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LEGÚJABB.
S T O C K H O L M : Carszkojeszeloi jelentés szerint Miklós cár és a trónörökös a
frontra utaztak.
LUGANO: A Secolo athéni jelentése
szerint Fournier francia tengernagy jegyzékben közölte a görög kormánnyal az arzenál megszállását, valamint, hogy birtokba vették a görög flotta mindazon hajóját,
buvárhajóját és lőszerkészletét, amelyeket
Lcrosz-szigetén találtak.
ROTTERDAM:
Az angol admiralitás
közli a legutóbb kiadott hivatalos jelentés
kiegészítéséül: Az angol búvárhajó parancsnoka jelenti, hogy torpedóival két Kaisertipushoz tartozó dreadnought-cs'atahajót talált el.
SAJTÓHADISZÁLLÁS: Az orosz vezérkar jelenti 6-ikáról: Predeál körül a románok makacsul folytatott harcok után déli
irányban visszavonulni kényszerültek.
A rotnán vezérkar jelenti 7-ikéröl: A
Buzeu völgyében támadásunk .elö'bbrejutott.
Az Olt balpartján a heves harcolk tovább
folynak. — Déli front: Az ellenség ágyúzta
Gyurgyevot. A Dobrudzsában az egész arcvonalon előbbre jutottunk.
S T O C K H O L M : P é t e r v á r o t t ar lengyel
királyság proklamálása nagy hatást keltett.
Nyomban összehívták a minisztertanácsot.
Politikai körökben a központi hatalmak
győzelmi jelének tartják ezt a történelmi
eseményt és attól félnek, hogy a z ellenséges hadsereg nagyon meg fog erősödni.
MÜNCHEN: A New-Age cimii angol
lap Bruszilov tábornok szenvedélyes hangú
segélykérését közli. Angliától és Franciaországtól nehéz tüzérséget, továbbá municiót követel. Ha nem kapná meg idejekorán a kért dolgokat, kénytelen lenne megkezdeni a visszavonulást. A német tüzérség óriási fölényével szemben csak gyalogsági támadásokikai tudja tartani imagát és
'tízezernyi embert kénytelen feláldozni hasz
talanul. Oroszország eddig 6 millió embert
y
eszitett. A lap rámutat arra, hogy Anglia
nem tehet semmit Oroszország érdekében,
' m ert a saját súlyos veszteségei miatt a munieió-előállitást kiterjeszteni.
ZÜRICH: A Corriere della Sera irja:
z antant résziéről elkövetett diplomáciai
hibák jövőben való elkerülésére egy közös
kormány-féle alakítást kell sürgetni, melyne
k tagjai a szövetséges államok katonai és
Politikai delegáltjai lennének.
A

ÜUQANO: Cadorna és Jöttre tegnap
olasz-francia határ közelében, Modane
Tnell^tt találkoztak egymással.
az
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Predeáltól délnyugatra tovább
szorítottuk vissza a románokat

A bodzái országul msnfén korábbi állásainkat ismét
birtokunkba vettük. — Az ellenség támadásait a Szurdok-szorostél délre visszavertük. - Az orosz fronton
nincs újság.
BUDAPEST, november 8. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér:
Károly főherceg lovassági tábornok arcvonala: A Szurdok-szorostól délre és délkeletre a románok támadásait visszavertük.
Spininéi é s Predeáltól délnyugatra az ellenséget tovább szorítottuk vissza. A bodzái
országút mindkét oldalán ismét összes korábbi állásainknak birtokában vagyunk.
Tölgyestől északnyugatra az oroszok megint némi tért nyertek.
Tartarovnál egy osztrák-magyar repülő légiharcban lelőtt egy orosz Nleuportkétiedeliit.
Lipót bajor herceg vezértábornag)
arcvonala: Semmi újság.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese

.BERLIN, november 8. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg

vezér-

tábornagy arcvonala: Semmi újság.
Károly
arcvonala:

főherceg

lovassági

A tölgyesi szakasz

tábornok
tegnap Is

élénk harcok színhelye volt. Az ellenség további kisebb előnyöket ért el.

A Bodza-

szoros előtt ismét elragadtuk a románoktól
magaslati állásaink ama részeit, amelyeket
az utolsó

napokban elfoglaltak.

havas-szorosnál

ellenséges

A Tatár

támadásokat

visszavertünk. A Spini környékén elért sikerünket tovább Is kihasználtuk; a foglyok
száma növekedett.
LUDENDORFF, első föszáliásmester,
(Közli a mkifszteretnöki sajtóoszitAly.)

mérsékelt harci tevékenység a Sommenál.
BERLIN, november 8. A nagy főhadiszállás jeleníti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A Sommetól északra a harci tevékenység a nappal folyamán mérsékelt
határok között maradt. Az angolok éjjeli
támadásai Le Sars és Guedecourt között
tüzünkben meghiúsultak. A Sommetól délre
a franciák Ablaincourt mindkét oldalán tá-

íuadtak. Ablaincourt dél! részébe előretolt
osztagainkat visszaszorították.
Pressolre
falu elveszett. A támadás északi szárnyán
az ellenséget visszavertük.
A trónörökös hadcsoportja: A Maas területén élénk tüzérségi harcok.
LUDENDORFF, első főszállásnwtter.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.!

Tenyerészeti repülőink
sikerei.

pülö Umagonál szintén eredménytelenül
dobott le bombákat. Saját tengeri repülőgépeink a vermeglianoi é s moufalconei katonai építményeket este igen hatásosan
bombázták és sértetlenül visszatértek.

— Drakulic sorhajóhadnagy lelőtt
egy olasz repülőt.
BUDAPEST, november 8. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Folyó hó 7-ikén
délután ellenséges /épülök Rovigno,
Parenzo é s Cittanuova városokra bombákat
dobtak. Semmiféle anyagi kárt nem okoztak
ás senki sem sérült meg. Saját repülőgépeink üldözésükre felszálltak. Egyikük, a
melyet Drakulic sorhajóhadnagy vezetett,
lelőtt egy ellenséges repülőt, .amely a nyilt
tengeren levő ellenséges torpedójármüvek
mellett leereszkedett; ezeket repülőgépeink
megtámadták, mire az ellenséges tengerpart felé távoztak.
Ugyanaz nap este egy ellenséges re-

A HAJÓHADPARANCSNOKSÁG.
(Közli a minisjsterefciflld sajtóosztály.)

