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Péntek, november 24.

Károly király hadparancsa.
BUDAPEST, november 23. A Rendeleti
Közlöny november 23-iki száma ö császári
és Apostoli Felségének a következő legfelsőbb hadi- és hajöhadparancsát közli:
HADI- ÉS HAJÓHADPARANCS.
Katonák! Legfőbb Haduratok, az én
fenkölt dédnagybátyám I. Ferenc
József császár é s király, aki Benneteket, atyáitokat és nagyatyáitokat évtizedeken át szeretettel és
gondoskodással vezetett, akii atyailag viselte gondotokat, istenihez költözött. Az istenben megboldogult
felséges ur, mint a katonai hií kötelességteljesítés tündöklő példaképe,

a végső megfeszítésig szentelte bölcsességét, egész lényét a haza javának, amig ereje el nem hagyta.
Gondolatai Nálatok, az ö szeretett
katonáinál időztek.
Katonák! Eme titáni küzdelem
kemény, de dicsőséges napjait eddig
Veletek éltein át. Amikor most
nagy idők közepette én már mint
Legfőbb Hadúr, közülletek, a ti
soraitokból lépek harcedzett hűséges hadseregem és hajóhadam élére, rendületlenül bizom a mi szent
jogunkban és győzelmünkben, a
melyet [igazságos ügyünk szolgá-

latában
hü
szövetségeseinkkel
egyetemben Isten segítségével ki
fogunk vivni.
A magasztos elhunyt szelleme
Veletek lesz. Az fog Benneteket hősies harcokra serkenteni. Igy adja
meg a Mindenható, hogy elhunyt
hadurunk ravatalára helyezhessük
a dicsőség koszorúját és ezzel adjuk jelét hűséges hálánknak mindama szeretetért é s gondoskodásért,
amely az ö nemes szivét hü haderejéért szakadatlanul dobogtatta.
Kelt Bécsben, 1916 november 23-áu.
KÁROLY s. k.

Vilmos esászár hadparancsa.
BERLIN, november 23. A Wolff-ügynökség jelenti: A hadsereg Rendeleti Lapja a
császár hadseregparancsát közli I. Ferenc
József halála alkalmából:
őszinte gyásszal, a legfájdalmasabb megindultságban állok ennek
a nemeslelkü uralkodónak é s hűséges szövetségesnek ravatalánál. Velünk oly szoros barátságban élő
népeivel és hadseregével, amely a
német csapatokkal együtt e világháborúnak sok harcterén csatázik
hűséges bajtársként, vérzik és győz.
Az istenben boldogult, kedves atyai
barátom és tanácsadóm volt. Magasztos fejedelmi alakja ragyogón
fog állni minden idők történetében.
A hadseregparancs ezután megparancsolja, hogy a táborban levő és megszálló'
Hadsereg valamennyi tisztje tizenkét napig
Syászt viseljen. A Ferenc császár nevét vi-

selő testőr-gránátosezred és a Ferenc Jó-zsef nevét viselő huszárezred három hétig
tartsa a gyászt. A gyász három első napján az összes katonai épületeken félárbocra
kell ereszteni a lobogókat. A csapatoknál a
tűzi riasztón és riadón kivül semmi hangszer nein játszhat. Az emiitett ezredek a
temetésen képviseltetik magukat.
Nagy főhadiszállás, november 22.
VILMOS.
BERLIN, november 23. A tengerészeti
Rendeleti Lap a következő tengerészeti parancsot közli:
A birodalmi kancellárhoz és birodalmi Tengerészeti Hivatalhoz.
Hogy tengerészetem részéről Is,
mely hü fegyverbarátsággal együttesen küzdő, az osztrák-magyar
tengerészettel, az elhunyt, híven
bevált szövetséges társam és ked-

December 6-án lesz a koronázás.
A megdöbbentő gyászhir és a fájdalom
•nélabuja után lenyiigzött lelkünket ujabb
""pressziók szabadítják fel és az ország
ci'deklődése, szeretetteljes figyelme az elhunyt király utódja felé fordult. A magyar
héttizet trónjára délceg, fiatal király ül;
Szent István koronája két ragyogóan ifjú
arcra fogja hinteni fényét. A schönbrunni

fehérteremben már hódolatra járult az uralkodóihoz a két birodalom előkelősége és mig
emlékezésünk a gyász kiterjesztett szárnyán a hatvannyolc év tágas térsége fölött
lebeg, mely első Ferenc József király uralkodásának volt a foglalata, m a g y a r szivünkből felbuzog a kiáltás: Éljen a király!
A természet rendjén való okos meg-

ves atyai barátom az osztrák császár és Magyarország apostoli királya emlékét tiszteljem, a következőket rendelem el:
1. A tengerészet tisztjei, amenynyire a jelenlegi viszonyok megengedik, 14 napig gyászt viseljenek.
2. A hazai kikötőben levő hajók
e rendelet tudomásul vétele napjától kezdve lobogóikat félárbócra
bocsássák és a nagyárbócon az osztrák-magyar lobogót tűzzék kl.
3. A gyász első három napján a
katonai szolgálati épületek lobogói
félárbócra tüzendők. Ez idő alatt a
tűzjelzést és riadót kivéve zeneszó
ne hangozzék.
Ez a parancs azonnal közlendő a tengerészettel.
Nagy főhadiszállás, november 22.
VILMOS.

nyugvás kívánja ezt igy és igy kivánja alkotmányunk alapvető igazsága, hogy a szent
korona uralma örök folyamatosság, amely
nem ismer megállást, percnyi megszakítást
sem. Ezt a koronát, mely isteni küldetésü
és melyet isteni gondviselés óvott meg zuduló veszélyek és támadások között, most
Habsiburgi Károly fejére készülünk föltenni.
Annak a királyi hercegnek, aki, mióta e g y
tragikus esemény a trón közelébe állította,
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szóval és tettel már számtalan példáját adta
fejedelmi erényeinek és annak, h o g y lelkében együtt él ezzel a nemzettel, mely szivébe fogadta őt, nemes hitvesével, mikor először jelentek meg közöttünk.
Harcok zivatarában készülünk az ünnepre és az uj fejedelem a vérpárás mezőkről tért haza, hogy örökét átvegye. Rettentő és gyászos valóság az, ami a háborúban ránkszakadt, de a trón magasságából,
látványnak fölemelő lehet. Mert azt mutatja, hogy mint egy eleven gát, a m a g y a r
nemzet mint veti mellét a hullámoknak, melyek az országot és a trónt ostromolják s
megmutatja, mit tett, mit müveit a magyar
ezer éven át. Adja az ég, hogy ez a látvány
uj uralkodónk lelkében soha ne homályosuljon el, lássa mindenkor azoknak a magyar
erényeknek a lobogását, melyek most egy
világot kápráztatnak.
Adja az ég, hogy számára és a magyar
nemzet számára dúsan gyümölcsözzön a
most kihunyt királyi élet minden tanulsága,
az ő személye pedig maradjon megóva mind
attól a csalódástól és szenvedéstől, amelyeken át ezek (a tanulságok kihajtottak, ö készen veszi át az útmutatást, melynek igazsága örök életű, hogy az alkotmányhoz liiiséges uralkodás az, mely célhoz visz, mely
a koronának is megadja fényét és erejét.
A szenvedések után, melyek poharat
most ürítjük, derüljön ránk békés jövendő;
uj királyunk uralma legyen áldott, gazdag
a béke müveiben és hosszantartó. És legyen
örömteli az élete annak a fejedelmi aszszonynak, aki Erzsébet királynénknak lépett
a helyébe.
BUDA-PEST, november 23. A hivatalos
lap élén a következő királyi kézirattal fog
.megjelenni:KEDVES GRÓF TISZA!
Attól a szándéktól indíttatva, hogy
m a g a m a t Magyarország, Horvát-Szlavónia és Dal-mátország királyává mielőbb megkoronáztassam, utasítom ö n t ,
hogy az országgyűléssel
érintkezésbe
lépve, idevágó javaslatait
terjessze
elém.
KÁROLY s. k.
Tisza s. k.
BÉCS, november 23. Gróf Tisza István
miniszterelnök tegnapi kihallgatásán Károly
király előtt kifejezésre juttatta a magyar
kormány és nép hűségét és részvétét. —
Ugyanekkor szóba került a koronázás kérdése is. Károly király a kormány erre vonatkozó javaslatát tudomásul veszi. Beavatott körök szerint a király kifejezte azt az
óhajtását, hogy a koronázás mielőbb megtörténjék; valószínűleg december 6-ikán
tartják meg a koronázási ünnepséget.
IV. Károly.
Bécs, november 23. A Neue Freie Presse
hiteles forrásból értesül, hogy az uj uralkodó
mint Ausztria császárja az I. Károly nevet
veszi föl, Magyarországon pedig mint IV.
Károly fog uralkodni.
A k i r á l y i p á r a H o f b u r g b a n fog
lakni.
Bécs, .november 23. A H ö f b u r g saertartásterinét és a királyi pár lakosztályait sür-

