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LEGÚJABB.
KORENHÁGA: Orosz jelentések szerint
a Dobrudzsában megvert orosz-román hadsereg teljes feloszlásban a Duna-delta felé
áramlik és aligha lesz képes még egyszer
komoly ellenállást kifejteni. A katonák
egyenként, vagy kis csoportban szállingóznak a BrailánáLés Reminél levő pontonhidak
felé, hogy a Duna balpartján keressenek
menedéket.
STOCKHOLM: A Ruszkoje Szlovo remii jelentése szerint az orosz-román hadsereg kétharmadrésze Dobrudzsából Besszarábiába menekült.
LUüANO: A Corriere della Sera jelenti Parisból: Németország és Norvégia
konfliktusa mindjobban kiélesedett. -Németországnak ugy látszik az a szándéka, hogy
Norvégiát megtámadja. A helyzet már anynyira komoly, hogy a két állam között a
szakítás nem is keltene feltűnést.
BERLIN-: Azuga román város elestével
az ellenséges hatalmak egész textilipara német kézre jutott. Azugának három posztógyára van, köztük a legnagyobb ezer munkást foglalkoztat. E gyár alapitója Károly
román király volt, a részvények főrésze pedig Ferdinánd király birtokában vannak.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
Három tengeralattjárónk most tért vissza az
angol csatornából, ahol összesen 21 hajót
sülyesztettek el 28.500 tonnatartalommal.
Köztük voltak a következő hajók: Conoro,
francia bárka (760 tonna), Canediere, francia bárka (2454 tonna) és Sant Charles,
'francia három árbóeos hajó; a legutóbbi
420 tonna halat szállított.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
Az „U 53" német búvárhajó az Atlanti óceán
túlsó oldaláról, jó állapotban hazai vizekre
érkezett.
GENF: Bukarestből jelentik, hogy Ferdinánd király kihallgatáson 'fogadta MargIhilomant, az ismert szabadelvű politikust és
vele hosszasan tárgyalt. Hire járt, hogy Bratianu állása megingott.
ZÜRICH: Athéni jelentések szerint a
görög hadügyminiszter az 5. hadtestet Janinából Artába helyezte át.
BERN: Kanada uj főikormányzójának
tiszteletére bankét volt Londonban, amelyen
'Robertson, az angol vezérkari főnök a következőket mondotta:
— Én még nem látom a háború végét.
Hogy a háborúnak mikor lesz vége, ez a
'kérdés ma nem bir érdekességgel. Csak akkor fejezhetjük be a háborút, ha az ellensé-

get legyőztük.

az oroszok

előállásait.

A németek fontos magaslatokat ragadtak el az ellenségtől. - Falkenhayn csapatai husz nap alatt 10.000
román foglyot ejtettek.
? BUDAPEST, október 31. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Károly főherceg
lovassági tábornok hadseregarcvonala: Orsovánál és az erdélyi déli határhegység
túlsó oldalán tovább folyik a harc. Csernahéviztöl északra és Kampolungtól északra
meghiúsultak a románok támadásai. Magyarország keleti határán és az Erdős-Kárpá tokiban aránylag tegnap Is nyugalom
volt. Falkenhayn tábornok osztrák-magyar
és német haderői október tizedike óta 151
tisztet és 9920 főnyi legénységet fogtak el;
a zsákmány 37 ágyú, 47 gépfegyver, egy
zászló és sok hadlszer.

IKaszyii mellett virradatkor megtámadták.
Az ellenséget véresen visszavertük. Beresteckótól északnyugatra a Styr felső folyásánál előtéri csatározások a ml javunkra
dőltek el. A Narajovka keleti partján Molochowtól ésaakra török csapatok rohammal
elfoglalták az ellenség több előállását, tovább délre német ezredek Folv-Krasnolesietöl nyugatra elfoglaltak fontos magaslati
állásokat és visszaverték az oroszok ellentámadásalt; 4 tisztet, 170 fönyl legénységet
és. 9 gépfegyvert szállítottak be. Stanislautól délnyugatra orosz osztagok előretörése
sikertelen maradt.

Lipót bajor herceg vezértábornagj
hadseregarcvonala: Lipnlca-Dolnánál német
csapatok, Brzezanytól délre török zászlóaljak elfoglaltak erősen elsáncoít ellenséges
állásokat, amely alkalommal 4 tiszt, 170 főnyi legénység és kilenc géppuska jutott a
támadók kezére. Volhiniában Lobacowkánál visszavertünk orosz előretöréseket.

Károly főherceg lovassági tábornok
arcvonala: Erdély keleti határán nyugalom. A déli határhegységben sürü köd és
Időnkénti hóvihar dacára a harcok tovább
folytak. Kampolungtól északra és Börzénynél, Orsovától északra a románok sikertelenül kísérelték meg, hogy visszafoglalják
a tőlük elvett magaslatokat. Falkenhayn
gyalogsági tábornok hadserege október tizedike éta 151 tisztet, 9920 főnyi legénységet fogott el és sok egyéb hadlszeren kívül
37 ágyút, 47 gépfegyvert és egy zászlót
vett el a románoktól.

HÖFEJR altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN,

október 31. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértábornagy harcvonala: Rövid tüzérségi előkészítés után az oroszok Szcara-állásunkat

LUDENDORFF, első föszállásmester,
ÍKözli a miniszterelnöki saltóosztájv >

Kudarccal végződött francia támadások
BERLIN, október 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A Somrne mentén a kedvezőtlen
időjárási viszonyok korlátozták a harci tevékenységet. A Les Boefstól északkeletre
és keletre állásaink ellen előrenyomuló ellenség osztagait tüzelésünkkel vlsszaüztük.
Egy francia századnak La Maisonette ellen
intézett támadása meghiusult. Ép Így kudarccal végződtek a kézigránátos csapatok
arra irányuló kísérletei, hogy Biachestöl
délre fekvő uj árkainkba behatoljanak, —

Nagy francia erőknek Ablaincourt ellen és
a chaulnes—Iihonsi müut két oldalán indított támadása védőtüzünkben nem volt keresztülvihető.
A trónörökös hadcsoportja: A Maas
területén is nagyobb nyugalom volt, mint
az előző napokban, csak St. Mlchel vidékén
ért el Időnként nagyobb hevességet a tüzérségi tüz.
LUDENDORFF, első föszéMásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
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A városi beruházások és a
húszmilliós kölcsön.
A Délmag
—zúg mai számában ebben a tárgyban cikk jelent meg, amely anélkül, hogy az én, a vasárnapi lapban közölt
rövid fejtegetéseimre kifejezetten hivatkoznék, mégis annak tartalmát veszi bonckés
alá, ugy, hogy kénytelen vagyok arra néhány szóval reflektálni.
Előre bocsátom, hogy én az ismeretlen
cikkíróval, aki olyan „nevetségesnek" minősített állításokat cáfol, amelyek az én cikkemben nem is foglaltattak, vitába bocsátkozni nem óhajtok és őt ezen a téren követni
nem fogom, aminthogy első izben is csak a
lapszerkesztő barátom ismételt kérésére
mondtam el szerény véleményemet.
Én nem mondottam azt mint határozott
állítást, hogy a beruházásokkal 8—10 évig
várni kell, hanem mint kérdést vetettem fel
azt: vájjon ezen munkálatok, dacára annak,
hogy 8—10 év múlva valószínűleg — ezt
biztosan épp oly kevéssé tudhatom, mint a
vitázó ur az ellenkezőjét, mert sem ő. sem
én nem vagyunk próféták — sokkal olcsóbban lehetne azokat elvégeztetni, már most
legyenek és illetőleg lesznek-e megkezdve.
Erre a kérdésre majd a törvényhatósági
bizottság lesz hivatva kellő előkészítés után
a választ megadni és éppen nincsen kizárva,
hogy magam is a tanács ezirányu előterjesztésének megismerése után azokhoz fogok
csatlakozni, akik a sürgősség mellett' szavaznak. Hiszen már az inkriminált cikkemben
is koncedáltam, hogy vannak a városnak
majdnem elodázhatatlan feladatai, a kölcsön
feltételeinek kétségtelenül előnyös voltát sem
domboríthattam volna ki .anrtyira, ha annak igénybevételét nem tartottam volna bizonyos körülmények között én is ajánlatosnak.
A felveendő pénznek hadikölcsönbe való
fektetését illetőleg nem fogadhatom el a
cikkíró argumentumait. Remélem, nem szándékosan állította be a dolgot ugy, mintha
én az állam bonitását kétségbe vontam vagy
pláne állami csődről beszéltem volna. Cikkemben erről egy árva szó, vagy akár csak
félremagyarázható célzás sem található. A
hadikölcsönkibocsátások alkalmával annak
érdekében ismerőseim körében, de ezen lapban is kifejtett működésem ezen általam is
nevetségesnek elismert, de sehol nem is létező felfogás ellenkezőjét bizonyítja.
'Nagyon tetszetősen mutatja a cikkíró a
lombardirozás előnyét. Eddig tudtommal az
egész felveendő pénznek újonnan jegyzendő
hadikölcsönbe való fektetéséről volt szó,
nem pedig arról, hogy a már eddig jegyzett
10 millió hadikölcsönre felvett előleg fizettessék abból vissza, ami már magában véve
a cikkíró saját álláspontjának megtagadását jelenti. Mert hiszen ha a pénz — mint
azt a cikk oly fényes ékesszólással bizonyítani igyekszik — a beruházásokra kell, ugy
nem fordítható arra, hogy korábban kontrahált adósságokat fizessünk belőle. De egyébként sem ugy áll a dolog, amint azt talán
a laikusok neki elhiszik. Az 5%-os lombardkamat — ha a cikkíró valamikor olvasta a
hadikölcsönre vonatkozó aláírási felhívásokat, ugy ezt tudnia kell — csak azon előlegek számára van biztositva, melyek a
jegyzés alkalmával igazoltan a jegyzett öszszegre történő befizetés céljaira vétetnek
fel, ellenkező esetben csak az OsztrákMagyar Bank mindenkori 'váltókamatlába
biztosíttatik bizonyos időre. Tehát két eset
lehetséges. Vagy felveszi a város az előleget a jegyzés alkalmával, akkor nem használhatja fel ugyanarra a iBodencredit-Anstalt pénzét, és akko rhafomra dől az egész
okoskodás, mert hiszen megint csak előáll
az, amitől a cikkíró annyira irtózik, hogy
a pénzt a felhasználásáig 3%-kai kell gyümölcsöztetni. Vagy pedig majd csak akkor
veszi fel a város az előleget, .amikor a P é n z -
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re szüksége van, vagyis a háború után, a ] jegyezni, jól teszi, de akkor nincs szüksége
mikor a cikkíró szerint is „nagy pénzszűke ebez a bécsi kölcsönre, ha pedig beruházáfog beállni" és amikor a kamatláb a saját sokat kell eszközölnie, ugy vegye fel a bécsi
bevallása szerint jogosult „legpesszimiszti- kölcsönt, de akkor abból ne jegyezzen hadikusabb kilátások" mellett sokkal magasabb kölcsönt,
lesz, mint 5%. Ha hadikölcsönt akar a város
Glücksttial Lajos.