Felhivás a lengyelekhez.
LUBLIN, november 8. Kuk és Beseler
tábornokok a lengyelekhez felhívást intéztek, amelyben felszólítják a férfiakat, hogy
lépjenek be a lengyel légiókba, miután az
oroszokkal való küzdelem még nincs befejezve. A légiók az önálló lengyel hadsereg
alapját képezik és a szövetséges seregekkel együtt megvédik Lengyelországot.
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Az amerikai elnökválasztás.
Izgalmas kortesküzdelem után kedden
eldőlt az amerikai elnökválasztás sorsa:
Wilsonnal, az eddigi elnökkel szemben,
Hughes, a demokraták jelöltje került ki .győztesnek. A választási harc eredménye elé az
egész világ f r "itt érdeklődéssel tekintett.
Az Amerikából .rkezstt jelentések azt a hitet
keltették, hogy Wilson bukásával rendszerváltozásra lehet számitani Amerika magatartásában, mert Hughesnek fontos bel- és
külpolitikai ügyekben eltérő véleménye vau.
Amerika állásfoglalásának, mint 'köztudomású, nagy jelentősége van a hadviselő államokra és .a semlegesekre nézve. Hiszen jól
tudjuk, hogy ellenségeinket jórészt Amerika
látja el munícióval és általánosan ismert
tény az is, hogy az angol blokáddal szemben Németország Amerika részrehajló magatartása miatt nem tud eredményesebben
föllépni. Ismeretesek azok a nyilatkozatok,
amelyeket Wilson e két nagyfontosságú
ügyre vonatkozólag tett és azok a diplomáciai lépések, amelyek Amerikának nem egészen pártatlan semlegessége miatt Németország és Amerika között már-már háborús
konfliktusra vezettek.
Wilsonnak, a bukott elnöknek államférfiúi és politikai egyénisége a tények ismerete alapján úgyszólván tisztán áll előttünk. A központi hatalmak közvéleménye
jól tudta, hogy Wilson humánosságot hangoztató kijelentései és az emberiség békéjéért esengő sóvárgásai nem őszinték és
hogy az a semlegesség, amit Wilson követett, nem felel meg sem az ideálizmusnak,
sem az emberiességnek, sem a nemzetközi
jognak, amire Wilson esetenkint diplomáciai ravaszkodással hivatkozott. Kétségtelen, hogy Wilson semlegessége az antantnak kedvezett.
Hiszen élénk emlékezetünkben van még,
hogy Wilson milyen erélyes és határozott
tudott lenni az amerikai állampolgárok életbiztonságának megvédésében, amikor az angol blokád megtöréséről volt szó, míg Anglia
számára a nemzetközi jogba ütköző cselekedeteive! szemben megelégedett gyenge és
erőtlen tiltakozásokkal, amiknek egy esetben
sem volt eredményök, de Wilson nem is
akarta, hogy eredményök legyen, mer.t
Anglia a munieiószállitásokért és az ő háborús érdekeit szolgáló semlegesség fejében
aranyrudakkal fizetett Amerikának, amiknek beözönlésétől Wilson, az emberi ideálokat hirdető, de tulajdonképen a rideg, számító üzletember, a semlegesség értelmezésével nem akarta Amerikát megfosztani.
Wilsonnak csak arra volt gondja, hogy Amerika a háborús konfliktust elkerülje és ennea a célnak érdekében a diplomáciai mesterkedések módszeréhez folyamodott, amelyek bár a központi hatalmak közvéleményét nem ejtették tévedésbe, eddig megóvtak Amerikát attól, hogy a világháborúba
kénytelen legyen beavatkozni.
Ily előzmények után nekünk igazán
nincs mit sajnálkoznunk Wilson bukásán. Az
amerikai municiószállitás betiltását nem
várhattuk tőle és nem lehetett reményünk
arra sem, hogy a német buvárhajóharc sikerét előmozdítja azzal, hogy az amerikai polgároknak kiadja azt az intő figyelmeztetést,
hogy semleges hajókon ne utazzanak.
Hogy ezekben a nagyjelentőségű kérdésekben Hughesnek, az uj elnöknek, mi az
álláspontja, biztosan nem lehet tudni. Azok
az értesülések, amelyek az uj elnö'k egyéniségéről és politikai felfogásáról szólnak, hézagosak és részben ellentmondóak. Mégis
mintha arra lehetne következtetni belőlük,
hogy Hughes őszintébb és egyenesebb jellem, aki Amerika jövendő magatartásában
szakítani fog azzal az eljárással, amely a'
semlegességet pusztán üzleti szempontok
szerint értelmezi. Vannak ugyan jelentések
arról is, hogy a munieiószállitást Hughes
sem hajlandó betiltani, valamint nincs szán-
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déka kiadni az amerikai polgárok szabad latba vetette Wilson elnöksége mellett, Hugmozgását korlátozó figyelmeztetést sem, sőt hes győzelme már csak ezért is biztató tüvannak jelentések arról is, hogy Hughes el net. Wilson az amerikai alkotmány szerint
van szánva a háborús beavatkozásra is, ha márciusig még hivatalban marad. Addigra
Amerika tekintélye a fegyverek védelmét mindenesetre pozitivabb véleménv alakulhat
kívánná, de mégis számos jel mutat arra is, ki arra nézve, hogy- amint nem volt okunk
hogy Hughes elnöksége a központi hatalmak arra, hogy Wilson bukását sajnáljuk, volt-e
számára némi javulást jelent Amerika ma- reális alapja annak, hogy Hughes elnöksége
gatartásában. Anglia minden befolyását elé nagyobb reménységgel tekintsünk.
i.9Maas».a>ii8c.iiii9Sí.>!i!a.>!ai!ia.o<!-<ati>!):si>.?«<..>n>aiag>»«Bia9aioa«BBiii.BaiigNg>.iugaainnKaNii>a«l

Meghiusult olasz kísérletezések.
BUDAPEST, november 8. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Görz vidékén a
nyugalom tovább tart. A fleimsvölgyi arcvonalon egyes olasz zászlóaljak támadásait
a Colbrlcon területen és boohei állás melleit

visszavertük; ez alkalommal 3 tisztet és 50
főnyi legénységet elfogtunk és 2 géppuskát
zsákmányoltunk.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Hughes az Unió uj elnöke.
LONDON, november 8. Hughest véglegesen megválasztották elnöknek. (M. T. I.)
BERLIN, november 8. A lapok Hughes
megválasztásával kapcsolatban azt a véleményüket fejezik ki. hogy ez a választás az
Uniónak Németországhoz való viszonyában
nem fog változást előidézni. Hughes iránt
bizalommal lehet viseltetni!, mert nem tekinthető háborús-pártinak. A Németországban levő amerikaiak véleménye szerint
fiughestől erélyes fellépés várható a semleges államok jogait sértő Angliával szemben.
Amsterdam, november 8. Newyorkbóí
jelenti a Reuter-ügynökség: Newyork állam
ban Hughes, a republikánus-jelölt kapott
többséget. Az elnökválasztás szempontjából
Newyork a legfontosabb állam. (M. T. I.)
Amsterdam, november 8. Hughes nemcsak Newyorkban, hanem az államok többségében is gyözött. A számarány még ismeretlen. (M. T. I.)

Az uj elnök külpolitikája.
— A választás előzményei. —
A választási harcoktól hosszú hónapok
óta felizgatott Amerika a mai nappal nyugalmasabb politikai életbe látszik átsiklani.
V választás végei ért Hughes
győzelmével.
A választási harcokról érdekes tudósítás
számol be. Rotterdami jelentés szerint Angiénak fizetett ügynökei voltak Wilson mellett ép ugy. mint Hughes mellett. Wilson
bukása esetére Anglia ugy gondolkozott,
hogy a bukott elnök gyűlölettel teljes boszuharcot fog indítani az őt megbuktató németek és a velük tartó úgynevezett kötőjeles
amerikaiak ellen egész március elsejéig, mig
a hivatalában megmarad. Ha azonban újra
Wilsont választják meg, ez akció — angol
vélemény szerint — elmarad.
Kétségtelen, hogy ez az angol aknamunka elég gyorsan tudomására jutott Wilsonnak és korteseinek. Elgondolkozhat Wilson majd — az angol háláról . . . S könynyen lehetséges, hogy a kezébe adott diplomáciai fegyvereket az amerikai postarablás
és különösen a fekete listák ügyében most
már követelőbben fogja érvényesíteni március elsejéig, amig az uj elnök elfoglalja
helyét.
Maga Hughes is alig lehet hálás a kétes
erkölcsű angol korteskedés iránt. Lehetetlen, hogy ne disztingváljon az angol felkinálkozás Jago-arca és elnöki tekintélye
között.
A botrányos angol beavatkozáson kívül
bizonyos, hogy minden politikai intrikát dobtak még az elektorok munkája közé is.
Egyébként m a már tisztán kialakult

