hágó vidékén ujabb eredmények jegyezhetők fel.
A románokért aggódó ellenséges és .semleges nézőik látják a katasztrófa közeledését.

Szombat, 1Ö16. októl/ér 28.
A Daily Chronide Constanza elestét nagyon
nagy horderejűnek mondja és fél Csernavoda
körülzárásától. A Corriere delta Sera a predeáli szaros elfoglalásában súlyos ós közvetlen veszélyt lát. Az Agence Havas azt hiszi,
hogy Constanza elfoglalásának katonai tekintetben nem lesznek következményei és a Daily
Chronicle néhány nappal azelőtt amellett
erősködött, hogy a katonai térkép 1916-ra körülbelül le van zárva. Én azonban azt hiszem,
hogy a román háború valamennyi ellenségünk
számára még keserves csalódásokat fog hozni.

Fogarastól Makóig.
Augusztus 08-án törtek he a románok
orvul Erdélybe. Ma teljes két hónappal a
bennünket fájdalmasan érintő események
után, román földön állanak csapataink és
Dobrudzsa legnagyobb része á szövetségeseké.
Az erdélyi menekültek vissziateflepitös előtt állanak. Érdekesnek tartjuk egy Fogarasból
menekült és Makón tartózkodó úriasszony
leírását most közölni arról, bogy milyen körülmények között értesültek a román betörésről, kezdték meg és folytatták menekülésük keserves útját. A tevéi a következő:
— Már két hónapja, hogy erre fa szomorú
sorsra 'jutottunk, hogy hontalanokká lettünk. Most megpróbálom hogy étidig átélt
szomorú sorsunkról referáljak, bár nem tudom, hogyan sikerül, mert még ma is oly ku- •
száltak a gondolataim, hogy nem vagyok kópés felocsúdni. Augusztus .28-án reggel azzal
a hírrel vert fel a cseléd a leggyanutlanabb
álmomból, liogy Vöröstoronynál betörtek az
oroszok. Hirtelenében nem tudtam, mitévő
legyek, de miután első ijedtségemből magamhoz tértem, sietve felöltözködtem és rögtön
kiszaladtam az utcára, ahol csupa ijedt arcot
láttam. Elmentem tehát Sikorszki
csendőrszázad'oshoz, gondolva, hogy tőle majd megtudom a valót. Épen a folyosón beszélgetett
a százados egy másik tiszttel, akit otthagyva,
elém sietett és bevezetett a feleségélhez, aki
már utrakészen kocsira várt. Sikorszky, sajnos, megerősítette a vöröstoronyi betörésről
szóló hírt, azzal a különbséggel, hogy nem az
oroszok, hanem az oláhok törtek lie az összes
szorosokon. Arra a kérdésemre, liogy az uram
távollétében mitévő legyek, ezt felelte:
— Kiérem nem tudok tanácsot adni. Nem
biztathatom, hogy nyugton maradjon, de azt
sem Mondatom, lliogy elutazzon.
Gondolható, mily borzasztó volt tanácstalan, helyzetem. A városiban roppant. izgalom volt, amit a legnagyobb fokra növelt a
főispánnak a távolléte, aki fölment bárom
napra a havasokra vadászni. Folyton érkeztek ia hivatalos táviratok, de nem vollt, akii fölbontsa. Borzasztó pánik volt, mig végre estére a főispán haza érkezett. iMiután este elaltattam a gyerekeket, fölmentem Harmathoz, aki beszélt már a főispánnal, tőle majd
megtudom, kell-e menekülnünk, vagy sem.
Megnyugtatott, ép azért elhatároztam, hogy
amig az uram haza nem jön, sehová ,sem megyek. Biztam ugyanis abban, hogy az uram,