Dobrudzsában a helyzet változatlan.
BERLIN, október 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Balkán harctér: Mackensen
vezértábornagy hadcsoportja: Dobrudzsában a helyzet változatlan.
Macedón arcvonal: A bolgár gyalogság szerb osztagokat, amelyek a Cserna
hajtásnak keleti részében kezdetben sikereket értek el, kiindulási állásaikba vetett
vissza, miközben nagy veszteségeket okozott nekik.

SZÓFIA, október 31. A bolgár vezérkar jelenti: Korica környékén egy gyenge
ellenséges osztagot visszavertünk eredeti
állásába. A Cserna folyó hajlásában a szerbeket ellentámadással visszaűztük. A többi
fronton kisebb járőr- és gyalogsági harcok.
Az Égei-tenger partján nyugalom. Dobrudzsában a helyzet változatlan.
BUDAPEST, október 31. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: Csapatainknál nincs újság.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

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

Tirolban vereséget szenvedtek az alpiniek
BUDAPEST, október 31. (Közli a mi- ! ellen a Fassani-alpoklban indított támadását
niszterelnöki sajtóosztály.) A tengermelléki az ellenség jelentékeny veszteségei mellett
arcvonal egyes részei váltakozó hevességű visszavertük.
tüzérségi és aknavető-tüz alatt állanak.
HÖFER altábornagy,
Tirolban egy alpini zászlóaljnak a Gardinál
a vezérkari főnök helyettese.

Tanácskozás a Havasalföld kiürítéséről.
— Az oroszok Bukarest föladásával
is számolnak. —
Amsterdam,
október 31. Az Odeszkij
Lisztok Reniből keltezett távirati jelentése
szerint a román főhadiszálláson hosszú ás
izgalmas tanácskozás volt a
Havasalföld
kiürítésének tervéről. Különösen az orosz
vezérkar képviselője szállott sikra az eszméért. A többi közt azzal érvelt, hogy a
Nagy- és Kis-Havasalföld kiürítése nagyon
megrövidítené és az ellenség erősebb támadásai ellen is aktivvá tenné a defenziv frontot. Jelentékeny román és orosz erőknek
a havasalföldi fronton váló meghagyása súlyos hibákra vezetne. A front, amelynek elfoglalását az orosz küldött ajánlta, a következő: Tandarei vidékétől, 7 kilométernyire
Harsovától nyugatra, Buzen és a Kárpátok,
szóval a Jalonika Aszaki partja mentén Trac'hováig. A terv Bukarest fokulásának szükségességével is számot vetett. Román oldalon szenvedelmesen tiltakoznak e Jerv ellen.
Sem a király, sem a román vezérkar, sem
a kormány nem akar tudni az prosz indítványról. Campinában ebből az alkalomból
izgatott jelenetek voltak. A román főhadiszállás mégis újra hátrább költözött és pedig egyelőre Campinából Buzenbe.

i

sen hiányzik. A lakosság, mint más városokban is, bosszú sorokban áll az élelmiszerüzletek előtt, a legtöbb esetben azonban
hiába.

Románia megsemmisítésének
lehetőségével számolni kell.
Zürich, október 31. Londoni közlés szerint az Observer foglalkozik
Hindenburg
nagy balkáni tervével és azt hiszi, hogy a
terv egy része a román hadsereg megsemmisítésére irányul, hogy azután a gazdag
országot megszánhassa és az orosz balszárnyat átkarolhassa. Az Observer azt hiszi,
hogy e nagy terv megvalósításának lehetőségével számolni kell, de ha meg is valósul,
ezzel még nem ér véget a háború.

Az olaszok Romániáért.
Düsseldorf, október 31. A Genemlanzeiger jelenti Luganoból: A Cörríere delta Sera
kéthasábos cikkben ismét megsürgeti az
orosz segítséget Románia számára, amelynek megsemmisülése napról-napra bizonyosabbá válik.
— Ha Oroszország nem, bocsájt Románia rendelkezésére egy milliós hadsereget, —
irja a lap — napok kérdése, hogy Románia
elvesszen.

Óriási élelmiszerárak
Bukarestben.

Román hadifoglyok siralmas
állapota.

Stockholm,
október 31. A
Ruszkoje
Szlovo szerint a romániai menekültek ,közt
sok szerbiai család is érkezett Odesszába.
Ezek addig hazaijuk elhagyása óta Turnszeverinben laktak. A menekülők elmondják,
hogy Bxijkarestben, ahol minden; magánjforgalom megszűnt, az élelmiszerárak hallatlan magasságot értek el. Több cikk telje-

Konstantinápoly, október 31. A román
hadifoglyok első szállítmánya Anatóliába
való utján tegnap végigvonult a ,város utcáin. A román katonák nyomorúságos külsejükkel és levertségükkel siralmas benyomást keltettek. A foglyok elvonulását szemlélő tömeg mindenütt méltóságteljes nyuga-

lommal viselkedett.
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való összeköttetéseinket. Azt hiszem,
hogy a háború nemcsak Európa geográfiái térképét változtatja még, de az
államokat ós a népeket egészen uj feladatok elé fogki állítani
A változás
nem csupán internacionális vonatkozásban várható, de eltolódások lesznek a
politikai, szociálpolitikai, gazdasági és
állampénzügyi relációkban is. Hiszen
láttuk mindjárt a háború kitörése után,
hogy az állam ós a társadalom egészen:
uj, eddig még nem ismert feladatokkal
kezdett foglalkozni. Az évtizedekre kiható alapvető problémák csak a háború
után fognak felmerülni, amikor feladatunk lesz a háború eseményeit likvidálni és az uj helyzetbe beilleszkedni.

4 5 0 0 sertés megvételére kötött szerződést
a közélelmezési hivatal.
(Saját tudósítónktól)
Két "hete körülbelül, hogy a városi közélelmezési üzem
sertéseit a hadügyminisztérium megbízásából a Idus- és Vásárpénztár rekvirálta. A
sertések közül ez ideig mindössze azt a buszát oldották fel, amelyeket a belügyminisztérium felhatalmazása alapján Cveity Radkótól foglalt le a polgármester. A Kovácsféle 280 sertés sorsa még mindig bizonytalan,
az eddigi eljárások eredménye mindössze
az, hogy biztató Ígéretek vannak. Ilyen körülmények között elég sivár remények közepette várta a szegedi közélelmezési hivatal a legközelebbi beteket és hónapokat. A
városi sertések rekvirálása ugyanis abba a
kinos helyzetbe juttatta a hatóságot, hogy a
közélelmezés épp egyik legfontosabb feladatát egyáltalán nem tudta teljesíteni: nem
volt módjában zsírhoz juttatni azokat, akik
nem tudnak egy évre, vagy csak hónapokra
is berendezkedni.
Kedden azután örvendetes fordulat állott be, amely ezt a kérdést a legteljesebb
megelégedésre oldja meg, ha a továbbiakban
nem merülnek fel olyan elháríthatatlan akadályok, amelyek a közélelmezési hivatalnak
ezt a munkáját is illuzóriussá teszik. Az történt ugyanis, hogy Balogh Károly, tanácsnok, a közélelmezési hivatal vezetője 4500
darab olyan sertés szállítására kötött szerződést, amelyeknek párja 250—300 kiló. A
sertések szállítása november elején kezdődnék és a vállalkozó tizenöt héten át hetenkint 300 darab sertést köteles Szegeden a
maximális árért átadni.