Hughes egyénisége és programmja is. Wilson megtartotta régi jelszavát: „Béke és
jelét." Hughes szintén a béke 'fentartására
gondol, azonban valószínűleg Roosevelt
befolyása alatt, fegyverkezésre, militarlzmusra törekszik, hogy — mint állítja —
megóvhassa Amerika „tekintélyét". Ami különben a militarista erőfeszítést illeti. Wilson
a kongresszustól ki tudta eszközölni az ötszáz millió dolláros uj katonai költségvetést és flottaszaporitást.
Hughes a legutóbbi napok meglepetései
között azt is kijelentette, hogv szükségesnek
tartja az erős véd vámokat. 01 van hazug érvekkel támogatta e népgyilkos programot,
minő az a jövendölés, hogy „a háború után
az európai államok az amerikai piacra dobiák óriási mennyiségű ipari és gyári készleteiket (!)" Ez volna a mumus, melylyel
ijesztgetni akarja az amerikai tőkét és termelést, hogy a saját exisztenciájuk biztosítása végett egyedüli mentségüket Hughesban lássák. A magas védvámok uzsoráját
akarja tehát Hughes az amerikai népre zúdítani, hogy az ipari trösztök még jobban
elhatalmasodjanak az amerikai nép fölött és
lehetetlenné tegye a tisztességes versenyt,
n szabpd kereskedelem elvét, amely minden
nép egyetlen boldogulási feltétele és amely
paralizálja az ipari és kereskedelmi és agrár-uzsorát.
Wilson annak idején szintén a szabad
kereskedelem mellett nyilatkozott és a védvámok ellen küzdött; azonban
korszaka
alatt vagy nem érvényesíthette progranfmját, vagy jobbnak látta fölötte elsiklani. Ma
mindkettő körülbelül egyforma az imperialista és nacionalista programúiban. Wilson
a kötőjeles amerikaiaknak köszönhette annak
idején a megválasztását s két évre rá beszédet mondott azon amerikai polgárok ellen, kik „idegen államokkal rokonszenveznek", ez a vád azonban nem vonatkozott az
antant-szimpátiákra.

A francia flotta görög
városokat bombázott.
Zürich, november 8. A
Schweizerische
Telegrafen-Informati<m-r\ak a görög batárról kapott sürgönye szerint 'Athénban borzasztó felháborodást keltett az a körülmény,
hogy a francia flotta görög városokat bombá
zott és francia repülők görög területre bombákat dobtak, ia melyeket állítólag a bolgároknak szántak. A bombák következtében
számos görög ember életét vesztette. Különösen Kavalla erősen szenvedett a bombázástól
A görögök erős tiltakozást készítenek elő
Fournet (francia admirális ellen. (;Rud, Tudd
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A Balkánon nincs
lényeges esemény.
BERLIN, november 8. A nagy főhadiszállás jelenti: Mackensen vezértábornagy
hadcsoportja: Lényeges esemény nem volt.
Macedóniai arcvonal: Az ellenség támadásai a Cserna-könyökben eredménytelenek maradtak. A belasicai és a Strumaarcvonalon élénk tüzérségi tevékenység.
LUDENDORFF, első főszáBáswe«t«r,
(Közli a miniszterelnöki aajtóoszíáíy.i
BUDAPEST, november 8. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: Lényeges esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
SZÓFIA. A bolgár vezérkar jelenti november 8-iikáról: A Malik-tótól délre viszszavertünk gyalogositott ellenséges lovasságot. A Moglenica-fronton 8-ikára virradó
éjszaka egy ellenséges támadást tüzelésünkkel visszautasítottunk. Az Égei-tenger
partján nyugalom.
Román front: A Duna mentén ágyú- és
puskatüz. A Dobrudzsában kisebb csatározások az ellenség felderítő osztagaival, a
melyek állásaink ellen nyomultak előre.

Romániában átvágják a
dunai töltéseket.
Védekezés Mackensen átkelése ellen.
Stockholm, november 8. A román lapok
hivatalosan közlik: Mivel a Dobrudzsában
levő ellenséges hadsereg előnyomulása következtében az a veszedelem fenyeget, hogy
átkel a Dunán, a legfőbb hadvezetőség parancsot adott, hogy azokat a töltéseket, a
melyek a mocsaras vidéken a Dunaágat védik, átvágják. Ilyenformán az ellenség részére megnehezül a dunai átkelés és ezzel
csökken az a veszedelem, amely délről fenyegeti az országot.

Lefokozott oláh tábornokok és
törzstisztek.
Stockholm, november 8. A román hadügy
miniszter hivatalosan közli: Szükségesnek
mutatkozott, hogy egy sereg román tisztet aa
ellenség előtt való .gyáva magatartása .miatt
törüljünk a katonai igazgatás tisztájáról.
A-ísóbbrangu tisztek jelentése alapján meg
állapították, hogy számos nagyrangu tiszi
képtelennek bizonyult a reábízott feladatra
és
gyávaságot tanúsított. Ezért Dimiitriev és
''h'agocescu tábornokokat, valamint Ghebach
Balsensieu őrnagyokat lefokozták és törölték a hadsereg tisztájáról. A közlemény ezután még számos nevet sorol fel. A hivatalos I
kommünikét iBratianu hadügyminiszter és
'téneove.seu tábornok irta alá.

Uj ellenséges öffenziva
a Dobrudzsában?
Zürich, novemlber 8. (Londoni 'híradás szemit Oroszország és (Románia elhatározták,
''°gy a Dobrudzsában erős harcot indítanak
u j főparancsnokul Szaluimv orosz tábornokot nevezik ki. (Bírd. Tudj)
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A teherviselési és teherbírási
arány.
Irta: G á l M i k s a .

II.