gősen rendbehozzák, mert Károly királynak
az a szándéka, hogy már legközelebb a Hofburgíba költözzék. lA királyi p á r állandóan
a Burgban fog lakni. Tiz év után tehát ismét
a Hoifburg lesz a király szállása. Ferenc József király régebbi idő óta orvosai tanácsára
tudvalevőleg Schönbrunnban tartózkodott és
a Hoifburgba csak kivételes ünnepi alkalmiakkor látogatott át. Károly király csütörtökön
már át is költözött a Burgba.
G r ó f Berchfold uj szerepe.
Bécs, november 23. Beavatott helyről
nyert információ szerint gróf Berchtold Linót, volt külügyminiszternek, Károly király
főudvarmesterének rendkívüli szerep fog
iutni a monarchia politikai ügyeinek vezetésében.

k, 1916. november 24.
Kedves báró Burián!
A kormányzást a mai napon átvettem
és megerősitem önt közös pénzügyminisztériumom ideiglenes vezetőjének állásában, valamint Bosznia ás Hercegovina ügyeinek
legfőbb központi vezetésében.
Egyszersmind megbízom önt, hogy népeimhez intézett idezárt proklamációt közhírré tegye.
Kelt Bécsben, 1916. november 21-én.
KAROLY
s. k.
Burián s. k.
Kedves báró Krobaiin
vezérezredes!
A kormányzást a mai napon átvettem
és megerősitem önt hadügyminiszteri állásában.
Kelt Bécsben, 1916. november 21-én.
KAROLY
s. k.
Burián s. k.

A proklamácló hatása.
Bécs, november 23. Á proklamáció, a
melyet Károly császár és király népeihez intézett, a lapokban lelkes fogadtatásra talált.
A lapok általános elégtétellel üdvözlik őfelsége szavait, amelyek szerenesés jövő korszakot mutatnak, mert ,a. tapasztalatoknak becses kincse, melyet Ferenc József császár és
király utódjának hagyott, élni és hatni fog
tovább és áldásosán 'fog alkalmazkodni az uj
uralkodási korszak szellemélhez.
A Fremdenblatt ezt mondja: Az nj uralkodó gyönyörű bitvallást tett elődje hagyatékának tiszteletéről. A monarchia életerejének elpusztithatatlanságáhan való hite, népei
iránt; való szeretete ós az az elhatározása,
hogy egészen a r á j a várakozó feladatok elvégzésére szenteli magát, biztosítékot adnak
reménységeink és vágyakozásaink teljesülésére ós biztosítják a habsburgi országokat
afelől, hogy azt a palántát, amelyet Ferenc
József király és császár ültetett, Károly király és császár gondozni fogja és hatalmas
virágzáshoz segíti.
A Neue Freie Presse ezt mondja: Nemcsak a külpolitika dolgában, hanem általában megelégedéssel fogják olvasni a manifesztumnak az u j uralkodó belső politikai
felfogásáról szóló szavait is. Olyan uralkodó
lépett a monarchia trónjára, aki a mai társadalommal együtt érez, aki korunkba való
uralkodó, modern uralkodó lesz.
A Neues Wiener Tagbla.it ezt í r j a : A
proklamáeióbao egy ragyogó elme egyesül
mélyen érző. minden nagyért és szépért dobogó szívvel. Igy beszél egy valóban igazságos és szerető fejedelem. Az ilyen szavaknak
nem lehet más hatásuk, mint az, liogy a népek elméjét és szivét elragadtatással lángra
lobbantják.
A Zeit ezt i r j a : Minden jóakaratú ember
örömmel üdvözli az u j uralkodó első szavait.
Az az ut, amelyre az u j uralkodó ezzel a manifesztummal rálépett, csak hűséges, segítő
bajtársak társaságába viheti.
A közös míniszferek megerősítése.
A hivatalos lap csütörtöki száma legfelsőbb kéziratokat közöl, amelyekben Károly
király megerősíti állásaikban a közös minisztereket. A hivatalos lap közleményei igy szólnak :
Ö császári és apostoli királyi Felsége a
következő legfelső kéziratokat méltóztatott
kiadni:
Kedves báró Burián!
A kormányzást a mai napon átvettem
és megierősitem ö n t Házain és a külügyek
miniszterének ál 1 ásában.
Kelt Bécsben, 19íl6. november 21-én.
KAROLY
s. k.
Burián s. k.

G r ó f Tisza fanácskozásal Bécsben
Bécs, november 21. Gráf Tisza István
miniszterelnök tegnapi audienciája után báró
Burián Istvánt kereste föl, akivel rövid ideig
tanácskozott. Ezután a kabinetirodába ment
ás hosszabb időt töltött Daruváry titkos tanácsosnál. Délután gróf Tisza Körber miniszterelnököt látogatta meg. Később visszatért a magyar minisztérium palotájába, ahol
báró Burián külügyminisztert fogadta.

A monarchia haderejének
uj hüségesküje.
BÉCS, november 23. őfelsége parancsára ma délelőtt a monarchia valamennyi
parancsnokságának területén megtörtént a
csapatok esküjének megújítása I. Károly,
Ausztria császára és Magyarország e néven
negyedik apostoli királya nevére. Az ünnepélyes aktust valamennyi felekezet hí veinek istentisztelete előzte meg, amelynek
keretében az egyházi funkcionáriusok rámutattak az eskü fontosságára és szentségére. Az istentisztelet után a csapatok állomáshelyükön. zászlójuk előtt letették az esküt, miután a tisztjük, az ezredhez tartozók
anyanyelvén beszédet intézett a legénységhez. A tábornoki k a r , a tisztek és katonai
tisztviselők is megújították hüségesküjüket.
A budapesti helyőrség

hüségeskü|e.