Ez a szerződés kétségtelenül pompás,
ha realizálni lehet, a legteljesebb mértékben
sikerült Szegeden a zsir- és szalonna-kérdést rendezni. A dolognak azonban még egy
akadálya van, de az az egy azután a Iegkomolyabbak közül való. A szállítást ugyanis
mindaddig nem1 lehet megkezdeni, amig az
üzlet ,megkötését a hadügyminisztérium jóváhagyólag tudomásul nem veszi. Ennek érdekében is megtörténtek már a lépések, ( ki
tudná megjósolni ma, hogy milyen eredményük ,lesz. Azt hisszük, nincs fórum, a
melyik előtt vitás lenne, hogy Szegedet az
elrekvirált sertésekért kárpótolni kell. Közismertek (azok az okok, amelyek miatt Szeged csak ilyen kevés sertést hizlalhatott.
Bizonyos az is, hogy a közélelmezési hivatalnak abban az esetben is gondoskodnia
kellett yolna ujabb sertés-mennyiségekről,
ha a városi sertéseket nem rekvirálták volna
el. A rendelkezésre állott mennyiség ugyanis
távolról sem fedezte volna a szükségletet,
az uj vásárt tehát a város kihizlalt sertéseinek elvétele csak jogosabbá, kedvező elintézését indokoltabbá teszi.

— Az államok egész sora sodródott a világháborúba, de a békekötésnél
minden állam arra fog igyekezni, hogy
a maga érdekeit minél jobban biztosítsa. Hogy a gordiuisi csomót miképen
fogják megoldani, arra a kérdésre ma
csak a politikai kuruzslók tudnának pozitív választ adni. Annyi bizonyos,
'hogy Magyarország és Ausztria az eddiginél sokkal intenzivebb
gazdasági
összeköttetésbe
kerülnek
Németországgal. Ez az átmenet természetesen bizonyos áldozatokat igényel a monarchia
mindkét állama részéről, amelyeket
azonban, — tekintettel a nagy előnyökre — nem lehet kikerülni.

Ahhoz nincs sok bizalmunk, hogy a kedden megkötött szerződés teljes egészében
lebonyolítható lesz. Valószínű ugyanis, hogy
sokalni fogják azt, hogy Szeged 4500 sertést
akar magának biztosítani. De nem tudjuk
elképzelni, hogy a szükségletnek legalább
egy részére ne tudja a fedezetet biztosi tani
a hatóság, ha ez alkalommal a helyzet komolyságához mért erélylyel mer föllépni.

Vécsei

Forrongás Indiában.
Amsterdam, október 31. Brit-India lakosságának különböző részei a Times indiai
tudósítása szerint minden angol tagadás ellenére is igen erős forrongásban
vannak.
Az idézett lap szerint Pernshap tartomány
különböző kerületeiben házkutatásokat tartottak és az indiai honvédelmi törvény alapján a lakosság nagyszámát letartóztatták.
Zahoreban Riíah I-Am-ot, az ottani mohamedánok egyik yezérét és a Saski-mecset
imámját elfogták.
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oCászló
gazdasági

a központi
í)atalmaJ(
politikájáról.

— A Délmagyarország [tudósítójától. —
Budapest, október 31.
|
(Fölkerestem Lukács László belső titkos
tanácsost, Magyarország volt miniszterelnökét és megkérdeztem, íliogy véleménye szerint
a győzelmes háború után milyen változások
várhatok a központi hatalmak gazdaságpolitikájában. A kegyelmes ur a következőkben
volt szíves válaszolni:

— A központi hatalmak tehát a legszebb gazdasági perspektíva előtt állnak. És mégis: ez időszerűit kiszámithatlanok az esélyek. Hiszen e pillanatban nem láthatunk a jövőbe, úgyszólván
fátyol takarja el szemeink elől a .iövő
fejlődését. A sok bizonytalanságból szilárdan emelkedik ki egy tény és ez az,
hogy a világháború, amelyet mi nem
kerestünk, akaratunk ellenére
főtényezövé tett bennünket és hogy a háború
egész uj szituációt fog teremeteni a
nemzetek részére.

— Németország, Magyarország és
Ausztria a háború győzelmes befejezése
után igen élénk gazdasági
összeköttetésbe fognak jutni a balkáni államokkal
és a távoli kelettel. Geográfiái fekvésünk
arra predesztinál bennünket, hogy a
Keletet mi lássuk el ipari és kereskedelmi termékjekikel.) ( Ami különösen a
balkáni államokat illeti, ezekkel közvetlen összeköttetéseink
vannak, ismerjük igényeiket, szokásaikat és sok vonatkozásban faji összetartozóság is van
közöttünk.
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A román főhadiszállást Moldvába
helyezték át.
Berlin, október 31. A Lokalanzeiger egy
stockholmi távirata szerint a román főhadiszállást Moldvába, Botosaidtól délre helyezték át. Ez az intézkedés a szövetséges hadvezetőség kívánságára történt, amely ezáltal
az orosz hadvezetőségnek a román hadviselésre való befolyása fokozását akarja elérni.
A jalovitzai fogolytábort is Moldvába, Jasitovától délre helyezték át. A bukaresti sajtó
egy része is átköltözködik. A Journal des
Balcans már Odesszában jelent meg. A lapok a költözködési élőkészületek miatt egészen kis alakban jelennek meg.

— A központi hatalmak, különösen
Magyarország gazdaságpolitikáját igen
jelentékenyen fogja érinteni a kérdés,
hogy a Közép-Dunának háborítatlan birtokába jutnak-e? Ez az olcsó és nagyszerűen kihasználható vizi ut még intenzivebbé tenné a balkáni államokkal
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Semleges megfigyelések
a háborús Angliában.
Az Angliában nagyon is egyenlőtlenül
megosztó vagyoni viszonyokkal függ össze,
'hogy a különböző néposztályok nagyon is
különbözőképpen érzik a háború nyomását.
Az alsóbb néposztályok nyögnek a drágaság alatt, a vagyonosabb osztályok pedig
tovább folytatják élvezetekkel teli életüket.
A legjobban elharapózott természetesen a
jótékonykodó szórakozás. Kerttársaságok,
bazárok árverés és sorshúzás utján koloszszális összegeket juttattak a Vöröskeresztnek. Az ajándékozott mü- és értéktárgyak
árverései rendesen igen élénkek. Az árverést rendesen valamelyik közismert társaság
béli személyiség, vagy népszerű színművésznő vezeti. Az árverelő meg rendesen visszaajándékozza a tárgyat, ami a tréfát és jövedelmet egyaránt fokozza. Nagyon kedvelt
szórakozás a sebesülteknek tömeges megvendégelése. Egyes szini előadásokra sokszor ezer-kétezer ingyenjegyet is adnak nekik. Autótulajdonosok szívesen bocsátják
rendelkezésükre a kocsijaikat, hogy azokon
menjenek ünnepi menetben — sokszor zenekisérettel — egyes szórakozó helyekre.
A gazdagoknak azonban megvannak a
maguk kii lön háborús szenvedéseik is. A legfájdalmasabb ak egyike ezek közül a cselédkérdés. A lőszer, és más hadi ipari gyárak
akkora béreket fizetnek, hogy minden —
még a női munkaerő is — oda áramlik. Azért nagy költség és nehéz dolog, cselédhez
jutni. Az uraság és cseléd közti viszonyra is
kihatott ez. A cselédleány könnyen jut hozzá
hetenkint néhány szabad délutánhoz és estéhez és a ladyk alig mernek vendéget ebédre
vagy vacsorára hivni, mert a cselédjeik ez
ellen esetleg kifogást emelnek, ha ugyan
egyszerűen faképnél nem hagyják őket. A
gránátipar fejlődésével . mind több és több
család szállodákban étkezik, ahol a kiszol gáló személyzet jobbára külföldi. Menekült
belgák vagy a megszállott területekről való
ifranciák most a pincérek. Sok az ilyen állású olasz is. A portások, liftes fiuk, fodrásznők, szállodai szobalányok, irodai személyzet is többnyire külföldiek. A jobb szállodákban legalább is annyi francia szót hall az
ember, mint angolt és azonkívül mindefféle
más nyelv is hallható.
Londonban taldn németül is egészen
bátran lehetne beszélni.
A kis Vidéki városokban persze nem. A sok
szövetséges országbelinek a jelenléte kissé
enyhitőleg hat az angol elzárkózottságra. A
velük való állandó érintkezés a leereszkedés
helyébe az egyenlőség érzetét juttatta. Az
idegen „invázió" gyógyiióan hatott a hagyományos angol merevségre.
Az utcai élet London centrumában, kiiJönösen a lunch idején, még most is hangyaszerü. A járdákat számtalan gyalogos, köztük sok fiatalember, tölti meg és a kocsiforgalom sem mutat észrevehető megcsappanást. Feltűnő a sok férfi és női koldus, a
kik ilyenkor előkerülnek sötét odúikból, hogy
az embertömegben arassanak.
Nemcsak
gyufát áruló vakok és bénák láthatók, hanem asszonyok sápadt gyerekkel a karjukon képeslapokat kínálnak, vak és néma kitaszítottak minden elképzelhető hangszeren