NE FOGADJON EL MÁST MINT
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Szómba!, 1916. október 28.
— amint Kolozsvárott a bajiról értesül, —
azonnal haza jön, h'a máskép nem, még gyalog 'is.
Természetesen éjjel Fogarasen senkisem
feküdt le és bár a város sötétben volt, az íz-,
galom mindenkit az utcára hajtott. A szomszédság .a mi kapunkban gyűlt össze és együtt
tanácskoztunk.
Egyszer icsak futótűzként terjed el a hir,
liogy itt vannak már az -Oláhok Árpásnál.
Erre a lakosság ijedten, nekiindult gyalog a
sötét éjszakának, a nagy hegynek Galaes ifelé,
mjert azt mondták, hogy az Olt lúdját fülrobbantják a mieink és akkor nem lehet menekülni. Harmat is üzent., ihogy szekeret tócsát a rendelkezésemre, induljak azonnal.
.Ekkor engem is elfogott a félelem, öszszekapkodtam néhány darab fehérneműt és a
gyerekek ni bácskait. Épen 'fel akartam é]>
reszteni a gyerekeket, midőn fél tizenkét órakor éjjel betoppant az uram.
Istenem, sohasem felejtem el ezt a pillanatot. Alánt örültünk egymásnak! Öt is kínozta a gondolát útközben, ihogy ón esetleg
elmegyek, (amig ő haza. jön és azt sem flogja
tudni, hol ós mierre keressen bennünket. Borzasztó lelki állapotban érkezett haza. Megtudtam tőle, hogy egyelőre nincsen semmi
veszély s 'liogy csak még a szorosokban voltak
kisebb .csatározások. A cselédeket azonnal
szétküldtük a városba, hogy akik nem mentek
el, azokat nyugtassák meg. .Mi .pedig lefeküdtünk és nyugodtan aludtunk /fél ötig, mikor
Tamás nagy ijedten berolhan, hogy mégis
csak veszély lőhet, mert éjjel a .csendőrök kivonultak a szomszéd faluba és a főispánék is
elutaztak. Nyomban keltünk, az uram elszaladt 'Galaosra, régi [fuvarosához, de ez csak
Báránykutig vállalkozott bennünket vinni.
EnneR is örültünk, bár nem tudhattuk, Hogyan és mi módon iflognnk tovább jutni.
Ebéd után felültünk tékát .a szekérre és
ott hagytuk az édes otthont, hol annyi boldog időt töltöttünk. Azt hittem, hogy nem
élem tul iazt a percet, amikor ugy kell kijönnöm a kapumon, hogy talán soha viszont sir
láthatom gyönyörű otthonunkat.
iS mily fájdalmas volt ,az édes apámtól
való elválás. Még most is vérzik a szivem
belé, de semmiképen sem volt. rávehető, hogy
eljöjjön.
Áttérek most szomorú kéjutazásunkra.
Báránykuton .a fuvarosunk beszállásolt egy
ismerőséhez. De nem sokat aludtunk, mert a
folyton érkező menekülők ugyancsak fölzavarták a falu csöndjét.
Reggel a bíró segítségével akadt egy
szász ,fuvaros, aki bevitt Segesvárra, ahová
reménnyel igyekeztünk, Ihogy néhány napig
ott maradunk, azalatt majd visszaverik az
oláhokat, m:i pedig szépen haza térhetünk az
otthonunkba. Azonban a legnagyobb meglepetésünkre már a segesváriak is menekülőben voltak. A folytonos autőtiilkölés, a sepsiszentgyörgyi menekülő méntelepes katonák
lármája annyira fölizgatott, hogy pillanatra
•se tudtam elaludni.
iHjnali négy órakor kihureolkodtiunk az
állomásra, ahol a vonatok már zsúfolásig
tele voltak. Néhány órát csüggedten a perfonón töltöttünk, mig véletlenül oda nem keriilt egy ismerős vasutas, a,kii fölpakkolt bennünket egy vasúti kocsi folyosójára. Két napi
"tazás után eljutottunk Medgyesre. .Itt a
tólgármester
átadta egy főszolgabíró lakáj n a k a kulcsát (a főszolgabíró ugyanis már
elmenekült a családjával.) Kijelölt lakásun^ n tüzet raktunk és hozzáláttunk valami
meleg étel készítéséhez. Nyölc napot tölt ötünk a legnagyobb .izgalom között, mert folyjon attól rettegtünk, hogy nem lehet tovább
/"fázni, dacára hogy naponta k'iíhureol'kodUink az állomásra, mindent elkövetve, liogy
tótébb mehessünk. Végre a nyolcadik nap
^dobolták, hogy délután lesz egy menekülő
Vonat.
Össze is szedelőzködtünk .gyorsan és ki-