találja azt a helyet, ahová az em-előrudat
behelyezve többet fog produkálni, hogy a
több adót fedezhesse. De a nagy tömeg, az
mindenütt szemben találja magát a fejlődésének útját álló nagy és kötött birtokkal.
És miután evvel szemben tehetetlen, nem
fogja tudni képességeit annyira kifejtein,
hogy valóban többet produkálhasson is. az
állammal szemben nagyabb kötelezettségeinek lerovása érdekében. De a több kéz többet keres elvet sem fogja tudni a dolgozó
tömeg végrehajtani, mert — miután, terjeszkedését és fejlődését a nagy és kötött birtok
útját állja — a több gyermek -csak a szegénység megszaporulását jelentené.
Ha tehát az állam, mint családfő, nemcsak abban látja fel-adatát, uj terhek fedezéséről a régi, avult sablon szerint gondoskodni, hanem abban is, uj jövedelemfokozási lehetőségeket is teremteni, akkor, ha
eleinte a nagy és kötött birtokok demokratizálása elöl el is fog zárkózni, kötelessége
azt a vagyontételt, amely 50%-át teszi ki az
összvagyonának, oly súlyos adókkai megterhelni, amely megközelítse az összterhek
ugyanezen százalékát. Mert evvel két célt
ér el az állam, attól eltekintve, hogy igazságos teherelosztást hoz be: először kényszeríti az igy terhelt birtokot, illetve tulajdonosát az intenzív gazdálkodásra, illetve
jövedelmének oly mérvben való fokozására,
hogy a megnagyobbodott terheket elbírhassa, másodszor kényszeríti arra is, hogy —
ha nagyobb jövedelem produkálására alkalmatlan — birtokát demokratizálja, a kötöttség alól feloldja és azok részére hozzáférhetővé tegye, kiket eddig fejlődésükben erőszakkal megakasztott. Emezek pedig a nagyobb terhekkel szemben a nagyobb jövedelem produkálását elő fogják teremteni.
Igy teremti meg maga az állam a jövő
demokratikus és demokratizált földbirtokkal
rendelkező Magyarországot, teremti meg a
mezőgazdasági többtermelést, ennek folytán
az állam indusztrializá-lását, teremti meg a
háborút végigkiizdött azt a helyes arányt,
amelyre a teherbírás és teherviselés szempontjából szükségünk van nekünk és szüksége van a jobb, a boldogabb Magyarországnak, ahol akkor már sem az egyke,
sem a kétgyermek-vendszer fejlődésünket
fenyegetni nem fogja.

— Fent állítottuk, hogy az elvi adóöszszegnek ujabbi 75%-os emelése nem jelenti
a dolgozók teherbírási képességének határtullépését; de hozzátettük, hogy ha arányosan és igazságosan elosztjuk azt. De ha a
kormány dédelgetett agráriusait és talán a
nagytőkét is a terhek aránylagos, szóval
nagyobb részének viselése alól egy kézzel
feloldja, viszont a másik kézzel az itt be
nem szedhető részt a dolgozó tömegek vállaira áthárítja, akkor nagyon íélő, hogy a
teherbírási, teherviselési határt túllépi és
elégedetlen tömeget tömörít vagy a kivándorlást élesztgeti.
Mert ha a lövészárkok jelenlegi lakói
majd a háború befejeztével hazajönnek és itt
adóalannyá változnak át, akkor nagyon kérdéses, hogy vájjon lesznek-e hajlandók a
hozott roppant nagy véráldozat után az uj
pénzáldozatokból is az oroszlánrészt kivenni. Ha tehát nem akarunk a háború után -egy
elnéptelenedett Magyarországot, illetve, ha
nem akarjuk a kivándorlást nagyobbítani,
akkor a teherbírást, a teherviselés arányát
igazságosabbá kell tennünk.
A nagybirtokra akarunk rámutatni, a
mely kivonja magát az adókötelezettség alól
a kormány támogatásával és maholnap, ha
igy marad, a nemzeti vagyon íegmeddőbb
tételévé válik. Már maga Hegedűs Lóránt is
arra a megállapításra jut „A magyarság jövője a háború után" cimiü munkájában, amikor a hadiadó fentebb ismertetett szomorú
eredményét konstatálva, mondja: . . . a nagyés kötött birtok jövedelme mai extenzív gazdálkodási rendszere mellett olv csekély,
hogy az ily gazdálkodás az ország érdekében tovább nem tűrhető . . .
Az állam' szükségleteinek nagyobb részét parlamenti hozzájárulással és anélkül a
dolgozók vállaira, a kereső osztályra rakja.
Ezáltal ezt az osztályt arra kényszeríti,
hogy feszítse meg minden akaratát és minden tudását és keressen, produkáljon többet,
annyit, hogy az állam követelte nagyobb
terheket is elbírja és emellett sa.iát megélbe.
tését is biztosítsa. Ez a megfeszítés egy bizonyos- határig megy, ott azonban megáll.
A pénzintézetek, jobban mondva a nagyGiofitti Rómában.
tőke,- hogy a nagyobb terheket elviselhesse,
Lugano, november 8. iA Corriere della
uj meg uj vállalkozásba fog és mindent hasznothajtóvá tesz. Az állam tehát azáltal, hogy Sem szerint Giolitti legközelebb Rómába érfolyton nagyobbodó terheket rak mindezek kezik, azonban barátai kiijelentették, ihogy a
vállaira, kényszeríti is egyben arra, hogy kamiara üléseiről távol fog maradni: A parlanagyobb, intenzivebb, többet jövedelmező
munkát végezzenek. Mondhatnók, hogy az menti tárgyalásokat figyelemmel fogja kiállami adóprés, bizonyos tekintetben szo- sérni és híveit ellenőrzi, nehogy olyat tegyeciális szükséglet, mert a nagyobb szükség- nek vagy mondjanak, amiért ő felelős a nyillet előteremtése miatt, kényszeríti adóala- vánosság lelőtt.
nyait a nemzeti jövedelmet fokozni és ezáltal a nemzet vagyonát gyarapítani.
Német U-naszád a kanadai
Ha ez helyes — és látszatra legalább
parton.
annak kell elfogadnunk — akkor önként is
Berlin, nov-ern'ber 8 .A Lohalanzeigernek
felvetődik az a kérdés, hogy miért teszi ezt
az állam csakis a kereső és miért nem a jelentik Baselből: Egy Washingtonból érkeföldbirtokos osztállyal szemben is? Végtére zett 'kábeltávirat szerint -a. kanadai part vivéget kell vetni a sok kivételezésnek, már
csak az állam saját jól felfogott érdeke dékén most is működésben van egy német
szempontjából is. Mert a nagytőke meg- tengeralattjáró.

Csütörtök, 1916. november 9.

A házbéremelés réme kisért
Szegeden.
(Saját
tudósítónktól.)
Hiába nevezik
Szegedet maradinak az ellenségei, hiába
vannak a fejlődés különböző fázisai a távol
kéklő ködébe rejtve, minden hiába, Szegedet
nem lehet visszatartani, Szeged világváros
lesz, bármit is mondanak róla. Szeged -ne
legyen világváros, amikor a legdrágább vidéki város, Szeged ne tegyen világváros, a
miikor a legtöbb árdrágitás-i eset itt fordul
elő?! Csak egy volt, amiért sokan kétségbe
vonták Szeged világvárosi voltát, az, hogy
a lakbérek eleddig türhetőek voltak. Igaz
ugyan, hogy nagynéha előfordult egy kis
20—30—40 százalékos emelés, de a lakbérsróf mindezideig nem volt világvárosi arányú. Nehogy -emiatt a város rövidülést szenvedjen, az utóbbi időben már egyre-másra
srófolták felfelé a lakbért a háziurak. Most
aztán a D. M- K. E. elnöksége is -elérkezettnek látta a;z időt arra, hogy a lakókhoz levelet intézzen és tudassa, hogy „az uj egyenes és közvetett adók behozatala" miatt
kénytelen a lakbért egy csekélységgel emelni. A D. M. K. E., amelynek elvégre van
egy kis köze a közjóléthez is. Az elnökség
megbízásából a házgondnok levelet intézett
a lakókhoz és tudatta a lakbéremelést. Az
egyik lakó, aki eddig 1000 korona bért fizetett, a következő levelet ka-pta:
— Értesítjük, hogy Nagyságod által
széképületünkben bérben birt lakás bérét
jövő 1917. május hó 1-től évi 1400 koronára
felem-elj-iik.
A béremelés oka egyrészt a fentartási
költségek aránytalan emelkedése, másrészt
pedig az eddig élvezett adómentesség megszűnte s az uj egyenes és közvetett adók behozatala.
Jelen levelünk vételét kérjük igazolni
és a lakásnak jövőbeni megtartása tárgyában a városi lakbérszabályzatban megállapított határidő keretén belől írásban nyilatkozni.
Végül kötelezően kijelentjük, hogy a lakás bérét a jövőben emelni nem fogjuk.
A Délmagyarország munkatársa kérdést
intézett ebben az ügyben Zsiro$s Mihályhoz, a DMKE. főszámvevőjéhez, aki a következő .felvilágosítással szolgált:
— Kénytelenek voltunk a lakbéreket
mérsékelten emelni, mert minden megdrágult
és a ház adómentessége is megszűnt. Az
200 koronás lakások bérét 1400, a 2000 -koronás lakásokét pedig 2200 koronára emeltük. A DMKE.-nél ez az első eset, hogy drágább lett a lakbér.
r.Ugy látszik, Szegeden általánossá kezd
válni a háztulajdonosok közt a házbéremelés, ami ellen a hatóság igazán tehetne va-