játszanak, a fuvolától! a hordozható harmoniumig. Nem ritkán alig kerüli el az ember,
hogy valamely, a földön ülő nyomorékba
ne botoljék. Az utcai suhancok párosával
daloilják az elmaradhatatlan Tipperary-dalt,
ha aztán valamelyiknek sikerült Németországot gyalázó strófát beleszúrni, hull a
penny, mint az eső. Van még "elég munkanélküli, akiket ép ugy mint a háborús kéjutasokat, dél idején a Pál-katedrális előtt
találhatni, amint, á la San Marco, galambot
etetnek.
A Londont néző idegeneknek most az
érdekességek egy része megközelíthetetlen.
A szuffrazsett-veszélyí a Zeppelin-veszély
követte és
a Brit muzeum és a képtárak kincsei el vannak rejtve.
Ük ugyan azt mondják, hogy a muzeumok
takarékosságból nincsenek nyitva. A legtöbbön ott áll: „Zárva." Ezekből az épületekből a legértékesebb tárgyak pincékbe
vándoroltak, ahol vár módjára homokzsákok
is védik őket. A németgyülölet, amely a müveit körökben is igazi angol extravaganciákat
szült, a műtárgyakra eddig még nem terjedt kj, habár alkotójuk oly szerencsétlen is
volt, hogy néímet, osztrák vagy magyar földön született.
A klubélet is egészen átalakult. Ugy a
nagy és hires politikai klubok, mint a tisztán társadalmiak helyiségeiben a hadsereg és
flotta számára rendeznek előadásokat, .amelyeken e klubok legelőkelőbb tagjai szere
pelnek. Egyesek tágas helyiségeiket egyenesen kórházi célokra engedték át. A tagok
száma persze valamennyinél megfogyatkozott, a vidám atmoszféra eloszlott és az
ezen helyiségekben uralkodó komolyság éles
ellentétben áll azzal az élettel, amely a végzetes 1914-iki augusztus előtt itt uralkodott.
A mozik sem ugyanazok már. Szorgalmasan látogattam őket, mert jó alkalom a
tömeg és hangulatának a tanulmányozására.
A háborús filmek a legkedveltebbek.
Olyon dolgokat is mutatnak, amelyek a háború komoly
és nem
szentimentális oldalát is megismertetik.
Maga p. kormány adott módot rá, hogy igazi ütközetek, nevezetesen a Somme-csatákból, kerüljenek a filmre. Azt remélik, hogy
ezen borzalmas valóságok megismerése által
növelik a nemzetben a győzelemre irányuló
akaratot, áldozókészséget és a front és tömeg közt nem mindig meglevő lelki kapcsolatot. Be kell .ismernem, hogy nincs meg,kapóbb és izgatóbb, mint az ilyen film. Látni, mint találják el halálosan az ellenséges
golyók qz angol katonákat. A nyilvánosság
egy része tiltakozott ezek ellen a filmek eiien, de az izgalmas vita eredménye: az
ilyen filmek további bemutatása. Visszatetszőnek találtam, hogy egyes mozikban az
ilyen filmet ,a legbárgyubb humoros filmek
között adták mintegy slágernek. Sok moziban a hatás mélységes.
Előadás közben a siri csendet csak
az asszonyok zokogása törte meg.
Természetes, hogy az ilyen filmeken rendesen az antantbeliék ,a győztesek, mindazáltal
kétlem, betöltik-e ezek a filmek azt a céljukat, hogy a népben felkeltsék az annyira
kívánatos optimisztikus hangulatot.

Szerda, 1ÖÍ6. adveüuBer 1.
A színházakban tekintet nélkül a komoly
időkre, vagy talán ép azért, a könnyű zsáner uralkodik. iRevük, látványos ,darabok,
vígjátékok a kedvelt előadások. Igen látogatottak a jobb variéték (Music Halls). A
frakk és fehér ing már nem kötelező. A
nézőtér tehát szokatlanul vegyes kéípet
nyújt. Viharos tetszést kelt a még oly silány
némtetek elleni guny is, amely figyelemreméltóan a németek szövetségeseivel egyáltalán nem foglalkozik.

Német újságírónő magyarországi útjáról.
(Saját tudósítónktól.)
Az augusztusban
Magyarországon és Szegeden járt német újságírókkal itt volt Vernard Mária, az Essener Vokszeitung munkatársa is, aki magyarországi útjáról A román határon címen irt
igen meleghangú cikket, melyet dr. Somogyi
Szilveszter polgármesternek is megküldött.
Ezt a nagy rokonszenvvél és melegséggel
megirt cikket szószerinti fordításban itt adjuk:
— Vannak napck, melyeket sohasem felejtünk el. Körülbelül húszan utaztunk el
mint a német sajtó képviselői, hogy a szomszédos Magyarországot megnézzük és tőlünk
elszakadt honfitársainkat köszöntsük, akik
Mária Terézia ideje óta mélyen benn Magyarországban megtelepedték.
Oderbergtől indultunk ki külön vasúti
kocsikban. Mindenütt a legmelegebben üdvözölték. Láttuk a Magas Tátrát, Budapestet,
Szegedet, a német Bánátot, Temesvárt, mind
olyan helyieket, amelyek ránk mély és felejthetetlen benyomást gyakorolták.
A nagy, hatalmas Tisza üdvözletével
kezdődött el fogadtatásaink, azután mindenütt ünnepélyes fogadtatások, zászlók, rózsák, óljenzések, szűnni nem akaró megtiszteltetések, amelyek a német népnek szóltak, a
mely bizton és bátran tartja magát a háború
nehézségeivel szemben és állja mindvégig a
szövetségesének adott szavát.
A 'képek váltakoztak. Láttáink pusztákat,
nagyszabású birtokokat, városokat, megismerkedtünk a hires magyar vendégszei^tette! és azután a szivből jövő fogadtatással,
mellyel a német parasztság üdvözölt bennünket Délmagyarországon.
A benyomásokat lehetetlen mind felsorolni. Az idő tellett, a (percekből órák, aa
órákból napok lettek, de az éjjeli csendben
mégis lassankint kimerültünk s kezdtük érezni, hogy nem épen nyolc napja annak, hogy
az első meleg üdvözlésben részünk volt.
Kraushaar igazgató urnák, aki utazásunk vezetőije volt, köszönhetjük, hogy további utazásunk kevésbbé fáradságos volt.
Az uti tempót ugyanis meglassította és elébünk bárt egy gyönyörű utiirányt, hogy gőzhajóval megnézhessük Orsovát, a Vaskaput,
Aida Kaleh-t, Siófokot és végül a történelmi
nevezetességű Belgrádot.
A hónap 27-áke volt. Egy szép nyári reggelen Temesvárról a batár felé indultaink.
Halványzöld lkukor icaföldek és gyönyörű
napraforgó-csoportok váltakoztak, mig végre
a reggeli ködből a transszilvániai alpok emelkedését észleltük.
Uj természet, u j falu és embertípus: Románia.
,
^
(Mint nehéz köd esett ez a szó köztünk a
reggeli virradatba.. Mintha nehéz köd kisérné
vonatunkat és futna mellettünk és sötétítené
el a szép természeti látványt ez a szó: Románia.
[Hogy fog a kérdés eldőlni? Eszünkbe jutott mindaz a sok tárgyalás, mely köztünk
és Románia között folyt.
A legközelebbi állomáson meguyügod-
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tunk: egy rövid beszélgetés a hadtestparabosnóksággal, mely jelentette, hogy a vonal szabad és az utazás lehetséges. A .határbéke jól
lehetett biztosítva.
iAz isteni gondtalanság ismét utóiért bennünket. Vasárnap volt. Küinn vártak a kocsik. Román parasztok tartották a lovak
kantárszárait, a magyar katonaság pedig
segített nekik.
A vonat in dúlás megtörtént. Fehér porfelhők, lódobogás és teljes nagyságában feltárult a gyönyörű Cserna vidéke. Előttünk
volt Herkulesiiirdő.
Késő nyári est. A légkör meleg és békés.
A vigadóban féllángoltaik a lámpák, vig társaság mindenütt. Román parasztok féhór
népviöeletben, fürdővendégek és tarka katonai uniformisok.
A társaság mindig nagyobb lett, a hangulat emelkedett. Valahonnan egy édes magyar dal hangzott fel, melyet egy német keringő követett ós utána a temperamentumos
magyar csárdás 'hangjai következtek. Fehér
asztaloknál ültünk, köztünk, társaságunkban
egy őszhaju ezredes. Mondogatta, ne szakítsuk Mire még a mulatozást, maradjunk, de
ő váratlanul eltűnt társaságunkból. IMiért'í
Senki sem tudta. Osak egy magyar ember, a
ki eddig csöndesen ült társaságunkban, jegyezte meg, hogy ő egy lövést hallott. Nem
maradt idő a gondolkodásra. Künn kardcsörrenés hallatszott, utána pedig a rövid katonai jelentés: Románia hadat üzent.
KaLapácsütésIkónt hatott ránk ez a hir.
Először néma csönd. Egy pillanatig nem tudtuk felfogni a dolgot, utána a megértés következett. Egy kar kifelé mutat, ott a határ!
Mindenki kapkod, szalad, fegyverkezik. Engem félés nem .fog el, mert jó védelem alatt
állok. De a haza sorsa, az aggaszt. Eszembe
jut a sok síró anya, kinek fiaitól kell elválnia és az a sok fiatal katonaivér, mely ismét
el fog folyni. Két lovas ugrat előre, [hová,
Isten tudja, talán az első román golyó elébe.
iMi a kapuinál állunk. A mi podgyászunk
összegyűjtve hevei'. Egy kocsi jön az uton.
Állj! — kiáltja harminc hang egyszerre. Katonákat szállítanak és igy jönnek vég nélkül
a kocsik.
Kezdődik már a vándorlás. A sebesültek
jönnek bekötözött Ihomlok'kal, de azért jókedvűen integetnek. Az egyik egy nótára is rágyújt. Mi még mindig a ház előtt ü'lün'k a padokon . . .
Végre megérkezik a várva-várt kocsi.
Podgyászunkat felrakjuk. iSzomoru utazás
ez! Ezt az utat pár árával ezelőtt, milyen más
hangulattal kezdtük meg. 'A holdvilág fénye
mléllett utazunk tovább. Mindenütt jajgatás
és félénk felkiáltások hallatszanák. Az útszélen szegény asszonyok jajveszékelve viszik
kis holmijukat.
Végre a pályaudvarhoz érkezünk. Vonatunk még ott áll, de hogy mikor indul velünk
tovább, még nem tudjuk. Szemeim beesűkódnák és a vonat zakatolását kezdem félálomban érezni.
íReggel felébredvén, előbb gondolkodnom
kéli soká, hogy felfogjam azt, hogy „Románia hadat üzent!" Nem akarok visszanézni,
de mégis megteszem. Herkulesfürdőnél már
ott áll az ellenség.
A távolban egy fehér lobogós hajót látok
és eszembe jut a változó emberi sors.
11111 1
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31 Tisza felett*
A Tisza felett uj dal szárnya kelt,
Hallod-e, hogy reng, mint pattog a húr?
A jövendők szent jósága izent
S kelet felől már hajnala gyúl.
Emberi bölcsesség biró szavát
Hallod a titkok uj igéiben?
S a szépséget, mely rajtad remeg át
Ez igékből, megérzed e híven?
Gyémátkristályos szűz lelkek előtt
Határtalan mozgássá lesz a lét
És a jóság az ég s a föld között
Eggyé forrasztja mindnyájunk
szírét.
Nem lesznek többé kicsinyes bűnök,
Szeretni fog — ki még ma megbocsát,
S amely mindenkit kétségbe űzött,
A gond, s nyomor békébe olvad át.
Aki szeret, szépséggé változik
És szépséggé lesz mind a szerelem —
Mert az istenhez felemelkedik
Aki szeret és aki jó,
szivem...
HUZELLA ÖDÖN.