hurcolkodtunk újból az állomásra, hová este
he is érkezett egy tehervonat. Csupa marii aszállitó kocsi. Ezekbe betuszkoltak bennünket nagysáetve, hogy aztán útközben annál
tovább vesztegeljünk. Amint beültünk, ránk
csukták az ajtókat s mi ott ültünk a .nagy sötétségben. Ezt. már nem tudtam nyugodtan
elviselni ós annyira .erőt vett rajtam a fájdalom, hogy percekig zokogtam. Csomagjainkon ülve utaztunk.
Másnap egy katonavonat állott meg melletünk. (Egy. baka megsajnált bennünket és
egy padot nyújtott á't nekünk, ami isteni áldás volt elcsigázott testünknek. Útközben
másutt 'is olyan jók voltak a katonák hozzánk és gyümölcscsel, pecsenyével és minden
jóval halmoztak el bennünket, szegény bujdosó hontalanokat.
.Szászvároson jókora darab szalonnát és
kenyeret kapott- mindegyikünk. Aradon pedig, ahová reggel öt órakor érkeZtiink, teával
vártak bennünket, később pedig bablevest
kaptunk. Azitán kilöktek bennünket az állomásról valahová félre és még délután is ott
vártunk1. Végre az uram kérésére hozzáv-atolták a mi kocsinkat egy személyvonathoz
és este tiz órakor megérkeztünk Makóra.

HIREK
0000

Csintalan asszony.
/

.1. felvonás.
(Hózlingertől három év előtit meglógott
a neje egy kábitóan fess címzetes szakaszvezető v-el. Hózlinger imég mindig szereti -az aszsgonyt, amikor a függöny fölgördul, épen a
frász töri értej)
Hózlinger (fejét több izben eredményesen
a falba veri): Hát én nem tudok olyan rendet vágni, mint az a másik gazember?! És
meglógott- t ő l e m . . . és meglógott... é s . . . s . . ,
Tapintatos ur (Hózlinger barátja. Nem
tudja, hogy az asszony meglógott.): Szervusz,
kérlek, hogy van a kedves nejed. Hívd be nekem.
Hózlinger: Azt már nem hívhatom be neked többé és e g y á l t a l á n . , .
Tapintatos ur: Kár.
Hózlinger: K i r ú g t a m — K i r ú g t a m . . .
Tapintatos ur: Hogyan merészelted, a
mikor én szeretem a feleségedet, te csibész.
Hózlinger:
Megcsalt, nagyon megcsalt,
alaposan megcsalt.
Tapintatos ur: Az nem ok, nincs jogod,
séukiuek sincs joga elkergetni a saját feleségét, azért, mert félrelépett. Régi tapasztalat,
'hogy aki félrelép, az vissza is tud lépni.
Hózlinger: Erre nem gondoltam.
Tapintatos ur: (A legkülönfélébb szidalmakat gondolja ki, de nem közli a barátjával.)
II. felvonás.
(A Csak rövid időre nevezetű szálloda.
Strigomár egy csibész, a csintalan asszony a
babája.)
Strigomár: -Te a legcsodálatosabb és a
legdififeren-ciálódottabb nő vagy.
Csintalan asszony: Hogy merészelsz engem igy megsérteni. Lehet, hogy -mélyre süllyedtem, de az nem v a g y o k . (Lelövi.)
iStrigomár (meghal): Megállj, te disznó,
csak találkozzam veled a másvilágon a Hétvezér-utcában!
III. felvonás.
(Szegény Csintalan asszonyt elfogják a
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kibererek. Gyilkosság vétsége miatt indul
meg ellene az eljárás dr. Temesvárynál.)
Az elnök (A csintalan asszony állitólagos
menye, de ezt senki sem tudja,): önt megfogjuk büntetni, mert az már mégis csúnya
dolog egy embert megölni.
Az ügyész (Az elnök unokája, de ez nem
kizárási ök.): Kérem >a vádlottat esetleg megbüntetni.
A védő (A vádlott fia, hogy az egész család szerepeljen.): Szépen fogják nekem elitélni ezt a derék, csinos, jó, öreg kis me
nyeteskét. Kérem azonnal felmenteni, mert
már igy is alaposan elhúzódott az előadás.
Az esküdtek (Félmentik, miután -a bíróság megálMpütotta, hogy Striigománt baleset
érte. Véletlenül beleszaladt egy revolvergolyóba, amely -a szobában röpködött.)
Csintalan asszony (Zokog)): Ezeket- a palikat hogy 28-ra vettem...
IV. felvonás.
(Hózlinger megbocsát a feleségének, aki
már nem olyan csintalan asszony, mint amikor mindig meg szokott szökni hazulról.)
Hózlinger: Egy rossz álmot képez az
egész.
A fia: A darab se valami nagy eset.
A kevésbbé csintalan asszony:
Kérlek
szépen benneteket, ne haragudjatok, de én
meghalok.
Hózlinger: Ahogy parancsolod édesem.
A fin: Nincs nekünk olyan szerencsénk.
Őnagysága: (Meghal.)
Hózlinger Van nékünk olyan szerencsénk!
(Függöny.)
(tr.)
— Időjárás. Még sok helyütt eső várható,
hősülyedéssel.
SÜRGÖNYPROGNÓZIS:
csapadék.