A „TUNGSRAW-Sámpa gazdaságos, mert tökéletes és hosszú élettartamú. A minőségért a ggár szavatol. Kérje
mindenütt a „Tungsram" védjeggyel ellátott lámpát. Gyártja az Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T Újpest 4.
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mit, nehogy már egészen tarthatatlanná váljék az élet Szegeden. A főváros tanácsa
épen szerdán foglalkozott ezzel a kérdéssel
és elhatározta, hogy felterjesztést intéz a
kormányhoz amiatt, hogy adjon ki rendeletet arra, hogy a lakbérek az 1914 évi február
Hői 1916 október 31-ig terjedő időben fizetett legmagasabb évi bérnél magasabbak ne
lehessenek.
Szeged város tanácsa is megszivlehetné a jó példát.
^•••••••••••••••••••••••••••••••••a
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koromban, amikor más gyerek azon törte a
fejét, vaijjon milyen előtanulmányokat kell
végezni allihoz, lxogy valaki cukrász vagy pedig, — ami mégjobb — clown lehessen, nekem mindig az volt a titkos ambícióm, hogy
saját teleifonom legyen. Láttam, milyen jó
az apámnak: a neve bent volt a telefonkönyvben nyomtatásiban, ha valakivel beszélni akart, csak leakasztotta a kagylót és
már társalgott is, ba a vacsoraidőt elmulasztotta, iliazatelefonozott a kávéházból. Rendesen azt mondta, hogy az irodából beszél, abci
üzleti tárgyalása van egy vidéki /féllel. Nagyon irigyeltem akkoriban az apámat, a <telafontulajjdonoisit és elhatároztam, Ihogy, ha
nagy leszek, én is bevezettetem ,a telefont.
Azóta nagy fiiu lettem, sőt már a hatjaim is
deresedni kezdene, ha volna, és csak most sikerült elérnem gyermlekálmaim netovábbját,
a saját telefont.
Mondhatom, nem kis megfhatottsügga 1
szemléltem, amikor ott állott már szolgálatkészen az íróasztalon. Eszembe jutott az
apáin, elvonult előttem a gyermekkorom
minden bájával és minden teljesületlen álmával és egy könnycsepp pergett az arcomon végig, le a kikészített fehér lapra, a
melyre ezt a kis visszaemlékezést í r o m . . .
Napokig n^m keresett senki telefonon,
pedig az ismerőseimmel diplomatikusan közöltem a nevezetes esetet, mig végre ma
megszólalt a csengő. Boldogan ugrottam a
mikrofonhoz és igyekeztem természetes hangon érdeklődni a beszélő kiléte iránt.
— Tévedés, — mondta egy kellemet lei;
női hang.
.... ,
/Hát mégsem, nem l^resett senki, tévedés volt. P á r pillanat miulva ismét berregni
kezdett a csengő. Melegség futott rajtam végig, majd elszédültem, ezúttal tényleg kerestek. Legnagyobb meglepetésemre Hindeniburg beszélt, aki ékes magyiar nyelven
közölte velem, Ihogy a 'békekötés megtörtént,
d
szerződést is aláírták a nagyhatalmak a
rekusi pályaudvar XII. osztályú váróterméén.
... „.
Dühösen csaptam le a kagylót, de egész
njjel nem volt nyugtom. Egymásután jelentkezték a telefonon a világirodalom elhunyt
•Mesei és velem óhajtottak beszélni, sőt RóSándor is érdeklődőt az egészségem iránt,
niaijü negyedórás szünet után egy borizü
hangú ur a telefonom keresztül megkérte a
ézemet. Bevallotta, hogy már régen tetszem
n
«ki, nem tud nálam nélkül élni és gyufát
l
szik, ha nem megyek hozzá feleségül.

DSLMA GYARDR.SS8ÁÖ
Elfogyott a türelmem, a telefon-készüléket a földhöz csaptam, aztán megírtam a fel|mondólevelet és kértem, hogy huszonnégy
órán 'belül méltóztassék a telefont kivezettetni a lakásomból.
(L r.)