A magyar filmipar uj iránya.
A magyar filmipar, mert már önérzetesen beszélhetünk ilyenről is, nagyon sokat
köszönthet a világháborúnak. Mikor ez az u j
iparág a háború előtt megindult, sok várakozással néztünk élébe, de reményeinket letompította az a csudálatos tökéletesség, amelyet
a külföldi, különösen a francia filmtedhnika
a 'bábom előtti években elért s amellyel úgyszólván az egész világpiacot lefoglalta a maga számára. Vájjon a szerény eszközökkel
meginduló magyar filmgyártás fog-e tudni
versenyezni vele?
Ez a lelkünkbe beférkőzött félelem csakhamar eloszlott. A világháború a központi
hatalmak helyzetét egy körülzárt vár helyzetéhez tette hasonlóvá. Azoniban nemcsak
hogy sikerült az antant kiéheztetési terveit
minden vonalon kijátszani, ihanem közgazdasági szempontból is hatalmas előny fejlődött
ki ebből a körülzárt helyzetből: a háború
előtt pangó sok iparágunk az uj helyzet következtében nagy lendületet vett, talpra állott. A magyar filmipar is csecsemőkorából
egyszerre fölserdült és mai termékei már
minden tekintetben nemcsak fölvehetik a
versenyt a kiil'föld 'hasonló termékeivel, hanem egy és más szempontból azokat jóval
túlszárnyalják.
Első és minekünk legkedvesebb szempont
az, hogy a szinmagyar témákat, magyaros ízléssel, magyar művészek előadásában mutathatunk be a magyar közönségnek. Nem dicsérhetjük eléggé a magyar filmgyárak hivatásuk magaslatán álló vezetőit, hogy a
tapogatózó kezdet után oly gyorsan megtalálták az egyidüli helyes utat, melyen haladva szédületes perspektívák n y í l n á k meg előtte. Ez az ut a magyar irodalom jeles termékeinek a filmre való feldolgozása. A magyar
irodalom jeles termékeit, bár esztétikai szempontból jogot formálhatnának arra, hogy az
egész világ Olvasóközönsége gyönyörködjék
bennük és bátran felvehetik a versenyt az
ujabban oly nagy népszerűségnek örvendő
orosz irodalommal szemben is, a magyar
nyelv ismeretlen, izolált volta bevehetetlen
* Sajtó alatt levő versesikönyvemből.
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bástyafallal veszi körül. íme az ut a modem
magyar irodalom népszerűsítésére; a mozi
nemzetközi nyelvére lefordítva
csakhamar
meg fogják hódítani az egész világot,
A modern magyar dráma érthető okoknál fogva utat tudott törni ezen a bástyafalon keresztül is és az utolsó évtizedékben igea
keresett exportcikké lett. A mozgófényképipar van hivatva arra, hogy irodalmunknak
egy kevésbbé szerencsés ága, a magyar regény előtt megnyissa az utat a nagyvilág
felé. Hiszen a világ legnagyobb mesélője,
Jókai szinte kínálkozik a filmre és az ő neve
a külföldi közönség előtt is meglehetős népszerűségnek örvend.
A magyar filmgyárosok a megindult u j
szezonban egész sorozatát dolgozták fel a
magyar regényeknek és drámáknak. A szegedi Korzó-mozi vezetősége • megértően karolta fel ezeket a törekvéseket és minden
erejével azon van, hogy az uj mlagyar filmeket népszerűsítse. Herceg Ferenc Dolovai nábo'bja, tíródy Hófehérkéje után, Bródynalf:
nagyhatású szerelmi regényét, Az ezüst kecskét fogja bemutatni november 3-án, pénteken. A regényt Fodor Aladár irta át filmre,
Kertész Mihály rendezte, pompásan összeállított színészgárda játszotta, a Kino-riport
filmvállalat készítette: mindez elegendő ok
arra, hogy a legszebb várakozással tekintsünk ez elé a jelentős bemutató elé.
— Időjárás. Lényegtelen hőváltozás és
elvétve eső várható.
SÜRGÖNYPROGNOZIS:
Enyhe, elvétve
csapadék. — Déli hőmérséklet 14 C fok.
— A kegyelet napja. A napja holnap lesz,
de a kegyelet ideje: a mai este. Máskor november elsején az esti szürkülettől kezdve be
a késő éjszakába a kegyelet tündéri fényétől
ragyogták a temetők s a legszegényebb sirra
is jutott egy-egy égő gyertya vagy lobogó
mécses. Az elhunytak sötét éjszakájába akart
belevilágítani a szeretetteljes kegyelet. Az
idén a ikegyelet megnyilatkozása veszteni fog
díszéből, nem lesz kivilágított temető ós pazar koszorú- és virágdísz helyett a legtöbb
sirt a vöröskereszttel ékes, egyszerű koszorú
fogja disziteni. De talán ép azért bensőségesebb lesz a kegyelet, amelyet külsőségek nem
fognák lefoglalni a maguk számára. A világító eszközök beszerzésének <a gondja, a virágoknak a siron való ízléses elhelyezése, mintha a kegyelet bensőségének a rovására esett
volna. S talán a hívságos versengésnek is jutott hely egyes szivekben. Mi, háborúban
élők, áldozzunk egyszerűen, de annál bensőségesebben azoik emlékének, akik már aluszszák az örök béke csöndes álmát, hisz mi
még mindig nem élhetjük a béke nyugodalmas idejét.
;
i
— Zita főhercegnő látogatása Erdélyben.
Budapestről jelentik: ö császári és királyi
fensége Zita főhercegnő néhány nappal ezelőtt Erdélybe érkezett, Károly Ferenc József főherceg főparancsnoksága alatt levő
győzelmes csapatok működésének szinteréhez. A főhercegnő meglátogatta a sebesülteket és ajándékokat nyújtott át nekik. Kolozsváron és Székelyudvarhelyen is látogatást tett; a kórházakban levő katonákat sorra megszólította, pénz tés egyéb ajándékot
adott nekik. Székelyudvarhely pályaudvarán a menekültek között ruhát osztott szét.
— Körber és a cenzúra. Bécsből jelentik:
Körber, az uj osztrák miniszterelnök figyelmeztette az osztrák cenzúra-hatóságokat,
hogy az ő személyét illetőleg minden kriti-
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kának szabad utat engedjenek. Általában
•enyhült az osztrák politikai helyzet feszültsége és a sajtó szabadabban tárgyalhatja a
politikai eseményeket.
— Kenyérjegy Hollandiában. Hágából
jelentik; Az amsterdami Handelsblad híradása szerint a kormánynak az a szándéka,
hogy kenyérjegyeket hoz be mindenféle kenyérfajtára nézve. Barna kenyeret már eddig is csak kenyérjeggyel lehetett kapni. A
megszabott mennyiség fejenkint és hetenkint három .kilogramm fehér kenyérre fog
szólni. A Handelsblad hozzáteszi, hogy komoly okok indokolják ezt a rendszabályt,
mely annyi munkát okoz. Feltehető tehát,
hogy a kormány ismeri azokat a tényeket,
amelyek óvatosságra intik. A Handelsbladnak ez a megjegyzése csupán ugy magyarázható meg, hogy behozatal dolgában Anglia részéről újra erőszakos rendszabályok
várhatók.
— A Hadííermény szegedi kirendeltsége
megkezdte működését. A Haditermény szegedi kirendeltsége október 31-én Engelsmann
Mór vezetése alatt megkezdte működését a
Szeged-Csongrádi palotában levő hivatalos
helyiségében. 'A Délmagyarország munkatársa felkereste lEngelsmann Mórt és felkérte,
hogy a kirendeltség célját és működését ismertetni szíveskedjék. A kirendeltség vezetője a következő felvilágosításokkal volt szíves szolgálni:
— A vidéki polgári lakosság ellátásának
gyorsabb és célszerűbb keresztülvitele céljából a Haditermény 38 vármegyei székhelyien
kirendeltséget létesített. A kirendeltség célja
az, hogy mindenkor 'kellő időben azt a lisztmennyiséget készenlétben tartsa, amelyre a
hatóságoknak a kormány által az illető vár-
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megye vagy törvényhatósági joggal félruházott város lakossága élelmezésének biztosítására megállapított kontingens alapján szükségük van. A kirendeltségnek a. lakosság ellátására irányuló tevékenysége magával
hozza, hogy a kirendeltség a hatósággal állandó érintkezésben legyen, ami biztosítja az
ellátás simább lebonyolítását. Abban az esetben, ha a kirendeltség körzetében fekvő malmok készletei nem elegendők arra, hogy a
megye vagy város szükségletét fedezzék, u
hiányzó mennyiséget — amennyiben rendelkezésre áll, — a központ egy olyan malomból,
amely kizárólag a központ részére őröl, fogja
kiutalni.
Megjegyezte végül a szegedi kirendeltség vezetője, hogy most már befejezett dolog,
hogy a szegedi kirendeltséghez nemcsak Szeged területe, hanem egész Csanádmegye is
tartozik.
— Kitüntetések. Szolnoki Jármi Elek lm e
a 3. honvéd huszárezrednél beosztott, 2. honvéd huszárezredben tartalékos "hadnagyinak a
leglfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adatott.
— Kertész Milhály, színész a Vöröskereszt ha.
diékitményes második osztályú díszjelvényét
kapta.
— A jövő évi adóösszeirás. Az 1917. évi
adóösszeirás — a városi tanács rendelete
alapján — november harmadikán veszi kezdetét. Az összeirást a külterületen
Katona
István és Kiss Andor adóügyi számtisZtek, a
belterületen Kovács István, Varga András
és Kakuszi Béla adótisztek végzik.
— A pénzügyi bizottság ölése. A város
pénzügyi bizottsága csütörtökön délután
négy órakor dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnöklése alatt ülést tart. Az ülésen
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Szerda, 1916. november 1.
Balogh Károly pénzügyi tanácsosnak a húszmilliós kölesönre vonatkozó előterjesztésével
foglalkoznak.
— Szabadságolt főtörzsorvos. Dr. Nagy
Gézát, ötödik honvéd gyalogezredbeli 2. osztálya főtörzsorvost határozatlan időre várakozási illetékkel szabadságolták.
— A züllött gyermekek megjavítása. A
községi iskolaszék kedden (délután négy órakor ülést tartott, amelyen tudomásul vette a
bizottság, hogy az árvaszék átiratilag felszólította az iskolák igazgatóit, hogy jelentsék
be a hadiárva diákok létszámát, helyeslőleg
tudomásul vette, hogy a Kiss Dávid-féle alaphói vásárolt ruhanemüek kiosztása megtörtént. Végül dr. Lippay György bizottsági
tag indítványozta, hogy az iskolába járó, de
bármi okból züllésnek indult gyermekekkel
különös gonddal foglalkozzanak és rendelje
el az iskolaszék, hogy az iskolák igazgatói jelentsék be, hány ilyen gyermek jár az iskolájukba. Az adatok alapján rendeljék el a
züllött gyermekek külön oktatását. Az iskolaszék az indítványt magáévá tette és megtette a szükséges intézkedéseket az adatok
beszerzése iránt.
— Még egyszer a beruházási kölcsönről
cimü, a keddi számunkban megjelent cikket
Gál Miksa bankigazgató irta. A cikk alól a
szerző neve a nyomda tévedéséből maradt kl.
— A burgonyakészletek kötelező bejelentése. A hivatalos lap keddi számában rendelet
jelent meg a burgonyakészletek kötelező bejelentése és az Országos Burgonya Közvetítő Iroda részére való átengedése (rekvirá'lásá) tárgyában. A bejelentést és rekvirálás! egyelőre csak a földmivelésügyi miniszter e célra kiküldött megbízottai által megjelölt helyeken és az. általuk megjelöli készletekre nézve foganatosítják. A készletekből
a készlet birtokosának házi és gazdasági
szükségletére visszatartható mennyiséget a
kiküldött megbízottak állapítják meg a következő szempontok
figyelembevételével:
Házi szükségletre azon személyek után. akik
a burgonya birtokosának
háztartásában
rendszerint ellátást élveznek, fejenkint naponta legfeljebb 1 kgr. tartható vissza. Gazdasági szükséglet cimén kat. holdanként legfeljebb 10 métermázsa; cselédeknek és hadifoglyok ellátására naponta 1 kgr., az állatok
takarmányozására
és a mezőgazdasági
szeszgyártásra szükséges mennyiség. A meg
maradó készletek az Országos Burgonya
Közvetítő Iroda részére rekviráltatnak. A rekvirált készletek felett a készlet birtokosa
tqvább nem rendelkezhetik. Ha azonban az
iroda a rekvirálás napjától számított 60 napon belül az átvétel iránt nem intézkednék,
a irekvirálás hatályát veszti és az elrekvirált
készlet fölött annak birtokosa szabadon rendelkezhetik.
— Elfogták az angyalföldi gyilkost.
Budapestről jelentik; Két heti nyomozás után
a rendőrségnek sikerült végre elfogni azt
az állatias embert, aki a négyesztendős Kocsis Juliskát a Felső H Erdősorról Angyalföldre kicsalta és ott kegyetlenül meggyilkolta.
A gyilkos tegnap reggel óta a
rendőrség
foglya. Kézrekeriíése annak a konokságnak
köszönhető, amellyel még förtelmes büntette
után is tovább üldözte a kisleányokat, sőt
ugyanazon a területen kísérletezett tovább
is, ahonnan Kocsis Juliskát elcsábította.
Emlékezetes még, hogy mindjárt a gyilkosság kiderülése után megállapították, hogy
ugyanaz a hosszú fekete kabátos, fekete
nagybajuszu, nagyorrú ember, akit a kalauznő Kocsis Juliskával az angyalföldi villamoson együtt látott, a Sip-utca 19. számú
elemi leányiskola előtt is naponta ólálkodott
a csöppnyi leánykák után. Egy Ízben a lelkész el is zavarta az iskolától s rendőrt ig
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hívott, de a fekete, kabátos ember gyorsan
elillant. Tegnap mégis az iskolával szemben levő Spitz Vilmos-féle kávémérésben
fogta el a rendőrség. Az iskolától a harmadik házban, a Szegífii-utca sarkán van a
Schwarez Adolfné pálinkamérése. Ide járt
állandó törzsvendégként a fekete kabátos
ember .mindaddig, mig Sehwarcz Adolf katonának be nem vonult s felesége a pálinkásboltot be nem zárta. A megmaradt pálinkát'
Schwarezné a szomszédos lakására szállította s régi vevőinek hébe-kórba eladogatott
belőle. így jutott a fekete kabátos ember is
ahhoz, hogy föl járt Schwarezné lakására.
A pálinkamérőnének öt kis leánya van. A
fekete kabátos ember mindig cukrot hozott
nekik és az ölébe ültette a kis leányokat.
Gyakori látogatásai során megtudta a „fekete bácsi" —- igy nevezték a gyermekek,
mert nevét senki sem tudta, — hogy
Schvarczné kora délelőtt a csarnokba jár s
olyankor a kis leányok őrizetlenül vannak
odahaza. Merészen megjelent a gonoszlel kii
ember a lakás ajtaja előtt, de nem tudott
bejutni, mert az ajtó zárva volt. Tegnap
reggel Schwarezné egy Gaminé nevii aszszonnyal véletlenül együtt ment a csarnokba s Garainé elmondotta az anyának, hogy
vigyázzon kis leányaira, mert egy züllött
külsejti, kopottan öltözködött ember naponta
be igyekszik jutni a lakásba, olyankor, a
mikor ő nincs odahaza. Elhaladtak a szomszédos Spitz-féle kávémérés előtt s amikor
Garainé bepillantott, meglátta a fekete kabátos embert, amint reggelijét itta. Egy sarokban húzódott meg s arca össze volt karmolva. Garainé felkiáltod
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Popper L. Mór, Hoffmunn Ignác, Holtzer
Kálmán, Wertheimer Adolf, dr. Falta Marcel, Járossy Sándor, Rózsa Mihály, Daoner
Mihály, Patzauer Sándor, Piükovich Ödön,
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Károly, dr. Jedlieska Béla, Déri Ernő, Milkó
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Lobmayer István, dr. Lohán László, Kecske méty Antal, Stéli Miklós, Pavtkovics Rezső,
dr. (Miaun Jakab, Mell is Lajos, Ungár Benő,
Ördög Vince, Cukor Ignác, Katona Ferenc,
Lukács Lukács, Peternelly Lajos, Zombory
Ferenc, dr. Riainer Ágoston, Bárd Adolf, Kiss
János, Séhwarz Jakab, Osiky Zsigmond, Katona Antal, Leinzinger Gyula, Ottovay István, dr. Kőrösy Ignác, Pataki Simon, FagleaEde, Temesvávy Márton, Polgár László, Ormódy Béla, Engel Vilmos, Glöckner József,
Schaffer Antal, Molnár Lajos, Wind József.
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István, Pillich Kálmán, Bruckner Ede.
Póttagok: Ilfju Schlesinger (Mór, Sándor József, Kertész Sándor, Tótlb Pál, Peták
József, Szarka István, Pottyondy Miklós, Lehotay Józséf, Miárer Ármin, Gottvald Dezső.
A választmány a névjegyzéket elfogadta. Bejelentette még Taschler, hogy a törvényhatósági bizottság tagjai közül Deésy
Béla meghalt, Palócz László pedig elköltözött
Szegedről. Pillich Gyula hivatalból lett a
közgyűlés tagja, igy ezekre a megüresedett
tagsági helyekre u j tagok választása vált
szükségessé. Végül bejelentette, hogy az uj
rendezés értelmében Pillich Gyula, Csikós
Jenő, Pmtlovics Márton és Völgyesi János
hivatalból lesznek a közgyűlés tagjai.
— Meghiúsult rablótámadás. Nyíregyházáról jelentik: Néhány hét előtt Nyiregyhá-