Sok helyütt

— Uj katonai megbízatások. A sajtőhadiszállásról jelentik: A német császár legifőbb
parancsban elrendelte, hogy Cramont porosz vezérőrnagyot az osztrák-magyar főparancsnoksághoz, őfelsége Ferenc József
személye mellé osszák be, jelenlegi viszonyban való meghagyásával. — Feizit bej vezérkari ezredest, török katonai attasét, ezen
tisztségének meghagyásával a cs. és kir. főparancsnoksághoz katonai megbízottnak nevezték ki.
— Back Bernát a harctérre megy. Kilenc
hónapja körülbdliill, hogy begavári
Back
Bernát, malomtulajdonos, a szegedi nemzeti
munkapárt elnök-e bevonult katonai szolgálatra. A szegedi tüzéreknél képezték kii, majd
Érsekújvárra került .tisztiiskolába. Back ismét Szegeden van, tűzmester és legközelebb
— valószínűleg már szombaton — a harctérre
megy.
— Előadások a kereskedelmi és iparkamarában. Megírtuk, hogy november 12-én
a kereskedelmii és /iparkamara meghívására.
Szterényi József tart előadást Szegeden a városiháza közgyűlési termélben. A kamara ezen
kívül még négy előadás rendezését tervezi
az idei télen. Az előadók között van Grátz
Gusztáv országgyűlési képviselő és
Vágó
József, a budapesti kereskedelmi és iparkamara titkára.

— A birodalmi gyűlés megszavazta a
hadihitelt. Berlinből jelenük: A birodalmi
gyűlés pénteki ülésén Woegen gróf kincstári államtitkár az uj 12 miilliáfcdos hadihitel
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tárgyalásánál közölte, hogy a nemetek eddig 52 milliárdot költöttek a háborúra. Az
uj hadihitel arra kell, hogy a katonaságot
ellássák munícióval és felszereléssel. A kiadások az erdélyi és dobrudzsai front miatt
megnövekedtek. A szocialista munkaközösség szavazatain kiviii a birodalmi gyűlés
egyhangúlag elfogadta az uj hadihitelről
szóló javaslatot.
— Hazautaznak a menekültek. Budapestről jelenti tudósítónk: A keleti pályaudvarról
péntek este elindult az első menekülő-vonat,
amely az erdélyieket hazaszállítja. A vonat
husz személykocsiból, konyha- és podgyászkocsiból állott; 510 utasa volt, főleg asszonyok és gyermekek. A pályaudvaron Sándor János belügyminiszter is megjelent, aki
elbeszélgetett a menekültekkel.
— A német hadihitel és a szocialisták.
Berlinből jelentik: A Vorwarís jelenti, hogy
a birodalmi gyűlés szociáldemokrata .'frakciója 57 szavazattal 17 szavazat ellenében
elhatározta, hogy a 12 millárdos uj hadihitelt megszavazza. A frakció a parlamentben e kérdésben nyilatkozni fog.
— Komjáthy Béla meghalt. Budapestről
jelenti tudósítónk: Komjáthy Béla, volt országyiilési képviselő, földbirtokos pénteken
hetven éves korában meghalt. Az elhunyt
földbirtokos évtizedeken át vezető szerepet
vitt a magyar közéletben és lelkes karmsa
volt a politikai küzdelmeknek.