Budapest,
november 23. Csütörtökön
reggel kilenc órakor a budapesti helyőrség
fölesküdött az u j királynak. Az eskütétel
előtt valamennyi hitfelekezet tempolmában
a tisztek és a legénység számára istentisztelet volt. Ezután a különböző csapattestek és
osztagok a laktanyákba tértök, ahol megtörtént az eskütétel. Az eskütétel a gyászra való
tekintettel a szokásos parádé nélkül folyt le.
A szegedi h e l y ő r s é g

hüségesküje

Csütörtökön reggel fél kilenckor a lovassági gyakorlótéren három harcvonalba
állottak fel a Szegeden állomásozó honvéd
gyalogosok, huszárok, tüzérek, árkászok,
géppuskások és repülők és felesküdtek Károly királyra. Amikor a három harcvonal
felállott, Formanek vezérőrnagy átvette a
parancsnokságot és jelentést tett Perneczky
Jenő altábornagy, honvédkerületi parancsnoknak, aki ellépett a harcvonalak előtt.
Ezután Szabó tábori lelkész misét mondott,
majd Dutkay százados felolvasta az eskü-
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Péntek, 1916. november 24.
mintát és az összes tisztek letették az esküt.
A csapatokat külön-külön — póttestenkint
— eskették fel az uj uralkodóra. A hadikórházakban ápolt katonákat kórházankint
eskették, a beosztott tiszteket és orvosokat
bedig a felső-ipariskolai hadikórházban.
Károly király az év egy részét
Budapesten tölti.
BÉCS, november 23. A Neue Freie
Presse a magyar kormányhoz közelálló

helyről arról értesül, hogy az uj uralkodónak az a szándéka, hogy még ez év folyamán Magyarország királyának koronáztassa
meg magát. A koronázási ünnepség előreláthatólag december első felében megy
végbe. Azt is közölték továbbá, hogy az
udvarhoz közelálló körökben elterjedt az a
hir, amely szerint Károly királynak az a
szándéka, hogy a jövőben az év egy részének folyamán székhelyét Budapestre helyezze át.

Vilmos császár részvéttá¥irata Károly királyhoz.
— A király v á l a s z a . —
BERLIN, november 23. A Nordd. Alig.
2tg. irja: A császár őfelsége táviratot küldött Károly császárnak és Magyarország
királyának. A távirat igy szól:
Legmélyebben megrendülve nagyon
tisztelt nagybátyádnak Ferenc József
császár és király őfelsége halálán, a
legbensőbb és legszívélyesebb részvétet fejezem ki Neked. A megboldogult
uralkodó alakját, mint a legszebb uralkodói erények és igaz királyi kötelességtudás mintaképét tekinthetjük. A
német birodalom hűséges szövetségesét
vesztette el Benne, én pedig nagyon
tisztelt, atyai barátomat. Istennek kifürkészhetlen akarata a legnagyobb világháború közepette ragadta el ö t , aki
utolsó lehelletéig ott állt szövetségeseinek oldalán és nem adatott meg Neki,
liogy megérje a háború befejezését, a
béke visszatérését. A Mindenható adjon Neki örökös békességet, Neked pedig eröt és segítséget annak a nagy
tehernek elviselésére, mely ebben a
komoly időben Reád hárul. A megboldogult áldása lebegjen Feletted és néped felett. Bensőséges barátsággal és a

leghűségesebb részvéttel gondolok Reád
VILMOS.
Károly király a következőket válaszolta Vilmos császár részvéttáviratára:
A sors megpróbáltatásának ebben a
nehéz órájában, amikor az én felséges
nagybátyámat a császári és királyi ö
felségét magához szólította az isten és
engem, Házamat és Ausztriát és Magyarországot a legkeserűbb fájdalom
tölt el, fájdalmas vigasztalás volt nekem
az a mélyen megragadó részvét, amelyet Te Drága Barátom közöltél velem.
A legmelegebb köszönetet mondom érte
és azért a tiszteletért és igazi barátságért, amelyet a felmagasztosult iránt,
aki Téged oly nagyon becsült, érzel,
Miképen sziklaszilárdan megállta Veled
kötött szövetsége ezt a világháborút,
ugy maradjon közöttünk is. A megdi
csőültnek emléke és áldása vezessen
bennünket a közös uton becsületes sikerhez. Adja isten, hogy ugy legyen!
Hűséges barátsággal és meleg kézszorítással
KÁROLY.

Ferenc József végrendelete.
BUDAPEST, november 23. A hivatalos
' P csütörtök este különkiadásban jelent
ln
eg, amely a következőket tartalmazta:
a

Megdicsőült) I. Ferenc József, ő császári és apostoli királyi Felsége tegnap felBontásra került legmagasabb végrendeletéken a következő búcsúszavakat méltóztatott legkegyelmesebben intézni népeihez,
Va
lamint hadseregéhez és haditengerészetéhez:
Szeretett népeimnek igaz köszönetet
gondok azért a hűséges szeretetért, amelyü l Irántam és Házain iránt ugy boldog
"apókban, mint súlyos időkben viseltettek.
. ragaszkodás tudata jól esett szivemnek
®s abból merítettem eröt nehéz uralkodói
htelességem teljesítéséhez, őrizzék meg
®zt a hazafias érzületüket utódom számára,
j
Hadseregemről és haditengerészetemről
s a
meghatott köszönet érzelmeivel emléZe
m meg bátorságáért és hűséges odaasáért. Győzelmeik örömteljes büszkév e l , az Okét önhibájukon kivül ért bal* Ze rencse fájdalmas bánattal töltött el. Aba kitűnő szellemben, amely a hadsereet
? és haditengerészetet, valamint mindkét
°«védséget mindenkor lelkesítette, zálogát

látom annak, hogy ép ugy mint Én, utódom
Is mindenkor számíthat rájuk.
Bécs, november 23. Az elhunyt király
, égrendeletét, amelyet tegnap báró Burián
stván közös külügyminiszter és az uralkodóház minisztere, továbbá Montenuovo herceg
: /udvarmester
jelenlétében
felbontottak;
gészi terjedelmében nyilvánosságra fogják
'.ózni. A közlés időpontját e pillanatban még
cm állapították meg.
A hadsereg gyásza.
Bécs, november 23. A gyász idejére a
hadsereg tagjainak betiltották a szinháza'k,
hangversenyek és mulatóhelyek látogatását.
Ö s s z e h í v j á k a z o s z t r á k p a r l a m e n t e t ís.
Bécs, november 23. A reichsrat elnöke,
dr. Sylvester, aki Salzburgban időzött tegnap
este visszatért Bécsbe, hogy megtegye az előkészületeket a reichsrat összehívására. Az
osztrák parlament csak egyetlen ülést (fog
tartani, hogy Ferenc József elhunytán érzett
részvétót kifejezze.
Az utolsó kitüntetések.
A hivatalos lap csütörtöki száma még egy
csomó kitüntetést közöl Ferenc József aláírásával. Kitüntette a király a Magyar Fogyj
ver- és Gépgyár több alkalmazottját, azon-

kívül Korányi Mátyás főmczdonyvézetőt a
koronás ezüst érdemkereszttel. Az előbbi
kéziratnak október 16-ika, az utóbbinak pedig november 14-ike a dátuma.
B á r ó R o s z n e r Ervin a király u t o l s ó
óráiról.
Bécs, november 23. Báró Roszner Ervin,
a király személye körüli miniszter a következőket mondotta Ferenc József utolsó óráiA király már hosszabb idő óta beteges volt, azonban senki sem sejtette, hogy*
olyan, közel a katasztrófa, még az orvosok
sem. Kedden délután 5 órakor, azon időLen, amidőn az uralkodó rendesen ebédelni
szokott, egy keveset evett, aztán igy szólt
környezetéhez:
— No, most le akarok feküdni.
Őfelsége ezután- környezetének támogatásával hálószobájába ment és lefeküdt,
vögtön nyugodt álomba szenderült. Hat óra
ájban álma nyugtalanná változott, majd
örögni kezdett és megkezdődött agóniája.