— Ni, most látorr
hogy ez az
ember egészen olyan,
ahogyan az angyalföldi kéjgyilkost
,k.
Rögtön szóltak
.ídőrnek, aki a közeli Fészek-kávéhá
jelentést tett a főn a g y . Tudományos Szinház
kapitányságra. N.m két detektiv jelent
meg, akik a fek
abátos emberben fölismerték a kere'
uesett kéjgyilkost. MegSzcrúao fis isüíöpfBhín, nouemiiep i-fin fis 2-fin
kötözték a kf
s kocsin bevitték a főkapitányságra.
Szenzációk műsora
— A jöv
virilisták. Kedden délben
az igazoló > ztmány dr. Somogyi Szilveszter polgé
er elnöklése alatt illést tartott.
Az ülés
sckler. Endre főjegyző bemutatta az 1
"vi legtöbb adót, fizetők névjegye l s ő kalandja
zékét.
y 15 napi közszemlére volt kiállítva
jvsor a következő:
íer Gusztáv, Wirmnor Eiilöp, Holez
nta,, i'd. Aigncr József, Gokfeehmidt
Gy,( y dv., Kisls Arnold, Deutsch Lipót, Kiss
Rárojy. Kiss Mór, Kovács József dr.. Milltálovits Dezső, Liichfenegger Lajos, Tóth Fe- 1
Detektivkomédia 5 felvonásban.
renc, Hol ezer Emii, Lengyel Lajos, Gsányi
Sándor, Fein Lajos, hl, Juranovits Ferenc,
Ezenkívül:
Schlauoh Károly, Biedl Samu dr., Hntter József. Holtzcr Tivadar. Bach Jenő, dr. WinkW Sándor. Aigner Nándor, Hntter Károly,
Wirtkler Sándor, Fásenstadter 'Róbert, Tanráig Ármin, Boros Miksa, Vajda Imre, Vass
Amerikai dráma 3 felvonásban.
károly. Bach Miksa, Szűcs József. Back Bernát, Milkó Ferenc, őserő Ede dr.. Lippai
Vasúti katasztrófa a filmen.
Nagy Anta'l, Gál Kálmán, May Ferenc. Endrényi Imre. Kátay István, Bagári László,
Fourmer Kárólv, dr. Glánzer Mór, dr. Balas-'
rá Ármin. dr. Gróf Árpád. Ottovav Károly,
h l Kass János, Német István. Jambrik Ist- 1 Előadások d. u. 2 órától kezdve.
ván, dr. Szivcssy Leibei dr. Rósa Izsó. Win'k- | Csütörtökön d. u. 5, 7 é s 9 órakor.
frr József. Vetró Lajos. dr. Beesey Károly,
Séhorr Ottó, Vén András, dr. Regdon KáG y e r m e k j e g y e k c s a k az elvoly, Varga Milliály, Lichtenegger Gyula,
s ő előadásra
érvényesek.
Bach Antal, Pozsgai Károly, iHofeeripTd Izi'for, Winkler Bernát, Perl Pál, Popper 'Miárk, oggmwsmiMnnmamKHKem^