vendéglők és kávéházak tulajdonosait, nemkülönben a közönséget is. A .rendőrség közigazgatási ügyosztályának vezetője, doktor
Schreiber Emil rendőftanácsos ez ügyben a
következő kijelentést tette:
— Valaki kitalálta és most széltében terjesztik a hirt, amelynek tudtommal semmi
komoly alapja sincsen. A rendőrség a belügyminisztertől semmi ilyen rendeletet nem .kapott és nincs is tudomása, hogy ilyennel most
foglalkoznának a belügyminisztériumban. A
rendőrség a záróra megrövidítése kérdésében
egyáltalában nem tett javaslatot a .belügyminiszternek.
A belügyminisztériumban dr. Jalsoviczky
Sándor miniszteri tanácsos, a közrendészeti
osztály vezetője ezeket mondta:
— Tiz-tizenöt nappal ezelőtt bukkant fel a
záróra megrövidítésének híre. Én is esak a
lapokból olvastam. Kijelentíhietem azonban,
hogy az állítólagos rendeletről mi semmit sem
tudunk és igy a híreszteléseknek semmi komoly alapja nincs,
— Kitüntetések. Wehner Jakab és Magarasevits Leontin 46. gyalogezredbeli századosóknak az ellenséggel szemben tannsitott vitéz magatartásukért a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adatott.

— Hamis hirek a záróra megrövidítéséről.
Budapestről jelentik: Hetek óta szállong a hir
Budapesten, hogy ,a belügyminiszteriumhan
rendelet készül a zárórának 11 órára való redukálására. A hir érthető izgalomba hozta a
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Szombaton és vasárnap

Henny Portén
a legszebb mozi művésznő felléptével

ft Komédiás (lel
Artista dráma 4 felvonásban.

Henny Portén
legszebb és legkiválóbb alakítása.

Előadások szombaton 5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor.
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Szombat, 151B. október 28.