A király temetése.
BÉCS, november 23. A király temetése
a végleges rendelkezés szerint november
.tí-ikán délután 3 órakor lesz. A holttestet
aétfőn e9te 10 órakor Sohönbrunnból a Hofurg plébánia-tempolmába szállítják át. Itt
- elyezik ravatalra és 28-án, 29-én a közönég is megtekintheti a ravatalt délelőtt 8
rától este 6-ig. A temetés nagy gyászpom, a kifejtésével fog megtörténni. Az impozáns menet délután két órakor a Hofburgól a Szent István-templomba megy, ahová
örülbelül 3 órakor érkezik meg. A be•zentelés után a gyászmenet a kapucinusokzmplomához indul, amelynek kriptájában
elyezik örök nyugalomra a holttestet,
Az első koszorú.
BÉCS, november 23. Az első koszom
na érkezett őfelsége ravatalára
Lőnyai
•tefánia grófnőtől. A koszofu szallagján
ez áll
Örökké hálás, Téged hi-ven szerető
Stefániádtól.
A halottas szobában.
Bécs, november 23. A schönbrunni királyi kastéiy nagy főkapuja előtt állandóan
csoportosulás van és a néma résztvevő tömeg figyeli azt a kertrenéző ablakot, amely
. iögött a halottas szoba van. Ferenc József
a palota jobbszárnyán az első emeleten lévő
úlószobában fekszik kiterítve. Az ablakok
í .redőnye le van bocsátva, azonbnh a gyertyák fénye 'keresztülszürődik rajta. A király
Igya mellett négy nagy gyertya ég és éjjelnappal két-két leikész imádkozik. A fiatal
ároly király tegnap több izben felkereste
a halottas szobát és csendes imádságot mondott. Gizella főhercegnő, Ferenc József legidősebb leánya tegnap szintén többször imádkozott édesapja holtteste mellett. Délután
két óra óta megengedték az udvari személyzetnek is, hogy átlépje a halottasszoba kii•zöbét és elbúcsúzzék elhunyt urától.
A holtfest á t s z á l l í t á s a a H o f b u r g b a .
Bécs, november 23. Hétfőn este 10 órakor fogják őfelsége holttestét Schönbrunnból a Hofburg plébánia-tempolmába vinni. A
két következő napon: szerdán és csütörtökön
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megengedik a közönségnek a ravatalnál való
megjelenést. Jövő csütörtökön délután 3 óraikor a holttestet iinnepiesen a kapucinusok
sírboltjában helyezik el.
A temetés előkészületei.
Bécs, november 23. Az elhunyt királyt
november 30-án fogják eltemetni. A Höhen
Markton lévő kapucinus sírboltban már megkezdték az előkészitő munkát. A királyt a
sírboltnak abban a részében fogják örök
nyugalomra tenni, amelyet eddig még nem
használtak.
Ferenc József holttestének
a Szent István-templomban lesz.
tak száma nem lesz nagy, mert
ban csak hétszáz személyre van
pucinusok sírboltjában csak a
tagjai fognak megjelenni.

beszentelése
A meghívót
a templomhely. A kakirályi ház

Európa részvéte.
Szófia, november 23. A szobranje ülésének elejéin a napirend előtt Vacsev elnök
meleg hangon emlékezett meg Ferenc József király haláláról és indítványára a g y á s z
jeléül berekesztették az ülést. Felhatalmazták továbbá az elnököt, hogy távirati uton
fejezze ki a bolgár nemzet mély részvétét.
Bern, november 23. Báró Gagern osztrák és magyar követ megjelent a szövetségi elnöknél és a politikai ügyosztály főnökénél, hogy közölje velük Ferenc József
király halálát. A szövetségi tanács nyomban részvéttáviratot intézett az uj uralkodóhoz és megbízta a bécsi svájci követet,
hogy az osztrák és magyar kormánynak
kifejezze a szövetségi tanács és a svájci
nép részvétét, továbbá hogy az elhunyt
uralkodó ravatalára koszorút helyezzen el.
A szövetségi elnök és a politikai ügyosztály főnöke azonkívül megjelentek az osztrák és magyar követségen, hogy a szövetségtanács megbízásából részvétlátogatást
tegyenek.
Hága, november 23. A holland királyné,
az anyakirályné és a királyné férje báró
Giskra osztrák és magyar követnek részvétüket fejezték ki Ferenc József király
elhunyta alkalmából. A külügyminiszter
megbízta a bécsi holland követet, hogy az
osztrák és magyar kormánynak fejezze ki
a holland kormány részvétét.

t».................................................
Harc a tengeren.

London, november 23. A Daily Mail irja: Ha a német tengeri egységnek a csatornában történt portyázását a parlamentben
szóváteszik, akkor jó lesz, ha fölvetik azt a
kérdést is, vájjon miképen áll az ügy Anglia
és Hollandia között való hajózás szabadságával. Kis német torpedónaszádok Zeebrüggéből ez év junius 23-iika óta nem kevesebb,
mint 12 gőzöst tartóztattak föl. Jogosult ennélfogva az a kérdés, kicsoda tulajdonképen
ura az Északi-tengernek.
Berlin, november 23. Német buvárhajók
elsülyesztették a Notre Dame de bon secours,
Faneliy, La Roche, Jaqueline, Aleyon, Eugene és Petitian nevü francia vitorlásokat. Három az emiitett hajók közül szénrakománynyal útban volt Franciaország felé. (M. T. I.)

Az uj Magyar hadikölcsön.
A köziponti hataímak félelmetes, 'Soha
le nem győzött katonai ereje két éven át
egyik csapást a mási'k után mérte ellenfeleinkre, kik — hogy elkerülhetetlen sorsukat elhárítsák — utolsó hatalmas mérkőzésre gyűjtötték most össze minden erejüket s
egységes támadással próbálják végzetüket
megmásítani. A hős véreink és dicső szövetségeseink alkotta ércfalról azonban véres fejiel pattan vissza minden rohamuk és hiába
áldozzák fel embereiket százezerszámra,
hiába pazarolják lőszereiket a végletekig,
hiába szerezték meg maguknak pénzzel, erőszakkal szövetséges társul a gálád Romániát: katonáink minden lényeges változás
nélkül, rendületlenül tartják védelmi vonalukat s folytatják előnyomulásukat ott, ahol
arra parancsot kapnak.
Ez a végső, kétségbeesett támadás nap
•ainkban érte el tetőpontját és a rettenetes
"áráldozatok után nincs már messze az az
dőpont. midőn ellenségeink ereje lankadni
kezd. Akkor azután döntő csapásra emelkedheti'k újra hatalmunk ökle, hogv könyörtelenül lesújtson Európa békéiének elrablóira,
kik bennünket szerettek volna a föld szinéről
elsöpörni.
A kitartásnak és a jobb jövőbe vetett
tántoríthatatlan bizalomnak kel! tehát eltöl
enie e nehéz napokban minden igaz magyar
ember szivét annál is inkább, mert hiszen
országok létét vagy nemlétét dönti el a néaek tomboló csatája, melynek kivétel nélkül
mindnyájan részesei vagyunk.
Ezért aki nem küzdhet karddal, harcoltál! anyagi erejével Magyarország fennállásáért és jólétéért! Minden eddiginél kedvezőbb feltételek mellett most bocsátották az
ötödik magyar hadikölcsönt nyilvános aláírásra, hogy a nagy mü, melyért annyi ember áldozta fel életét s melybe annyi milliáriot fektettünk eddig, befejezhető íegyen. Adták két kézzel oda kölcsönbe az államnak
Összes nélkülözhető pénzünket. Kotelessá•ünket teljesitjü'k ezzel önmagunkkal szemben, mert vagyonunkat kitűnő kamatozás
mellett feltétlenül biztos helyen tudhatjuk, de
tárójjuk tartozásunkat hazánkkal szemben is,
neiynek minden rögéhez valamennyiünket
4
gy ezeréves történelmi múlt eiszakithatattán köteléke füz.
A szegedi főispáni hivatalban csütörtökön a következő nagyobb jegyzések történtek: Szegedi Kenderfonógyár r. t. 1.250.009
koronát jegyzett, Spiegel Lajos 25.000 és
Iriiner Géza 10,000 koronát. Apróbb tétetekben 6350 koronát jegyeztek. Ezek a jegyzések arra engednek .következtetni, hogy a
"őispáni hivatal ismét vezetni fog a jegyzékek eredményénél.
Megható dolog volt látni, amikor egy
őszbecsavarodott haiti tanyai magyar bejött
i főispáni hivatalba és harctéren 'küzdő fia
tevére és hősi halált halt veje árvái részére
kisebb összegeket jegyzett a 6 százalékos
'ladikölcsötiből. A tanyai magyar józan gondolkozását semmi sem bizonyltja szebben,
mint ez a cselekedet. Ebből látszik, hogy
nemcsak a városi kereskedő és iparos és
főleg a nagytőke osztály ismerte föl a hadikölcsön-jegyzés előnyösségét, az egyszerű
gondolkozású néposztály is és ha hosszabb
időre kívánja elhelyezni tőkéjét, hadikölcsönbe fekteti, mert már jól tudja, hogy ezzel
nemcsak kötelességét teljesiti. de önmagának
is több kamatot biztosit, mint ha megtakarított pénzecskéjét bármi más módon gyümölcsöztetné.
Hogy a hadikölcsön ügyletekhez nem
értő tanyai polgárság is kivehesse részét a
-emzeti védelem eme formájából, mint a
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múltban, ezúttal is szívesen rendelkezésre
áll a főispáni hivatal (városháza I- emelet
18. szám) és a hozzá forduló kérdésekre
reggeli 9 órától esti 10 óráig bárkinek szivesen megadja a kivánt felvilágosításokat. —
Ugyanezen idő alatt a jegyzéseket el is fogadja és ezzel kapcsolatosan minden nemű
pénzügyi műveletet teljesen díjtalanul eszközöl. A jegyzéseket ép oly föltételek mellett
bonyolítja le, mint bármelyik pénzintézet.
Szegeden jegyezni lehet még a Maybanknál, a Szeged-Csongrádinál, a Szegedi
Hitelbanknál, a Szegedi Kereskedelmi és
Iparbanknál, a Takarék és Hitelnél és a
Szécsi-banknál.