URANIA

Stuart Webbs

j Az amatőr
A vészvonat.

7
zára érkezett Scheinér József badeni borkereskedő, aki a Royal-szállóban szállt meg. A
napokban nagy összegű pénzküldemény érkezett részére. Mielőtt aludni tért volna, a nála
levő százezer koronát a párnája alá tette.
Ugyanékikor észrevette, hogy a lepedő a szokással ellentétben csaknem a földig ér. Az
ágy alá nézett és ugyanabban a pillanatban
egy hatalmas termetű férfi ugrott ki az ágy
alól és jSteheinerre rontott. Seheiner kétségbeesetten védekezett. A merénylő nem bírt a
borkereskedővel, akit le akart szúrni. Scheiner végre kiszabadította magát és a folyosóra rohant. Pár perc múlva az egyik szobából kijött egy hálóin,ges vendég, aki megkérdezne Sebeinert, hogy 'mi történt. Az érdeklődő emberben Seheiner fölismerte támadóját. Lármát csapott, mire a rablót letartóztatták. Kihallgatása során kiderült, hogy Kelme Antal bécsi 'pincemester. Megtalálták
nála a borkereskedő egyik pénztárcáját. Eleinte tagadott, de később beismerte bűnét és
elmondotta, hogy Stoheinert régen ismeri és
tudta róla, hogy állandóan sok pénz van
nála.
— A kivitel szigorúbb ellenőrzése. Budapestről jelentik: Hir szerint ,a belügyminisztériumban rendeletet készítenek a kivitel ellenőrzésének fokozására. A határon
hilrnenő árukat szigorúbban felülvizsgálják.
A felülvizsgálatot kiterjesztik a kézipodgyászra is.
— Bevásárlási füzetek. A polgármesteri
hivatal közli: A bevásárlási könyvecskék
november 2-án A-tól D-ig a városháza közgyűlési termében, a Kovács és Kiss nevüeík
részére a bejelentő hivatalban lesznek kiosztva. Mindkét helyen délután 4 órától. A
kik ez ideig a könyvecskéket ki nem veszik,

jAPOLLO|
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Szerdán, november 1-én

A pók.

Társadalmi dráma 3 felvonásban.

A főszerepen
Carlsen Frante
a Hamburgi Városi Szinház tagja
és

Antalffy Sándor

4 Előadás d. u. 2. órától kezdve. — Gyermek4 jegyek csak az első előadásokra érvényesek

VASS

|
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MOZGÓ-SZINHÁZ
:-: TELEFON 807. :-:

Szerdán, november 1-én
A Selig-gyár idei legújabb filmje.