— Gyorsírók gyűlése, A Szegedi Gyorsírók
Egyesülete október 29-én vasárnap délelőtt
11 órakor tartja 14. tisztújító közgyűlését a
városi felsőkereskedelmi földszinti II. B) osztálytermében. A gyűlésnek különös jelentőséget ad dr. Fabró Henrik országgyűlési gyorsíró-revizornak az előadása a levelező-gyorsírásnak most 'tervbevett reformjáról. A gyűlés tárgysorozatán szerepel: tiszteleti tagok
választása, tisztújítás, zárószámadás, költségelőirányzat és az egyesületi munkálkodásról
való beszámolás. Az előadás iránt érdeklődőket szívesen látja az egyesület. A közgyűlést
előkészítő választmányi -gyűlés szombaton
délután 6 órakor lesz a városi felsőkereskedelmi iskolában.
— Uj korszak előtt a szegedi Lloyd.
Ilyen cimen pénteken megjelent cikkünkre
a Lloyd titkársága annak közlését kéri, hogy
az egyesület mindaddig a K-ass-féle ideiglenes
helyiségéhen marad, amig az u j helyiséget el
nem foglalhatja.
— Gyilkosság Deszken. Deszkről jelentik:
A deszk'i (uradalmi erdőben halva találták
Kardos Borbála 17 éves leányt. Kardos Borhálát egy 15 éves béresgyerek, akinek csak a
keresztnevét tudják, vadászfegyverrel sziveit
lőtte. A leány pár perc alatt meghalt. iA íbiéresgyerek elmenekült. A dráma részletei még
ismeretlenek. lA -csendőrség megindította a
nyomozást.
— Összejövetel dr. Machánszky hazatértének örömére. A szegedi orvosi kar pénteken
este barátságos összejövetelt rendezett a
Haggen-macher-féle vendéglőben annak az
örömére, bogy dr. Machánszky László főorvos két évi orosz hadifogság után hazaérkezett. A vidám hangulatban lefolyt vacsorán dr. Berger Mór, dr. Eisenstein Jakab
és dr. Szántó József dr. Machánszkyt üdvözölték meleg szavakkal. Dr. Machánszky
meghatott hangon mondott köszönetet, majd
dr. Boros József dr. Réthy
főtörzsorvost
éltette, mire dr. Réthy az orvosi kart üdvözölte. Az összejövetelen a Szegeden tartózkodó orvosokon kívül a katonai kórházparancsnokok és a katonai gyógyszerészek
is megjelentek.
— A vakokat gyámolító egyesület ülése.
A vakokat gyámolító egyesület választmánya
pénteken déliben dr. Somogyi (Szilveszter polgármester elnöklésével a városiháza tanácstermében ülést tartott. Bemutatták a számadásokat és letárgyalták a jövő évi -költségvetést. Az igazgatóság jelentette, hogy a
zongora-alap 2476 koronára emelkedett. Ebből
négy zongorát szereztek be, egy ujat és három használtat. Tárgyaltak -a családos vakok
háborús segélyéről, a tűzifa- ós lak bér.segély
ügyében. A választmány a jelentéseket egyhangúlag tudomásul vette.
— A menekültek visszatelepítése. A polgármester közli: Az erdélyi menekültek közül
a 33000—1916. számú körrendelet értelmében
elsősorban a hatóságilag ki nem ürített, továbbá az egész vagy részben kiürített vármegyék közül (Maros tordia (a régeni felső járás
'kivételével), Udvarhely, Kiskrüküllő, Fogaras (a töresvári járás kivételével), Szerén (a
Nagyszerén hegységig), Hunyad (a Hátszeg
hegységig) vármegyébe liek fognak ilakhcP
lyeikre visszatelepittetni. iFölhivom az itt
megnevezett helyeken lakó menekülteket,
hogy av árosháza közgyűlési termében .1916
október 29-én, vasárnap délelőtt 9 órakor csoportbeosztásuk megállapítása végett jelenjenek meg,
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— Visszaéléssel vádolt hadnagy. Pénteken
folytatta a tárgyalást a szegedi honvéd hadosztálybiróság a hivatalos hatalommal való
visszaéléssel vádolt Bacsinszky
Zsigmond
csendőr számvevő-hadnagy biinügyében. Kihallgatta a bíróság Fogéi László tanút, aki
elmondta, liogy a hadnagynak minden hónapban 300 koronát adott a gazdája, Strasser
Aladár kórtházi élelmező megbízásából. iStraaser.né azt vallotta, hogy csak hallomásból ismeri az ügyet. Német János és Körösi Antal
kórházi ápolók azt vallották, liogy 200—200
koronát fizettek a hadnagynak azért, mert
könnyebb szolgálatra osztotta be őket. A bizonyítási eljárás befejezése után dr. Zsivkovits ügyész kérte a tárgyalás elnapolását,
bogy a tárgyaláson (felmerült adatok alapján
a vádlott ellen megvesztegetés miatt is vádat
emelhessen. Dr. Vajda Mihály védő ellenezte
a főtárgyalás elnapolását. A (hadbíróság az
ügyész indítványát elutasította. A tárgyalást
szombaton folytatják.
— Mikor kell költözködni. A rendőrkapitányi hivatal a novemberi költözködésre vo
nátkozolag tájékozásul közili, bogy a költözködés első napja növetmiber 2-ika. mikor is
legalább két szobát át kell adni. A költözködés második napján további két szobát, harmadik napján pedig az egész lakást rendelkezésre kell boesájtani.
— Meglopta a gyermekeket. Pénteken
délelőtt a szegedi rendőrség 'letartóztatta
Pusztai Jánosné alsótanyai asszonyt, aki taz
utcán megleste az óvodából jövő gyermekeket, ós ellopta a. felső 'kabátjaik at. Dr. Temesváry Géza főkapitány-helyettes, kihágás!
bíró csavargás miatt 30 napi elzárásra Ítélte
Pusztainét. Amikor a bünitetését kitöltötte,
a rendőrség átadja az ügyészségnek.