Ötös honvédek örök pihenője
a brassói hősök temetőjében*
Brassó, november 19.
Az oláh invázió nyomai egymásután
tűnnek el, az élet lassan visszatér az elhagyott Brassóba, a régi, megszokott és élénk
forgalom, zaj igyekszik minden szomoni
emléket eltüntetni. Nagyszámú katonaság,
fokozottabb forgalom1 jellemzi most Brassót.
És habár a harcok csak néhány kilométernyi
messzeségben folynak, a város lakossága
cseppet sem izgatott, sőt annál inkább nagyobb érdeklődést tanusit a harcok és eredmények iránt.
Brassó legújabb intézménye, kegyeleiszerü emléke a hősök temetője. A város
magvától mintegy tiz percnyire fekszik, a
oeivaros és az oiáhlakta Bolgárszeg között,
Kissé lankás, körülbeiől 45 tokban fekvő lejtőn. Példás rendben szervezik és rendezik,
uogy a békés időben is megmaradjon a hősöknek az emléke, kik Erdély védelmében
lehelték ki lelküket.
A temető még nem nagy terjedelmű, de
naponta ujabb és ujabb sírok nagyobbítják
a hősök temetőjét. A temetőben magyarok,
németek és oláhok nyugszanak. A megbo„sájtó magyar föld kebelébe fogadta a
„Maré Rornania"-eszméjéért elesett oláh katonákat. Nincs külön parcellája a magyaU
német és oláh katonának, ott fekszenek egymás mellett megbékülve, ott alusszák örök
álmukat.
Végig jártam az egész. temetőt, több
tömegsír, egyes, kettős sírok emelkednek.
Síremléket még nem állítottak, de nemsokára diszes emlék jelzi számtalan hős emlékétfüzetesen átvizsgáltam a feliratokat, háthá
ismerőst, rokont, vagy jóbarátot találok. ÉS
tényleg találtam is, nem rokont, nem testvért, de jóbarátot: szegedi 5-ös honvédeketMind a három honvéd más és más helye11
fékszik. Elsőnek egy csongrádi fin sirját találtam s majd utóbb a többi kettőt.
Monostori Ferenc, 5. Honv. Inf. Reg'1'
ment, geb. 1890, Dorozsma, ge$t. l/XI. 1111
Feldspital No....
Pcrcze Sándor, 5. Honv. Inf. Régime^'
geb. 1874, Csongrád, gest. 4/XI. im Feldspital No....
Molnár Imre, 2. Honv.'Inf. Régime" 1 '
geb. 1894, gest. 5/XI. im Feldspital No.Súlyos sebesülésük k ö v e t k e z z e n haltak meg mind a hároman, a magyar any 3 '
föld takarja mindegyiküket. Örök álmákat
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alusszák Brassó fölszabadult földjében.
E sorokat nem annyira a szegedieknek,
mint a három hős hozzátartozóinak irom.
Nyugodjanak meg és legyenek büszkék, hogy

íjuélm a g y a r o r s ' z á - ö
magyar föld védelmében estek el. Minden a
mi földünk védelmében elesett hős szent a
mi szemünkben.
fíerz Béla.

Az Alsó-Csernánál visszavetettük a románokat.

Oláhországban a helyzet nem változott. - Krajovánál
3 0 0 vasúti kocsit zsákmányoltunk. - Járőrharcok
az orosz fronton.
BUDAPEST, november 23. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) József főherceg
vezérezredes hadseregarcvonala: Az AlsóCsernánál a balparíon vetettük meg lábunkat. Egyébként Oláhországfcól nincs jelenteni való. A magyar keleti határon és az
Erdős Kárpátokban a felderítő tevékenység
élénkebb volt.
Lipót bajor herceg vezértábornagy
hadseregarcvonala: Helyenként fokozott tüzérségi harc.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, november 23. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-

íábornagy arcvonala: Smorgontól délre erős
tűzelőkészítés után előrenyomuló orosz
járőröket elüztünk. A tisztuló időjárás folytán a Keleti-tenger é s az Erdős-Kárpátok
közt különböző helyeken megélénkült a tii
térségi tevékenység.
József főherceg vezérezredes arcvonala: Erdély keleti szélén felderítő osztagok csatároznak; az oroszok ott erősítéseket kapnak. Oláhországban a helyzet nem
változott. Krajovánál egyéb zsákmányon
elül 300 vasúti kocsi jutott kezünkre.
LUDENDORFF, első föszáilásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az antaot csapatok kudarca
Macedóniában.
BERLIN, november 23. A nagy főhadiszállás jelenti: Balkán harctér: Mackensen
vezértábornagy hadcsoportja: Dobrudzsában és a Duna melletti több ponton ágyútűz.
Macedón arcvonal: A harcok az Och'"ida-tótől keletre az ellenség visszavonulásával végződtek. A német-bolgár arcvonalon a Prespa-tó és a Cserna keleti folyása
közt több ízben az ellenség részelöretöré-

seit, a Paralovótól keletre húzódó magaslati álláson pedig az ellenség erős támadásait visszavertük.
LUDENDORFF, első föszáilásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, november 23. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: Lényeges esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Az angolok és franciák támadásai
meghiúsultak.
BERLIN, november 23. A nagy főhadi- j a franciáknak pedig Sant Pierre Vaast erdő
szállás jelenti: Rupprecht bajor trónörökös északnyugati széíe ellen intézett résztámahadcsoportja: Az ellenség tüzérségi tevé- dásai meghiúsultak.
kenysége az Ancre mindkét oldalán és a
LUDENDORFF, első föszáilásmester.
Sailly-szakaszban az esti órákban fokozó(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
dott, Az angoloknak Guedecourttól északra

LEGÚJABB.
BERLIN: Ferenc József királyért négy
hetes udvari gyászt rendeltek el.
B É C S : Oróf Tisza István miniszterelnök
tanácskozásait befejezte és csütörtök délután visszautazott Budapestre.
B U D A P E S T : A képviselőház hétfői
ülésén hir szerint törvényjavaslatot terjesztenek be Ferenc József emlékének megörökítéséről.
LUGANO: A Corriere della Sera jelenti
Párisiből: Óriási feltűnést és nyugtalanságot
kelt, hogy Romániából a hivatalos jelenté-

seken kivül semmiféle értesítés nem érkezik. Ezzel szemben az ellenség már Kampóimig elfoglalását jelenti. A romám hadsereg súlyos helyzetben van, hacsak idejekorán vissza nem vonul. Az ellenséges csapatok már Bukarestet fenyegetik.