• t

pásban. Vantulek Károly bankszolgát délután 2 órakor őrizet alá helyezték.
— Báró Kürthy Lajos leirata a törvényhatóságokhoz. Báró Kürthy Lajos, az Országos
Közélelmezési Hivatal elnöke valamennyi
törvényhatósághoz leiratot intézett, amelyben bejelenti, hogy a hivatal megkezdte működését. A leirat ismerteti a közélelmezési
hivatal hatáskörébe vágó feladatokat és a
—• Időjárás. Enyhe idő várható, helyentörvényhatóságokat támogatásra és áldozatként, főleg nyugaton esővel.
készségre hivja föl. A közélelmezési hivatalSÜRGÖNYPROGNOZIS:
Enyhe, elvétve
nak a közélelmezés megjavítására irányuló
csapadék.
föladata ma, a nagy világháború harmadik
— Hir Burián lemondásáról — és cáfolat esztendejének folytonosan súlyosbodó gazdasági viszonyai közepette — mondja báró
Budapestről telefonálja tudósitónk: A „Ma
Kürthy
— nemcsak jelentőségében fokozógyarország"-nak jelentik Bécsből: Itteni
dik, de mindinkább nehezebbé is válik és
politikai körökben az a hir van elterjedve, megoldása általában csak akkor remélhető,
hogy a delegációkat összehívják. Mielőtt' ha ugy az ország összes hatósági tényezői*
azonban megkezdődnék a delegációk ülése, mint annak egész társadalma eggyé lesznek
báró Burián István külügyminiszter lemond. a törekvésben, hogy önfeláldozó munka és
Utódjául gróf Szécseny Miklós, volt párisi önzetlen önmegtartóztatástól sem riadva
vissza, kivegyék részüket a nemzet gazdanagykövetet emlegetik. — A Magyar Táv- sági élet-halálküzdelméből. Midőn tehát most
irati Iroda későn éjjel kiadott komáinikék a törvényhatóság közönségének hathatós
szerint a „Magyarország" bécsi jelentése támogatását kérem a Közélelmezési Hivatal
működéséhez, teszem ezt abban a tudatban,
valótlan.
hogy a gondozásomra bizott nagy nemzeti
— Henrik bajor herceg hősi halálé.
érdek biztosan számithat az ország minden
Münchenből jelentik: Henrik bajor herceg hazafiasan érző polgárának odaadó maganovember 7-ikén egy előőrsi vállalkozás al- tartására. De teszem ezt egyúttal azzal az
kalmával súlyosan megsérült. Nyolcadikára erős elhatározással, hogy mindazokkal szemvirradó éjjel sérülésének következtében hősi ben, akik nem tudnak, vagy nem akarnaK
fölemelkedni a nagy idők által követelt színhalált halt.
vonalra, a közügy érdekében teljes eröv»I
— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos főispán érvényesíteni fogom azt a hatalmat, ameszombaton délben több napi tartózkodásra lyet a felelős kormány kezeimbe adott.
(Szegedre érkezik.
— A bécsi orvosok emeiik a honoráriumot
— Szterényi előadása. A szegedi keresBécsben, — hogy ne csak az egészség fenitairkedelmi és iparkamara vasárnap délután 5
tására
szükséges dolgok ára. emelkedjék, —
órakor kezdi meg téli előadási ciklusát a vá rosháza közgyűlési termében. Az első alka- az orvosi kamara, az eddigi honoráriumok
lommal tudvalevőleg Szterényi József v. b. t. 33 százalékkal való emelését határozta el.
t. tart előadást .^Gazdasági feladataink a há— Árdrágítással vádolt sertéskereskedők.
ború után" cimen. Az érdeklődők figyelmét
Mellis Lajos szegedi sertéskereskedő ellen
ezúton is fellhiivija a vasárnapi előadásra az
eljárás indult meg a kihágási bíróságon,
elnökség.
— A budapesti tudományegyetem a var- mert az a gyanú merült fel ellene, hogy
sói egyetemhez. Budapestről jelenti tudósi- 366 darab sertést a makszimális áron felíil
tónk: A budapesti tudományegyetem taná- adott el egy WolMann nevü ügynök közvetícsának kedden tartott plenáris ülésén dr. tésével a Kökényesi és Lövinger
cégnek.
Kmetty Károly indítványára elhatározták, Szerdán tárgyalta az ügyet dr. Temesváry
hogy a varsói tudományegyetemihez üdvözlő
Géza főkapitány-helyettes, aki mindenek
táviratot intéznek,
előtt a vádlottat hallgatta ki. MeLlis előadta,
— Kitüntetések. Őfelsége megengedte, hogy
Badacsonyi Milhály, 46. gyalogezredbeli törzs- hogy kénytelen volt a sertéseken gyorsan
orvos a porosz ikirályi vöröskereszt ériem, 3. túladni, mert nem tudott tengerit szerezni.
osztályát elfogadhassa és viselhesse. — Kiss Egy ideig melasszal volt kénytelen etetni
István huszárt a 3. honvéd huszár ezred ben, a sertéseket, de ,az állatok nem birták ezt a
Hadady Sándor tűzmestert az 1. honvéd lo- táplálékot és igy kényszerítve volt túladni
vastüzér-osztálynál, Tivadar Simon szakasz- a sertéseken. Azt tagadta Mellis, , hogy a
vezetőt és Kovalik László tartalékos zászlósi
az 5. honvéd gyalogezredben az 1. osztályú makszimális áron felül adta el a sertéseket.
vitézségi éremmel tüntették ki. Dr. Grüner Dr. Temesváry megállapította, hogy kilónIstván tartalékos hadnagyot és Barta Jó- kint 8.60 korona a makszimális ár és azt is
zsef tüzért az 1. honvéd lovastüzér osztálynál konstatálta, hogy — a rendelkezésére boa 2. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntet- csátott elszámolás szerint — a vevő nem
ték ki. Molnár Imre 5. honvéd gyalogezred- fizetett többet ennél az összegnél. Mellis
beli őrmestert újólag a 2. osztályú ezüst vitézségivel tüntették ki. Lung iMiJhály had- előadta még azt is, hogy szerinte Vass Jenő,
apródjelölt, Wenisch Gyula tartalékos had- a Hus- és Vásárpénztár igazgatója terjeszapród, Horváth János népfölkelő zászlós és tette róla, hogy ezt a kihágást elkövette.
Munyát Mátyás őrmester az 5. honvédgyalog Dr. Temesváry a tárgyalást Vass Jenő tanuezredben a 2. osztályú ezüst vitézségi érmei kénti beidézése céljából elnapolta. — Még
kapták. Fakó 'György, Bach István és Oláh egy árdrágitási ügyet tárgyalt a kihágási
Mihály 5. honvéd gyalogezredbeli nópföl-kcLichtenegger
lőket újólag a bronz vitézségi éremímel tün- bíróság. Ebben az ügyben
Gyula
és
Máté
voltak
a
vádlottak,
akiknek
tették ki.
képviseletében dr. Kószó István jelent meg
— Letartóztatták a Kereskedelmi Bank
a tárgyaláson. Dr. Kószó előadta, hogy az
tisztviselőjét. Budapestről telefonálja tudósieladott,sertések Lichtenegger tulajdonát kétónk: A Kereskedelmi Bank kárára elkövepezték, a vételárat is ő vette fel, igy Mátétett lopás ügyében a rendőrség folytatja a
nak az egész ügyhöz semmi köze. Az, hogy
nyomozást. Lévay Pál banktisztviselőt leaz eladott sertéseket a város tengerijén hiztartóztatták annak dacára, hogy nagybátyja
lalták, — mondta dr. Kószó, — nem felel
kauciót akart letenni érte. Gyanú merült fel
meg a valóságnak, úgyszintén az sem, hogy
ellene, hogy része van a 47.000 koronás lo-
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a sertések a makszimális áron félül kerültek eladásra. Dr. Temesváry a dr. Kószó
által előadottakat jegyzőkönyvbe vette és a
tárgyalást a nyomozás megejtése Céljából
elnapolta.
— A birodalmi kancellár a lengyel kérdésről. Berlinből jelentik: A birodalmi gyűlés
főbizottságát csütörtökre
gyűlésre hívták
összet, amelyben a birodalmi kancellár közléseit várják a lengyel kérdésben.
~ A novemberi közgyűlés. Szeged város
törvényhatósági bizottsága november 15-én
tartja e 'havi rendes közgyűlését dr. Cicatricis Lajos főispán elnöklése alatt.
— A közélelmezési üzem hiába kísérel meg
mindent, nem képes petróleumhoz jutni. De
nemcsak a hatóság nem tud petróleumot
szerezni, a nagykereskedőknek is nagy megerőltetésükbe kerül, hogy magynéha egy-egy
fél vaggonnal lecsal ogassaniak Szegedre. Bizonyos, hogy pár héten belül nem leszünk
abban a szerencsés helyzetben hogy njab'b
petróleumszállitmány érkezzék Szegedre. Az
is bizonyos azonban, hogy a Bihiarszilágyi
Olajfinomító októberben öt vaggon petróleumot szállított Szegedre ós így takarékosan
élve, ezzel a drága világitószerrel, nagynehezen ki tudjuik húzni azt a pár hetet, amíg
ismét jön valahonnan egy kis petróleum-áldás. Csak aztán jöjjön.
— Közigazgatási bizottsági ülés. A közigazgatási bizottság november 14tén délután
négy órakor tartja 1 november havi ülését. —
A nyugdijbizcttság hétfőn délben a polgármester elnöklése alatt ülést tart.
—- A Kass-szálloda megnyitása. Az országosan kiitünő hírnévnek örvendő Kassszállodát pazar pompával berendezve novem-