Izolált a dobrudzsai orosz-román
hadsereg.
Bécs, október 27. Csermvodának
az első bolgár gyalogos hadosztály által való
gyors elfoglalása, bárha a románok megelőző vereségéből következtetni lehett Csernavoda közeli elestére, meglepetésként hatott. flisfcen Csernavodát erősebb erődöv
vette körül. A vezérkari térképen tizenöt
ilyen erőd van feltüntetve és ezekhez a háború alatt bizonyára még hozzáépítettek
néhányat, miért is több napi makacs harcot
lehetett várni. Medgidiát is több mii védte.
Két nap alatt elesett az egész vonal. Az ellenség egy harmadik támaszpontja a Duna
mellett és pedig a legfontosabb elveszett.
Ennek következtében a dobrudzsai románorosz hadsereg helyzete rendkiviil veszedelmessé vált. Nemcsak a tengerrel való összeköttetést vesztette el, hanem a romániai
vasúti hálózathoz való csatlakozást is. A
román-orosz hadsereg, mivel Oroszországgal nincsen használható összeköttetése, Dobrudzsában aligha tud már valamiféle operációt kifejteni.

Izgalom Odesszában a dobrudzsai
vereség miatt.
Stockholm, október 27. Besszarábiában
és különösen Odesszában a németek előnyomulása következtében igen nagy az izgatottság. A közvélemény nagyon fenyegetőnek látja a helyzetet. Odesszai hirek szerint az orosz-román hadsereg teljes födoszlásban van. A lakosság nagyon aggódik,
vájjon sikerülni fog-e a hadseregnek a besz-

— Hatósági zsir kapható. A hatósági
bódéban szombaton reggel 15 métermázsa
zsírnak való szalonnát fog a hatóság kiárusítani. A zsír- és szalonna jegyek november hó
15-én lépnek életbe. Addig jegyek nélkül árusítanak, de minden egyes vásárló csak két
kilót vásárolhat.

nyelviskolában. Telefon 14—11.
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Zapolska Gabriella:

rendőrfőnök
Szakái Géza:

A gyakorlati fényképezés
Szomöaton, ái uartpnip, október 28-án ás 29-án
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a töldszemü ember második
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Hoffmann Viktor:
Kneppó Sándor dr.:

A hadi nyereségadó
Ara 4 korona.

fl 444. SZ. É .

Városi

Nagy Endre:

Szeplőtlen asszony

Ara 4 korona.

Dráma 3 felvonásban.

Nagy jót tesz a nyomorgókkal, aki régi
ruháit, rossz kalapokat és
használhatatlan
cipőit a fiatalkorúak foglalkoztató műhelyébe
(Vásárhelyi sugárul 31. sz.) küldi. Telefonhívásra (telefonszám: 942.) készséggel küld
el a műhely.

A Délmagyarország telefonjai
Kiadóhivatal

Jiíbortt az ftrgoaacolsban

Ara 1 K 6 0 fillér.

Osztrák-Magyar Vöröskönyv

-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 , világítási-vállalatnál, Kölcsei-utca 4. Telefon 165.

Szerkesztőség

Kellermann:

A

— Talarsó, a zöldszemü ember, a világ
leghíresebb gomdolatolvasója egyik legizgalmasabb kalandját mutatja be A 444-es autó
cimü filmen szombaton és vasárnap az UráWírt-szinházban.
— Szombaton egy rendkívül hatásos artistadráma: Komédiás élet kerül bemutatásra a
Korzó-moziban. A Komédiás élet nem a sablonos artista-drámák közül való, hanem teljesen újszerű és eredeti, ezenkívül nagyban
emeli az értékét az is, hogy a női főszerepet
Henny Portén játsza. A kisérő műsor is
olyan, bogy már azért magáért is meg kell
nézni az u j műsort.
T a n u l j u n k idegen nyelveket

7

305.

81.

Mindvégig izgalmas és
szenzációs filmattrakció.

való viszonyáról.

Ara 1 K 2 0 fill.

Karinthy Frigyes:

i

i

•8 Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor.
5
• Vasárnap d. u. 2 órától kezdve.

Ó nyájas

Ara 4 K 5 0 f l l l .

•

G y e r m e k j e g y e k c s a k a z első előadásra
érvényesek.
••
•
8
"MmwMi>iii»m«mi»iiiwiiiiMiii>mi >h h m " "

olvasó

Kaphatók:
k ö n y v - és papirL . kereskedésében,
Szeged, Kárász-utca 9.

l l á n n a n

varnay

I

2

Szombat, 1916. október 28.