Az olasz fronton nincs
változás.
BUDAPEST, november 23. (Közli a miniszterelnöki sajtosztály.) Az olasz harctéren a helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

5

Esti német hivatalos
jelentés.
BERLIN, november 23. A Wolff-ügynökség jelenti: A Somme mindkét partján
erös tüzérségi tüz, különösen az Ancre
északi részén és a St. Pierre Vaast erdőnél.
Oláhországban hadműveleteink
tervszerűen folynak.
Dobrudzsában és a Duna több helyén
élénk tüz a Duna egyik partjáról a másikra.

Harc a Tölgyes-szorosért.
Sajtóhadiszállás,
november 23. A hegyi
csata a Tölgyes-szoros birtokáért tovább tart.
Mintán a néibet csapatok elérték a Bistriciora-völgyet, jobbra kanyarodtak el eddigi támadási irányuktól s egyenesen keleti irányba
vitték előre a támadást. Az előrenyomulás n
Putna-völgyet és Gyergyótölgyos községet
érintette. Ezt a friss, meglepő előretörést esak
az tette lehetővé, bogy a esak legutóbb megszállt vonalat gyalogthuszárok tartották. Beavatkozóit a harcba az újonnan odavont magyar-osztrák neliéz tüzérség is. A szomszédos
magyar és osztrák csapatok egy részié a német előrenyomulás ideje alatt az orosz ellentámadásokat védte ki. íMásik része maga is
támadott és előbb a Dalkis-begyet, azután a
Balasznyaka hegyhátat foglalta el. Ezek történtek a centrumban. Vissza kellett
vonulniok az oroszoknak a jobb- és balszárnyon is.
Balról a Saeca-völgybe özönlenek vissza, amivel elvesztették legfontosabb
roehaée-vonalukat, a Bistriciora-völgyet is. A jobbszárnyon,
a Békás-szorossal szemközt,
magyar-osztrák
csapatok a Kerekhavas ellen nyomulnak előre. A helyzet az oroszok számára tehát az,
liogy a 70 négyzetkilométeren, amennyire az
erdélyi „hódítás" összezsugorodott, mindenütt
védekezésre szorítottuk
őket,

Ellenséges vezérkari jelentések.
Angol hivatalos jelentés: Az éjszaka folyamán az ellenség tüzérsége az Ancrétól délre levő frontunk jobbszárnya ellen támadott.
A folyótól északra egy ellenséges járőrt elűztünk.
A francia vezérkar jelentése: Novomtar
22. Délután 3 óra. Az Aisne vidékén és Lotharingiában járőrök összecsapásai. Egyébként
nyugodtan telt el az éjszaka.
Keleti hadsereg: A sürü köd, amely Monasztir környékére leszállt, megakadályozta
a harci tevékenységet Az ellenség Saoyeve
magaslatán, négy kilométernyire Mooaszűrtől északra, az 1050-es számú, Makóvtói délkeletre eső magaslatig heves ellenállást fejt
ki. Ismét ejtettünk 500 foglyot. A Presba tavának nyugati p a r t j á n elfoglalták csapataink
Lesheusest és folytatták előrenyomulásukat
északi irányban.
-izzótestek és üveghengerek I n v e r t
és A u e r é g ő k r e
ségben F O N Y Ó

legjobb minő-

S O m A , világí-

tási-vállalatnál, Kölcsei-utca 4. Telefon 165.
//'•••••••••••••••••••••••••(••••••••••••••••••••••a

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81,
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Legyen világosság!
— Szenzációs

bűnügyi

regény.

—

(Saját tudósítónktól.)
A avagy detektív
elmerengve ült kényelmes karosszékéljen és,
amint az iliik, bodor füstöt eregetett. Nagyon
titokzatos ember egy ilyen detektív, még ma
siem lehet megállapítani, honnan eregette a
füstöt, mert szivarja, hát az egyáltalán nem
volt. Amint igy ereg-eregetett, eszébe jutott,
liogy már régen nem volt, Alsótanyán, pedig
egyáltalán nem ismer ott senkit. 'Magára öltötte bő átmeneti .kabátját ós átment a másik szobába, ahonnan telefonon felhívta az alsóközponti rendőrséget. Azaz, hogy mégsem.
Nem mindjárt a rendőrséget, hanem először a központot várta. Mialatt igy várt-várogatott, — történnek néha csudák, — jelentkezet a .központ. Sólyomszem ,a nagy detektív, aszonta liogy „interurbán?"' mire az interurbán kevés vártatva jelentkezett Sólyomszem nem az az ember, aki visszaretteu a fáradtságtól és nelhéz munkától. Most is megtalálta fáradozása jutalmát: az interurbán
jelentkezett. Most már alig kellett egy kis
félórácskát várni, már is beszélhetett az Alsóközponti rendőrséggel.
— Kérem szépen, — mondta — tessék
szíves lenni engem Kuniczer ú r r a l összekapcsolni.
— Megvan, — volt a válasz.
Sólyomszem ismét várt egy darabig, azután kérte a rendőrséget, liogy csengesen erő-

sebben Kuniezer urnák. A válasz meglepő
volt, a rendőr a következőket mondta:
— Kérem szépen, ugy áll a dolog, liogy
valószínűleg nem Kuniezer úrral kapcsoltam
össze, hanem-más valakivel. De azért ne tessék haragudni, nem én vagyok a hibás. Ugy
áll az eset, hogy mi itt az őrszobában sötétségben vagyunk, mert sem petróleumot, sem
gyertyát nem birunk kapni. Sőt gyufánk
sincs. Lehet, hogy a sötétségben máshová
dugtam a kapcsolót.
Sólyoinszem megdöbbent, mert bár már
nagyohbszabásu bűnügyekben is dolgozott,
de olyan eset még nem fordult elő a prákszisában, hogy a rendőrségi őrszoba ne legyen
kivilágítva. Sürgősen akart Kuniczerrel beszélni, azért megkérte a rendőrt, liogy kölcsönözzön valakitől egy szál gyufát. A rendőr
ügyes ember volt és hatósági erőszak alkaijnazásával sikerült neki egy gyújtót szerezni,
amelynek világánál összekapcsolta Sólyomszemet Kuniczerrel.
Sólyomszem most már zavartalanul közölhette Kuniczerrel, liogy Alsótanyán fog
nyomozni a legközelebbi napokban.
— Mackensen a dunai flottiíánál. A Budapesti Tudósító jelenti: Luoich Károly sorhajókapitány, a dunai flottilla parancsnoka
nagy kitüntetésben részesült. A miilt béten
Mackensen vezértáliornagy meglátogatta a
dunai flottillát és a német császár nevében
az elsőosztályu vaskeresztet tűzte Lucicli
sorhajókapitány mellére. A második osztályú
vaskeresztet már tavaly a Belgrádnál való
sikeres dunai átkelés alkalmával kapta meg.
Mackensen a rendjel átadásakor lelkesítő be-

Teleion:
PfiHZTÍlR
11-85.

Igazgató: VAS SÁNDOR.
Pénteken, szombaton és vasárnap

Az ARANY sorozat IV-ik filmje

(Lady Beatrice házassága.) 4 felvonásban.

Az amerikai filmek királya!
A Segnagyobb szenzáció.
Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap 2, 7a4, 5, 7 és 9 órakor.
S z o m b a t o n d. u. 3 és vasárnap d. e. 11 é r a k o r ifjúsági
és g y e r m e k mese előadások.