j bér 15-én délelőtt 11 órakor ünnepélyesen
megnyitják. Az uj Kiass-szálloda kétségkívül
•a legelőkelőbbek egyike lesz a. vidéken és az
a kényelem, amely ebben a szállodáiban található, talán csak a legelőkelőbb lUri-klnbokkal
hasonlítható össze.
— Egy nagybirtokos halálos szerencsétlensége. Miskolcról jelentik: Prönay Endre
nagybirtokos, néhai Prónay József államtitkár fia, egy harctérről visszatért ismerősétől
bombát Ikaipott ajándékba. Prónay lakásán
helyezte el a bombát, amely tegnap, miiközben kíváncsian nézegette, forgatta, föl robbant és tőből letépte Prónay jobb karját,
azonkívül több helyen sérülést ejtett rajta.
A súlyosan megsebesült nagybirtokos sérüléseibe belehalt. Prónay Endre Borsódmegye
uri társadalmáénak egyik legtekintélyesebb
tagja volt. Végzetes szerencsétlensége megyeszerte nagy részvétet keltett.
— Nincs cuko". A hatósági közélelmezési
üzem kénytelen volt -a cukor árusítást beszüntetni, miután a rendelkezésére álló 140
| mázsa érakor teljesen elfogyott. Amig ujabb
cukoriszállitmány nem érkezik, a közélelmezési hivatal a cukor jegyek kiosztását i.s beszüntette.
— Lopott tollat vásárolt. A törvényszék
Ledercr József szentesi t oll kereskedőt orgazdaság miatt tizennégy napi elzárásra ós 120
korona pénzbüntetésre ítélte. A vád szerint
Lederer lopott tollat vásárolt, bár gyanít
hatta, hogy a toll lopásiból származik. Szerdán foglalkozott a felebbezésekkel a szegedi
ítélőtábla, és a törvényszék Ítéletét megváltoztatva, Lederert. nyolcvan—-nyolcvan koro
n a pénzbüntetésre ítélte.
— Két vaggon vetőmag. A Szegedi Gazdasági Egyesület két vaggon búzavetőmagot
vásárolt a Gerliczyníéle uradalomtól és a vá
sárlásra szállítási engedélyt kórt, amelyet a
földművelésügyi miniszter megadatt.

Telefon:

Telefon:

PBKZTÁ

455.

11-85.

igazgató: VAS SANDOB.
Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap

A filmsníivésjef

ü r ö k h e c s ü

mesterműve!

Dráma a fehér cár birodalmából 4 felvonásban.

A mozi

kulfura

fegfenségesebb alkotása.

A felvétetek nagyrészben Szibériában készüiíek.

Előadások csütörtökön, pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap 2, 'A4, 5, 7 és 9 órakor.

}(eiyárak:

Páholyülés P60, zsölye 120, I. hely 1 kor.
II. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér.

— Szibéria. Nap-nap m- llett óriási sikerre
játszá k. a bu d apesti Royal-Ápol lóban az idei
fiim.szezonnak egyik legnagyobb slágerét:
Szibériát. Ez a nagyszerű filmalkotás a fehér
cár birodalmában, a végtelen Oroszországban
játszik. lElg.y pompásan kigondolt, mese keretében gyönyörű képek vonulnak fel előttünk
az európai Oroszországból, majd a hó ós jég
birodalmából, Szibériából.
Clara
Khnball
Jovngnak. ennek a nagyszerű amerikai színésznőnek, akit csak nem rég a Trilbyben
volt. alkalmunk megcsodálni, pompás alkalmat ad ez a film. hogy bámulatos tehetségét
négy felvonáson keresztül ragyogtassa. Budapesttel egyidőben már csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap tartja miisoron a Korzó-mozi.
Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo

MŰSOR:
CSÜTÖRTÖK: A névtelen asszony, dráma,
(Madaraié X.) páros háromharmados.
PÉNTEK: A világjáró, operett, először, páratlan egyharmados.
SZOMlBAT: A világjáró, operett, másodszor,
páros kétharmados.
VASÁRNAP délután: Kisasszony férje, vígjáték,
VASÁRNAP este: A világjáró, operett, harmadszor, páratlan háromharmados.

A cigányprímás. A magyar operett, a
Kálmán Imre operettje került ma szinre,
még pedig jubiláris előadásban. A háború
előtt játszották nálunk első előadásban A
cigány prímás A, amely még ma is teljes érdeklődést keltett a közönségben. lEz a közönség azonban jobban élvezte a haeacárét,
mint az operett szép és értékes énekszámait,
amelyeket -valóban szépen ós érzéssel adok
elő az Ocskay-pár. -A zenékart Csányi Mátyás vezényelte. A fiatal karmester, aki ízigvérig muzsikus, mindazt, amit a zeneiró a
partiturában lefektetett, a képzett zenész kiválóságával hozta felszínre. Nem ágált, nem
zsonglőrösködött, nem csinált külön előadást
a zenekar élén, nem emlékeztetett az olasz
karmesterek különcködéseire, bizony csak
ülve dirigált, de a biztos keze alatt ugy működött a zenekar, ahogy ő akarta. Érvényesíteni tudta az intencióit, anélkül, hog,v
rápisszegett volna a munkatársiadra, a pulpitust sem csapkodta, de a zenekar mindent
ugy hozott, ahogy a ipartituna előírja és
ahogy a tempót ő megadta. A zenekar ma
nem volt csupa harsogás, az előadása finomságokkal volt tele, ami különösen kitűnt az
első felvonás fináléjában. Valóban kár, hogy
Csányi Mátyást nem láthatjuk mindig a zenekar élén és hogy képzettségét nem érvényesítheti itt a zenés darabok betanításában.
A nyitány után megérdemelt tapsokban volt
része. Tapsból bőséges rész jratott a .szereplőknek is, különösen Déri Rózsinak, Soly-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.
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mosy Sándornak és Sugár Gyulának. Egy
kissé mókára b a j ló volt az előadás és egyikmásik szereplő részéről szemmel látható a
tapsra való törekvés; iHogy is mondta Shakespeare: „A közönség elrontja a színészt,
•mert tapssal jutalmazza az érthetetlen ifintort és a lármát. . . . ."
Világjáró. A színházi iroda jelenti: Naponta ifolynak a próbák ,a Világjáró operettből amely Harsányi Zsolt szellemes fordításában kerül színre pénteken először. A darab arról nevezetes, 'hogy a. zenéje első színpadi kísérlete Fali Ricbarduak, Fali Leó
testvéröeesének. Hogy a kísérlet nem volt sikertelen. azt a bécsji löarl-Tbeiaiter műsora,
bizonyítja, amelyen a kedves operett most
jutott el 100-ik előadásához, Bécsben a híres
Treumann játszotta, a 'címszerepet, amelyre
Hálunk Sugár készül nagy ambícióval.
Kisasszony férje. A színházi iroda jelenti ;
Vasárnap délután a Kisasszony férje, Drégely mulatságos vígjátéka kerül színre ifólhelyárakkal. A főszerepeket Göinör.i, Almássy, Körmendi, Matány és Szegbő játszák.
Ez lesz a nagysikerű 'darab első délutáni előadása.

A legpompásabb izgaSmas
szerelmi d r á m a !

4 felvonás egy szerelem történetéből

Előadások d. u. 5, 7 é s 9 órakor.
Gyermekjegyek csak az elelőadásra

érvényesek.