D&LMAGYARORSZÁG

arábiai batáron való visszavonulás. Sebesültek elbeszélése szerint a megvert seregek
helyzete 'határozottan tűrhetetlen. Nagyon
sok a betegség már csak azért is, mert
hiányzik az élelem és a viz. Odessza maga
egy nagy kórház. Valamennyi
színházat,
minden nagyobb mulatóhelyet, szállót, vendéglöt és kávéházat kórházzá alakítottuk át.

Szinaja és Kampolung közelében
Bécs, október 27. Ide érkezett hirek szerint azok a német és osztrák-magyar hadoszlopok, amelyek a predeáli és törcsvári
szorosokon előrenyomultak, közelednek Szinajához, illetőleg Kamipolungihoz. A románok makacsul védik az odavezető utakat.

Olaszország válságos gazdasági
helyzete.
Lugano, október 27. Tegnap minisztertanács volt. A' Stmnpa szerint a minisztertanács gazdasági kérdésekkel foglalkozott.
A lap tudni véli, hogy a kormány az általános gazdasági helyzetre való tekintettel eláll uj adók behozatalától, illetve a régi adók
szigorításától, ezzel szemben azonban uj
állami egyedáruságok behozatalát javasolta.
A Secolo szerint valószínűen cukor-, kávé-,
kőolaj- _s esetleg gabona-bevásárlási és eladási monopóliumról van szó.

Részlet a sommei csatáról.
Benn, október 27. A német erősségek
ellen a francia gyalogság csak többnapos,:
hevességben egyre fokozódó tüzérségi elő«
készítés után kísérelhetett meg támadást.

A lövedékek az erdők valamennyi fáját elpusztították. A déniiecourti kastély ma már
csak por és törmelék. A leomlott falak alalt
szabaddá vált pincenyilások száz német gépfegyvert rejtegettek.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
0000

MŰSOR:
SZOMBATON: A névtelen asszony. (Madame X.) Dráma. (Harmadszor.) Páratlan egyharmados.
V A S Á R N A P délután: Özvegy
kisasszony.
Énekes -vígjáték.
V A S Á R N A P este: Három a kis lány. Énekes
játék. (Bérletszünet.)
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Elveszett
kis barna

vizslakutya.

Megtalálót kérem e lap kiadóhivatalában átadni, hol kellő jutalomban részesül.

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 0

Szeged sz. kir. város rendőrkapitányi hivatala.

Hirdetmény.
Szeged sz. kir. város kapitányi hivatala mint iparhatóság közhírré teszi, hogy Peregi Mihály szegedi
lakos, Sárkány-ulca 6. és Közép-utca 9. szám alatt létesítendő, villamos erőre berendezett paprika- és lisztőrlőmalomra telepengedélyért folyamodott. Ez ügyben
az 1884. XVII. t.-c. 25. §-a értelmében a helyszínén
megtartandó tárgyalásra határidőül 1916. évi november hó 10. napjának délelőtt 9 órája kitüzetik s
erről az érdeklődök azzal értesíttetnek, hogy esetleges
kifogásaikat a tárgyalásig írásban, magán a targyaláson
pedig szóval előterjeszthetik, s hogy ennek elmulasztása esetén a kért engedély kiadásánál egyedül a köztekintetek lesznek irányadók.
A felállítandó telepre vonatkozó tervrajz az iparhatóságnál a hivatalos órák alalt megtekinthető.
Szeged, 1916. október 24.
26667-1916. szám.

Rendőrfőkapitónyság.
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Lei ;i >
ger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában S.eged,
Széchenyi-tér.
2 0

Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
S :échenyi-tér.
250

Hajhullás, hajkoepa
gyorsan elmúlik a Letnzinger-fele „C h i n a h a js z e s s" áital. Ára K P50
Kapható Leinzinger Gj ula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

G y o m o r b a j o s o k dic s é r i k a Leizingcr-féle
gyomot csepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

H a j ő s z ti 1 é s e l l e n
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 50 fiil.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Legjobb h a j f e s t ó a z
országosan elismert Leinzinger-féie. Ára 3 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
2'C

A DELMAGYARORSZAG
táviratai naponta olvashatók

a Belvárosi-, Kass-,
1 O
1
1íP

•

Korzó-,

Royal-

és

Tisza-kávéházban.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca_9.
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