Péntek, 1916. november 24.
szódét intézett a vitéz kapitányhoz. A beszéd
a jelenvoltakra mély hatást gyakorolt. Lucitíh sorhajókapitányt meleg ovációkban részesítették.
— József főherceg arcvonala. Károly király
alatt megtörtént" az első érdekes változás a
hadvezetésben. Amint a m.ai hivatalos jelentésekben olvasható, Károly Ferenc trónörökös arcvonala József főherceg, vezérezredesé
lett. A magyarokat kedvelő, hős magyar katonáit figyelemmel becéző főherceg u j és magasabb pozíciójában bizonyára az eddiginél
is nagyobb áldás lesz a harctereken küzdő
katonáinknak. József főherceg u j arcvonalán
is küzdenek szegediek, akik közül a 46-osoknak tudvalevőleg a fenség
hadtestparancsnoka volt.
— A német birodalmi gyűlés összehívása.
Berlinből jelentik: Egy mai napról keltezett
császári rendelet a birodalmi gyűlést november 25-ére összehívja.
— 2000 korona jótékony célra. Kaptuk a
következő levelet: ,yA Délmagyarország tekintetes Szerkesztőségének. Szeged. Születésein nupján elhatároztam, Ihogy a háború állal felidézett fokozott szegénység enyhítésére
üjahb 2000 koronát fordítok. Néhai jó királyunk, I. Ferenc József emlékét is kegyelet1, 1 akarom ez alkalommal a vezetésem alatt
álló egyesületiben intenziven ébrentartani,
amiért a fentjelzett összeget a következő rendeltetésekkel juttatom a tek. szerkesztőséghez 1000 koronát alapítványul
a. Szegedi Zsidó Nőegyletnél azzal a rendeltetéssel, hogy
kamatai éven kint I. Ferenc József halála
!'apján egy elszegényedett kereskedő-családnak kiadassanak; 300 koronát azzal a rendeltetéssel, hogy a Szegedi Zsidó Nőegylet hadiözvegy- és árvaalapjához csato Itass ék; 300
koronát a Szegedi Zsidó Leányegyesület a
népkonyha fenntartási költségeire; 200 koronát azzal a rendeltetéssel, hogy dr. Somogyi
Szilveszter polgármester I. Ferenc József temetése napján a szegedi szegények között kiossza; 100 koronát a zsidó menház és 100 koronát a zsidó árvaház javára. — Tisztelettel,
191G. nov. 23.-án. özv. Holtzer Jakabné." —
A levélben megjelölt összegeket az ott emiitett föltételek közlésével rendeltetési helytükre juttatjuk. iHoltzer Jakabné az első Szegeden, aki Ferenc Józsefre való kegyeletes emlékezéssel áldoz a jótékonyságnak.
— Előléptetések. Jung Péter és Klein
Henrik tartalékos főorvosokat ezredorvassá,
Farkas Lajos tartalékos segédorvost főorvossá léptették elő a 46. gyalogezredben.
— A vastermelés zár alá vétele. Bécsből
jelentik: Az osztrák vasmüvek magánvevöiket arról értesítették, hogy gyártmányaiknak szabad eladását kormányrendelettel zár
alá helyezték és azokat a hadügyminisztérium osztja szét. Minden vasgyártmányra
vonatkozó megrendelést a hadügyminisztériumhoz kell intézni.
— istentisztelet. A péntek esti istentisztelet
a régi zsinagógában negyed ötkor, a prédikáció fél ötkor kezdődik.
— A háború e s a kultuszadó. Érdemes
följegyezni, liogy a háború hogyan érezteti
hatását a kultuszadónál. A szegedi zsidó hitközség tagjainak adóját most ól lapították
meg a bizottságok. Sok adótételt kellett felemelni, amit dr. Rósa Izsó országgyűlési kép-'
viselő, a hitközség elnöke a hívekhez intézett
körlevélben igy indokol: A háborús viszonyok következtében a hitközség közvetett
adóbeii jövedelmei részben — a szünetelő es-.
ketések következtében — teljesen
megszűntek, részben — ia husdrágaság
és
hushiány
következtében — a minimumra szállottak le.
(Az egyenes adó terhének viselői közül sokan
hadba vonultak, sokan küzdenek a mególhe-
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tésért: ezeknek terhét nemcsak, hogy emelni
nem lehetett, de le kellett lényegesen szállítani, niert sem elviselhetetlen terheket nem
rélhatunik ki, sem behajthatlan tételekkel a
hitközség gazdálkodását lehetetlenné nem tehetjük. A drágaság emelkedése és a pénzérték apadása, az a n y a g beszerzését mód felett
megnehezítette. Elég a fűtőanyag drágulására utalnom, melynek beszerzése az iskola s az
irodák számára nagy költségtöbblettel jár.
De ugyanez okok alkalmazottaink megélhetését is csaknem lehetetlenné
tették.
Idén,
nem lévén költségvetési fedezetünk, néhány
lelkes hivünk gyűjtéséből juttattunk nekik
háborus segélyt, de lehetetlen lévén ezen
módszerhez ismételve fordulnunk, az u j költségvetést kénytelenek voltunk megfelelő háborus segély összegével terhelni. Lelkes közgyűlésünk e szempontok mérlegelése után
egyhangúlag állapította meg a kivetendő
egyenes adó összegét és a gondos körültekintéssel megalakított bizottságok lelkiismeretes
komolysággal igyekeztek a kivetést eszközölni. Bizton remélem, hogy az 1918-iki költségvetést m á r "békés viszonyok 'helyreállása után
fogjuk megállapíthatni, amikor a normális
állapotok visszatérésével az abnormis adózási viszonyok is visszatérnek a régi szokott
mederbe. Az adótételek hullámvonalának idei
elkerülhetetlen tetőzése a rendkívüli helyzet
kényszerűségéből folyik, de már a legközelebbi kivetésnél visszatér e vonal a hullámvölgy felé. K é r j ü k ezért adózó hiveinket.
hogy az ügyek sima vezetéséért felelős eliiljáróság kényszerhelyzetét tekintve, szives jóindulattal bírálják és fogadják az idei háborús adókivetés terhes tételeit.
— Leszavazott indítvány a felmentettek
behívásáról. Aradról jelentik: Arad vármegye
állandó választmánya Baross Ferenc, főispán
^nökletie alatt ülést tartott. Igen érdekes
tolt dr. Lázár Zoárd kisjenői ügyvédnek inhiványa, aki azt a javaslatot terjesztette a
tormegvéhez, hogy a törvényhatóság irjon
föl a kormányhoz az irányban, 'liogy az összes
ródig katon ai föl mentéseket szüntesse meg.
Az állandó választmány ülésén Schill József
^ j e g y z ő referálta a Lázár dr. indítványát ás
javasolta, hogy a kérdés fölött térjenek napir
endre, mert, a felmentések megszüntetése
l|
gy a közgazdaság, mint a köizgazgatás terén
°ly hátrányokkal járna, amelyek a hadbavonult sereg érdekeit és mostani tevékenységi
képességét is mcglkmitanák. Az állandó választmány ilyen értelemben tett javaslatot a
közgyűlésnek.
— Uj fordulat az angyalföldi kéjgyiíkos8ág ügyében. Budapestről jelentik: Az angyalföldi kéj gyilkosság ügyében csütörtökön délel
"tt fordulat történt. A rendőrség őrizetbe
totte Kocsis Ferencet, a meggyilkolt négy
€s
ztendős Kocsis Juliska apját, aki vadházasságban élt a kisleány anyjával. Kocsis és
Uz
asszony folytonosan civakodtak és egymást gyanúsították azzal, hogy tudnak a
'tál gyilkosság előzményeiről. Délelőtt az
Asszonyt is kihallgatták s a rendőrség őt is
ór
izetbe vette
• - - A Szegedi Kereskedelmi és

.karbanknál az V-ik magyar hadiKalcsönre Lombard kölcsönök nyu
tn
ak előnyös feltételek mellett.