A Leányrabló.
Detektivdráma 3 felvonásban.

A legizgalmasabb detektívfilmek egyike.
Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyermekjegyek csak az e l s ő előadásra érvényesek.
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BÉLMÍAG Y ARÖRSZÁG

Szerda, 1916. november 1.
szerfejlesztési kis őrleteit, amelyeit alkalmasak arra, hogy jelentékenyen kisebb fizikai
megterheléssel a gyorsiró a legnagyobb gyakorlati készséget megszerezze,
i»ssiiNiMHH»Hama(nraHiaDiH>usiii^hiiiia
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

azok már csak november 15-ike után kaphatják meg a bejelentő hivatalban.
— A haramiafogás a Selig-gyár egyik legsikerültebb detektivid'rámája lesz szerdán a
Vass-mozi
műsorán, nagyszerű amierikai
trükkök és ötteet ékkel. — Az Apolló-ban roppant érdekes társadalmi dráma, A pók szerepel a műsoron. Főérdekessége a darabnak,
hogy Antálffy Sándor és Carlsen Trauté, a
hamburgi városi sziníház művésznője játszanak a főszerepékben.
— Óriási műsora lesz szerdán és csütörtökön az TJránia-szinbáznak. Akkor kerül bemutatásra a, legértékesebb amerikai filmek
egyitke: A vészvonat, igazi vasúti katasztrófa
a filmen és Stuart Wébbs legújabb kalandja:
Az amatőr, detektiv-komédia öt felvonásban,
amelyben a hires detektív nem az üldöző, hanem az üldözött szerepét játsza.
— November 19-én jelenik meg Tamás
Rezső szerkesztésében a Szegedi Hirlap első
száma. Előfizetni a Szegedi Hirlap kiadóhivatalában: Tisza Lajos-körut 37. (Telefon
15—78) lehet.
Legújabb kész női kabátok, szövet, bársony, plüss és oerzsából, bundák, szörmeáruk, blúzok, aljak stb. Mérték szerint készülnek. divat kabátok, kosztümök, tolllettek stb. mérsékelt árak! Reményiné Feldmann Sári női divatháza s divatszalon, Szeged
főposta mellett.
Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
0000

MŰSOR:
SZ5ÜRDA délután: Molnár és gyermeke, népies szinmü.
SZERDA este: A névtelen asszony (iMadame
X.), dráma, páros, egyharmados.
CSÜTÖRTÖK: Elnémult harangok, színjáték
páratlan kétharmados.
PÉNTEK: A velencei kalmár, szinmü, páros
hárootíbarma dos.
SZOMBAT: Három a kislány, énekes játék,
páratlan egyharmados.
VASÁRNAP délután: Csodacsók, operett.
VASÁRNAP este: Három a kislány, énekes
játék, páros kétharmados.
Velencei kalmár. A színházi iroda jelenti:
Minden szinháznak ünnepe, ha Shakespearet
adja. E magasztos érzéstől áthatva készül a
szegedi szintársulat személyzete a pénteki
előadásra. Naponta folynak a próbák Shakespeare örökbecsű, klasszikus darabjából,
mely a színtársulat egész személyzetét foglalkoztatja. Shakespeare a színésznek az, ami a
biblia a hívőnek. Az előadás iránt már is
rehdkivüli érdeklődés mutatkozik.
-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.

Pápai Dezső

EGYESÜLETI ELET

chronometer és miiórás

ocoo

— A Szegedi Gyorsírók Egyesülete vasárnap délelőtt tartotta tizennegyedik tisztújító
közgyűlését Körösi Lajos pénzügyi tanácsos
elnöklete melltett. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel fogadta a vallás- és közoktatásügyi miniszternek azt a rendelkezését, a
melylyel a gyorsírást a felsőkereskedelmi iskolák alső osztályában kötelező tárgynak
állapítja m)eg és dr. Jankovich Béla kultuszminisztert az egyesület
védnökévé, dr,
Scha
Fél:; f í b ő k v . k . ÍA b i főigkgatőr
pedig az egyesület disztn.gjává választotta.
Dr. Köresligethy Rado egyetemi tanárt, dr.
Dengl János akadémiai tanárt és dr. Rónay
Károly országgyűlési gyorsíró-revizort a
tiszteleti tagsággal tüntette ki az egyesület.
A titkári . jelentés részletesen beszámolt az
egyesület nagyarányú munkásságáról és az
egyesületnek több akciója, mint a gyorsírás
kötelező tanításának kérelmezése a felsők?rask. iskolákban, a gyorsírói díjszabás megállapitása, a gyorsirási szakiskolák állami
felügyelet alá helyezése, a gyorsírásnak ;•,
háború alatt való tanításának engedélyezése
sikerrel jártjaik. 'A közgyűlés egyhangú határozatával megkeresi a bazlai női kereskedelmi trafrlvainrk fen tartó testületéit az iránt
hogy a vita-gyorsírást és a gyakorlati életben nélkülözhetetlen német gyorsírást is tanítsák tanfolyamaikon, felterjesztéssel él a
kultuszminiszterhez a gyorsírásnak a polgárt
iskolákban rendkívüli tárgyként való tanításának engedélyezése iránt és ezzel kapcsolatban Valamennyi tanifelügyelősóget megkeres, hogy á polgári iskolákban gyorsirási
tanfolyam szerveztessék. Felterjesztéssel él
az egyesület a közoktatásügyi miniszterhez
és kéri, hogy a középiskolai törvényjavaslat
visszavonása folytán keressen módot arra,
hogy a középiskolák valamelyik osztályában
a Gabelsbe.rger—Markovitsngyorsirás levelcző-irási része kötelező tárgyként taníttassák
és megkeresi az Országos Gyorsiró Tanácsot
a most megindult reformmunkálatokba 'a
vidéki gyorsíró-egyesületek bevonása iránt.
Ezután a zárószámadást, a felügyelő bizottság jelentését, a költségelőirányzatot tárgyalták le és fogadták eb A tisztikar, választmány és felügyelő bizottság tagja leginkább az eddigiek maradtak. A gyűlés legérdekesebb pontja dr. Fabro Henrik előadása
volt Reformmozgalmak idején eimen. A nagy
számú hallgatóság lelkes ünneplésben részesítette a legkiválóbb magyar gyorsírót, aki
több mint két órás előadásában nagy tudással fejtegette azokat a momentumokat, a
melyeket a rendszer refoirmálásánál szem
előtt kell tartani és bemutatta azokat a rendB B a a a a a B B B B B a a B B a
_
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— Elegáns őszi és téli modell kalapok
a nagy választékban. Alakításokat modellek a
a után készítek. Gyászkalapok a legulolsó a
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divat
szerint
kaphatók.
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•Sl dlvafárusnőnél, Valéria-tér 3., emelet.

SZEGED,
Iskola-utca 19. szóm.

ElsOrendO laoiió-

őpáü éllsnűöan PsRíáron
farfgnsH.

:•: nini :•:

Órajavitások 2 évi jótállással.

„BORS"éttermében hústalan napok kivételével minden
időben kitűnő

Erdélyi

fatányéros

kapható. — A Szegedre érkező és elutazó
közönség részére kényelmesen brendezett szobák. — Mérsékelt árak. — Pontos kiszolgálás.

S z a l m á s y Mihály
vendéglős.

Vállalok és készítek: 1JS50i
üvegezést, gittjavitást, képek keretezését, uj ablak-készitését, famunká'cnak enyvezését és javítását.
n n b ó
WVUU

Pril
üveges Horváth Mlhály-u. 7.
F <U, (Bsonsrídi-lskaröhpf. bérpaioiájamollatf.

Hívásra

üvegezni házhoz és
azonnal megyek.

„CYLOL"

vidékre

fagyszesz

legcsodásabb hatású szer, mely egy hét alatt elmulasztja a legmakacsabb fagyást is, bármilyen testrészen. Kitűnőnek bizonyult sömör, vörösség és bőrviszketegség ellen is. — Próbaüveg K 2.50, eredeti
üveg 3.50. — Vidékre postán szállítva 3 üvegnél
portómentes. Kapható egyedül a készítőnél.

Nemecz Dezső

„ H A T T Y Ú"
drogériájában.

Szeged Tisza Lajos-körut 73. Dugonics-téri sarok
mellett. Telefon 3—41. sz.

Tea, rum, likőrök, kakau, csokoládé,
ízletes befőttek, borok, valamint mindennemű dessert-cukorkák nagy választékban
legjutányosabb áron beszerezhetők
SzátltÓ-féle

csemegeüzletben

Szeged, (Kelemen-u. Royal kávéházzal szemben.)
Tábori csomagoknál kedvezményes ár!

Tanítónőket és német Bonneokat

sürgősen k e r e s Havas Jenőné tan-

erőügynöksége, Szeged Zrinyi-utca 10.

M

i

Imrtsi irts!

I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben
Babós

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

Sándor

T f i t 115?'

Iskola-utca 8. — Szolid árak.