Jó Írással biró leány bármilyen Írásbeli
munkát vállal otthoni elvégzésre. Szíves ajánlatokat a kiadóban kérek „Otthon" jeligére.

, HitfaraiMs!

—

^Teg^d0'

Iskola-utca 8. — Szolid árak.

'

1

arról tárgyal, hogy a különféle vezérkarok
képviselőinek tanácskozása helyett, amelynek e hét végén Marseilleben kellene lefolynia, valamennyi vezérkar üljön össze tanácskozásra Párisban. Itt az általános taktikában
való fontos változásokat vitatnák meg és
nagyobb egységességre törekednének.
Rotterdam, november 8. A Mdasbode a
Central News londoni táviratát közli, amely
szerint néhány nappal ezelőtt tárgyalást
kezdtek Páris, London, Pétervár és Róma
között, hogy előkészítsék az antant vezérkarainak nagy összejövetelét Párisban. Kilátás van rá. hogv a terv megvalósul. A"
tanácskozás a legnagyobb haditanács lesz,
amelyet az antant- eddig tartott.

A legmiabb orosz dreadnonght
elsülyedt a Fekete-tengeren.
Szófia, november 8. Két nap óta az a hir
terjedt el, hogy az orosz fekete-tengeri flotta
Tmperatriza Maria nevű hadihajója legénységével egyiitt elsülyedt. A hajó pusztulását
robbanással magyarázzák. Ez a hadihajó
egyike a fekete-tengeri flotta legújabb dreadnoughtjainak. Negyedmagával 1913-ban építették, a másik három azonban meg ezideig
sem készült el. A hajó 23.400 tonna tartalmú
és 168 méter hosszú. Tizenkét darab harminc és fél centiméteres ágyuja, husz darab
tizenhárom centiméteres és tizenkét darab
'kisebb ágyuja van. Ha a hir megfelel a valóságnak, akkor az orosz fekete-tengeri flotta
a törökökkel szemben való harci tevékenységében alaposan meg van bénítva.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay LE-

SZEGED, Horváth Mihály-utca 7. sz.

Paprika és termény kivitel.
mézet, diót,
szappant, mákot, babot, almát
Szállítok és veszek:

és mindennemű élelmezési

cikket.

Békebarátok agitációja az antant
országaiban.

E BREIDER HENRIK. =

Lugano, november 8. Az Informazione
figyelmezteti a kormányt a neutralistákra,
akik most mint békebarátok nagy tevékenységet fejtenek ki. A Popolo d'ltalia viszont
rámutat arra, hogy nemcsak Rómában, hanem a négyesszövetség többi fővárosában is
hirek terjedték el a közeli békekötésről. Az
a különös, mondja a lap, hogy a békebarátok egészen nyiltan űzik agitációjukat, anélkül, hogy a hatóságok felelősségre vonnák
őket.

í)éímagya rország

Párisban ül össze a legnagyobb
antant-haditanács.

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

Babós Sándor

Hága, november 8. A Times legújabb
száma irja: A nyugati fronton folyó operációkat, szembeállítva a keleti front orosz
szakaszának tétlenségével, feltétlenül kiérezhető a l<ét harcvonal különbözősége.
Nem kutatjuk az oroszok tétlenségének okát,
azonban szembeötlő az erőteljes támadások
megszakadása. Az orosz front eseményei
dél felé tolódtak a Kárpátok és Románia határszélére, minden energiát az aránylag rövid, 300 kilométeres frontszakasz szi'vott fő!
Az orosz támadó erők ebbe az irányba módosultak, azonban szerepük defenziv lett.
A Románia beavatkozásával támadt 'hadihelyzet tehát az orosz oíffenziva tervét lényegesen befolyásolta. Romániának a háborúba való beavatkozása az orosz erőknek
bázisuktól távolabb való fölhasználására
kényszeritette a hadvezetőséget és ennek
folytán enyhült a Galíciára nehezedő nyómás.
A német hadvezetőség minden rendelkezésére álló erőt a román határon hasznát
föl és erősen forszirozza a hegyvidéken való
átkelést. Predeáltól délre folytonos haladásban van, minthogy az offenzíva ebben az
irányban vezethető keresztül eredményesen.
A más ponton való román előretörések módosították a harcvonalat, de a német előredolgozásnak nem tudtak gátat vetni. A központi hatalmak csapatai a román védőállások harmadik vonalánál állanak és ezzel közelebb jutottak Bukarest felé törekvő céljukhoz. A román erő'k dicséretre érdemes ellenállást tanúsítanak és fedezik harcaikkal a
hátuk mögött fölvonuló erőket, amelyek
részben a kárpáti kapuk védelmére, részben
pedig Mackensen föltartóztatására sietnek.
Mackensen esetleges dunai átkelésének helyével még nincsenek tisztában és félő, hogy
a németek itt is meglepetéssel fognák dolgozni, amely esetben Bukarest komoly veszedelembe kerülhet. A délkeleti és a balkáni operációk eredményét összefoglalva,
megállapíthatjuk, hogy a román és orosz
erők ugyan pillanatnyi 'könnyebbséget szereztek Románia fővárosának, azonban kérdéses, hogy nem-e roppannak össze a legközelebbi időben Falkenhayn és Mackensen
közös operációi alatt. .

Csütörtökön, november 9-én

ső

A harmadik román védelmivonal előtt.

Hága, november 8. Londoni és párisi
újságok közleményei szerint Franciaország,
Angolország, Oroszország és Olaszország

Saját szénapréselési telep.

előfizetési

ára Szegedem

egy évre .
félévre
negyedévre
egyhónapra

24.— kor.
12.»
6.— m
2.„

Vidéken:
egy évre .
félévre
negyedévre

28.— kor.
14.— .
7.- „

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81.

8
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férfi é s női divatcikkek
iegreagrobb raktára. —

::

legmegbízhatóbb

r

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.
ÜRHRS63RRI1RHRESÍ3RRR!

cég.

Legol-esóbb beazcrzésí f o r r á s .

Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Lcinziiger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajhullás, hajkorpa

Csekonits-u. 6.

S z é c h e n y i - t é r 17.

Telefon 8 5 4 .

Telefon 8 5 5 .

Hirdetéseket f e l v e s z a
kiadóhivatal Kárász-utca 9

gyorsan elmúlik a Leinzinger-fele „C h i n a h a js z e s z " által. Ara K i-50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
H a j ő s z ii I é s elien
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajiestorer"
használja. Ára 1 K 50 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

• f

Karinthy Frigyes:

Izzad valamely test-

része? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

(Gulliver ötödik utja.)

Gyomor bajosok di-

csérik a Leizinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25C

Ara 2 K 40 fill.

König Pál:

Legjobb tjisjiíüjfö a
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 3 korona.
Kapható Leinzinger Gyule
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25C

A r a 2 K 40 fill.
Popper dpfi a legtartósabb.

Kaphatók:

S Z E G E D ,
Széchenyi-tér 2. szám.
••
Telefon 311.

Báli c i p ő u j d o n s á g o k .

U i b p n n f i
1
k ö n g v - é s papír
WflraScgg
L . kereskedésében,
S z e g e d , Kárász-utca 9 .

A DELMAGYARO
táviratai naponta olvashatók

a Belvárosi-, Kass-,
Korzó-,

Royal-

és

Tisza-kávéházban.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárá5z-utca, 9.