Rendelet a Burgonya Közvetítőiroda
^maimazottalról. A hivatalos lap csütörtöki
a
mában megjelent rendelet szerint a Bnrn-í y . a Kőzvetitő Iroda bizománya és iigyg V b u r ^ n y á t továbbeladás céljára a ma^
részére nem vásárolhatnak ós az Irodáj e l a d á s végett bejelentett burgonyakészek eladásának közvetítését kizárólag az
da utasítása szerint végezhetik. A bizomiá0so
k , al'bizományosok és ügynökök a rekv>
u a
' K készleteknek átvételénél a kapott uta-

darab
Lady
tiszta
teken
előre

sítások szerint tartoznak közreműködni szigorú büntetés terhe mellett. A bizományos
vagy ügynök által az Iroda utasítása ellenére megvásárolt és felhasznált burgonyakészletet a rendőri büntető eljárás során el kell
kobozni. Az elkobzott készlet értékének egyötöde a feljelentőt, többi résae a felmerült
költség'levonásával a rokkant katonák segélyalapját illeti.

— Az Urániában pénteken ismét A végzet
tükre cimü nagysikerű (fantasztikus drámát
játszák. A főszereplő Friedrich Kuhne, a Homunculus és a Sátán k u t y á j a főszereplője
lesz,
— Száj- é s körömfájás. A Mellis-féle telepen ú j r a föllépett a száj- és körömfájás. A
26-iki országos vásárra ezért még mindig
nem lehet hasított körmű állatokat fölhajtani.
Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Szegedi
Hitelbank R.-T.-nál, Szeged Kölcsey-utca 11
szám alatt.
— Megbüntetett árdrágító. Dr. Temesváry
Géza főkapitányhelyettes, kiliágási biró 200
korona fő- és 100 korona mellékbüntetésre
itélte Böhm Károlyné Szentgyörgy-utcai szatócsot, aki .a cukor kilóját 160 fillérért árusította.
— A petróleum miatt. Több feljelentést
tettek Wertheimer
Adolfné szegedi szatócs
ellen, mert csak akkor adott a vevőinek petróleumot, ha azok mást is vásároltak nála.
Csütörtökön von fa felelősségire dr. Temesváry Géza kiliágási biró Wortheimcrnét és
500 korona fő- és 200 koroua mellékbüntetésre itélte.
— Csak lovak hajthatók fel. Az Andrásnapi országos vásárra, amely vasárnap lesz és
csak egy napig tart. csak lovak hajthatók fel.
A hónapok óta tartó .sertésvész, a száj- és körömifájás miatt hasított körmű állatok nem
hajthatók föl a vásárra. A gazdák tömegesen
érdeklödnek, hogy mikor oldják föl a zárla
tot, mert teljesen megbénult az állatkereskedelem.
— Óriási hatással mutatták be csütörtökön
a Korzó-moziban A szeplőtlen asszonyt, a hírneves amerikai Aranysorozat negyedik, —
legszebb — filmjét. A film megérdemelt sikert aratott, a közönséget valósággal frappirozta, ugy bogy a képek tökéletes technikája,
mint a darab meséjének irodalmi uivója. A
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•
•
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•
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Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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Pénteken,
november 24-én

lőjének felléptével

Lord Admonston i f j ú feleségének,
Beatrice-nck életét mutatja be, a maga
valóságában. A szeplőtlen asszony pénis szinre kerül. A jegyeket ajánlatos
megváltani.
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könyv- és papir-

Varnay L. kereskedésében,
Szeged, Kárász-utca 9.

S ® B B ® ® ® B ® ® H ® H B B ® @
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A „ T U N G S R A M " - ! á m p a gazdaságos,

mert tökéletes és hosszú élettartamú. A minőségért a ggár szavatol. Kérje

mindenüttra „ T u n g s r a m " védjeggyel ellátott lámpát. Gyártja az Egyesült Izzólámpa és Villamossági R . - T Újpest 4.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
0000

MŰSOR:

béri érzés visszatükrözietője: a színész. Ezen
érzéstől eltelve áll a társulat és annak vezetősége a nemies cél szolgálatába s kéri a közönréget, segítse hozzá, hogy minél nagyobb
legyen az áldozat, melyet erre hoz. A szombati előadást, hisszük, telt ház közönsége előtl
tartják meg.

PÉNTEKIEN: Velencei kalmár, dráma. Páros
háromliarina dos.
SZOMBATON délután: Nagymama, vígjáték. Ifjúsági előadás, 3 és fél órai kezt
dettel, rendes délutáni helyáraikkal.
SZOMBATON IESTE: Három a kislány, operett, Páratlan egyharmados.
VASÁRNAP délután: Világjáró, operett,
VASÁRNAP este: János vitéz, daljáték. Páros kétharmados.
Jótékony előadás a katonák karácsonyára. A szinházi iroda jelenti: A Hadsegélyző
Hivatal és a Vöröskereszt együttes akciója
felhívására a társulat a szombat esti Három
a kislány előadásának tiszta jövedelmét felajánlotta a harctéren küzdő katonák karácsonyi ajándékkal való ellátásának eéljaira.
Senki sem érezheti át jobban a ka rácson ykov
hazagondoló katona mondhatatlanul bánatos hangulatát ós a háborus karácsony szivet facsaró néma buját, mint a minden em-

Szécsi Ede
b a n k - és v á l t ó

üzlete

H és "8I
I Krémer H. 'ruha-üzlete
Kossuth Lajos-sugárut

.

Mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. — Férfi- fiu és
leányka-kalapok.
E Telefon 773.

Telefon 773.

A szegedi m. kir. pénzögyigazgatóságtói41002/1916. I. szám.

Hirdetmény.
jegyzéseket elfogad

A Szegedi Takarék és
Hitet Részvénytársaság.
(Széchenyi-tér. Posta mellett.)

Legmagasabb lombardkölcsönök
igen előnyös feltételek mellett.

A m. kir. pénzügyminisztériumnak 1916. évi november hó 14-én kelt 18822. P. M. számú rendelete
alapján a pénzügyigazgatóság figyelmezteti a közönséget, hogy a nikkel (20) huszfilléresek folyó évi december hónap 31-ével a magán forgalomban elvesztik fizetőképességüket és felhívja, hogy ezeket a husz filléres
nikkel érméket az állami pénztárakhoz fizetéseknél szolgaitassa be, illetve ezeknél vagy az osztrák-magyar bank
intézeteinél vas husz filléresek ellenében váltsa be.
M. kir. pénzügyigazgatóság.
Szeged, 1916. évi november hó 20.

Törös Sándor
kir. tanácsos,
pénzügyigazgató

Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leiezinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
H a j h u l l á s , Lajjkoepa
gyorsan elmúlik a Leinzingcr-fcle „C b i n a h a js z e s z' által. Ára K 1-50
Kapható Leinzinger üyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

A Szeged Csongrádi
Takarékpénztár

H a j ö s z ü I és ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 50 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

jegyzéseket már elfogad
és azokra legelőnyösebb feltételek
mellett kölcsönt ad.

mint hivatalos aláírási hely jegyzéseket elfogad az eredeti feltételek mellett a

Izzad s a i a t n e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinget-féle kipióbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

6 V o s magyar királyi adómentes állami

Gyomor bajosok di-

5 r 2 °jo-os magyar királyi adómentes ál-

csérik

a Leizinger-féle

gyomorcsepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
?5P

Legjobb hajfesiö az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 3 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

járadékkölcsönre
az

lami törlesztéses kölcsönre
és a jegyzések céljaira a legelőnyösebb feltételek mellett nyújt kölcsönöket.

Nyomatott Várn^r L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9.

