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beteg fekszik, akik az átélt borzalmak következtében elvesztették beszélő- 'vagy emlékező
tehetségüket.
A Berlingske Tidernle jelenti Lórulonból: Az angol lapok pétervári levelezőinek
most arra k e l szoritkozniok, hogy hosszadalmas leírását adják azoknak a pusztításoknak, amelyeket a német gránátok Lodzban
véghez vittek. — Magúnsürgöny 'arról ad hirt,
hogy a Lodz körüli harcok (december 8.)
folynak és hogy az oroszok Sercov mellett
visszavonultak. Pétervúratt a lengyelországi
helyzetet illetően a legnagyobb zavar uralkodik.
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Három német hadihajó
pusztulása.
A Lákatanzeiger-nek
jelentik Rotterdamból: A három- német hadihajó elpusztításának részleteiről (Londonból ujabban a következőket jelentik:
A német flotta zárt vonalban a Scharnhorst mögött 'haladt. Mihelyt a német hadihajók parancsnokai látták, hogy észrevették
őket, azonnal harcvonatba állottak és, egyidejűleg keleti irányban kezdtek haladni teljés
gőzzel, hogy maguk előtt az utat szabaddá
tegyék. A Scharnhorstot a túlerőben levő
brit flotta bekerítette, a többi hajótól elvágta
s közben még két h'ajót izolált. A Fnetsenau,
amely valamivel lassabban haladt, a Sc'harnhorsttal együtt harcképtelenné lett. Látták
ezt a Leipzig, Nürnberg és: Dresden fedélzetéről, mert ez a három hajó azonnal menekülésre gondolt, azonban csak a két utóbbinak sikerült egérutat nyernie, a Leipzig elöl a
brit hadihajók elvágták a menekülési útját.
Amsterdamból jelentik még: A német
hajóraj a Scharnhorst admirális-hajó vezetése alatt szabad formációban haladt, amikor az ellenséges hajóraj feltüntet jelezték.
Spee admirális parancsára a Gneisenau, Leipzig, Nürnberg és Dresden rögtön harcvonalba fejlődött. A harcvonal szélén a Scharnhorst haliadt, s tőle keletre helyezkedett el a
többi hajó. Az ellenséges hajóraj az admirális-hajót, a Scharnhorstot és a mellette haladó Gneisen'aut túlerővel támadta meg s elszakította a másik három hajótól. A német
hajók tisztikara és legénysége hősiesen küzdött a túlerő ellép s a támadó aiigol hajókon
is nagy veszteséget okoztak.
A harc rövid
ideig tartott s a Gneisenau és a Scharnhorst
elsülyesztésével végződött. A Leipzig, Nürnberg és Dresden gyorsaságuk segélyével
menekülni próbáltak. Ez azonban csak az
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szájp adlás
nélkül.

Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teliesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
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utóbbi kettőnek sikerült; a Leipzig útját az
angol hajók elvágták s a kis cirkáló ugyancsák hősi küzdelem után szintén elsiilyedt.
A .Gneisenau és Leipzig legénységének egy
részét az angolok kimentették a vízből, az
admirális 'hajója, a Scharnhorst azonban hír
szerint teljes legénységévél együtt siilyedt a
tenger fenekére.
A harcban részt vett angol hajók számáról egyelőre pozitív hir még nem érkezett.
Levél egy 46-os bakától.
Cs. Mátyás 46-os baka az alábbi érdekes
levelet küldte Orosz-Lengyelországból:
— Én most Orosz-Lengyelországban vagyok. A mi ügyünk itt egészen' jól áll, a
mennyiben az oroszok általános visszavonulást rendeznek, ami elég nehezen megy, mert
futó-homokos a talaj és nehezen lehet rajta
közlekedni. Az idő igen kedvező.
Hó még
nincsen. Száraz hideg van, de tiirhető, mert
csak 4—ö fokos. A muszka már unja a játékot, mert emberei nagyon könnyen adják
meg magukat. Az oroszokat nern lelkesíti a
háború, őket csak hajtják, mint a marhákat
a vágóhidra. Ha tömegesen adják meg magukat, ezt mondják:
— Igy legalább hamarább vége lesz.
Itt vagyunk a németek mellett, akik nagyon lelkes katonák és nagyon szívesek voltak 'hozzánk. Még az öreg csontok is ugy lelkesednék, mint a fiatal katonák. Egyébként jó
sorom van.
A háború okai.
Berlin, december 10.
A Berliner Tageblatt egy rendkívül előkelő állású amerikainak az előadása alapján
a háború okairól a következőket közli. Meg
kell még jegyeznünk, hogy az illető még a
háború kitörése után is sokáig tartózkodott
Angliában.
— Jellemzőnek találom egy angolnak a
következő kijelentését: Ez a borzalmas, gigászi háború a középszerűek miivé. Nem
valamely fölényes szellem irányította annak
kifejlődését, hanem az általános tehetetlenség végül is az intrikusdk és a vak szenvedélytől felizgat Ott tömégek győzelmére vezetett.
Az a föltevés, hogy ezt a tragikus népgyilkolást Grey i n s zóéná l! a tervszerűen,
Londonban általános kacajt kelt. Azt mondják
„Greynek is a fejére" hullott ez a Iháboriu,
mint valami tégladarab, habár annak lehetőségével természetszerűen mindig számolt. A
háborút az orosz nagyhercegek párlja idézte
elő, iriivolitásból, szláv nemzeti hiúságból és
dinasztikus becsvágyból."
Ezt a véleményt olyan rendkívül előkelő
angoltól hallottam, aki Pétervárral szoros
összeköttetésben áll. Azt mondta az illető:
Nikáajevics Nikolaj riagyherceget az ő hívd már ma is ugy tékintik, mint fölséget és
cárt. Az uralkodó cárt utcai és palotaforradalommal valló fenyegetés által kényszeritették bele a 'háborúba. Végül is arra határozta
magát, hogy névtelen, százezrek^ életének a
feláldozásával menti meg a trónját.
Franciaországban senkisem volt elég
erős, hogy ezzel a végzettel szembeszálljon,
de Jawés halála után kedve sem volt senkinek sem erre a 'háladatlan szerepre vállalkozni és mivel Grey, e titokzatos nulla, nem voU
elég előrelátó és elég energikus, hogy a tüzet annak kiiörése idején eloltsa, velük kelT
lett, hogy tartson. A németeknek Belgiumba
való bevonulása aztán megadta u kívánt ürügyet az angoloknak is a háborura. Valóságban azonbn az orósz nagyhercegek
vitték
bele előbb Oroszországot, majd egész Európát ebbe a vértengerbe és a beláthatatlan veszedelmnek e tengerébe. Normális érzékkei
és á felelősség érzetével biró emberek sohasem vállalkoztak volna erre a vakmerőségre, amelyhez barbár idegek és Monakóban
otthonos játékosok írivolitása kell.
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APRÓHIRDETÉSEK,
Legjobb hajfestö az
országosai elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona,
Kaphat) Leinzinger Gyula
l yógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
520
izzad vaiameiy testr é s z e ? Ugy használja a
dr.Leinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
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modern
képkereteket;
legfinomabb kivitelben
a legrövidebb idő alat)
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Iskola-utca 18. :

Főüzlef: R e f o r m á t u s
palota.
Fióküzlet: Kossuth Lajos-sugárutl.

Alkalma vételek I
140 széles cosztilm szövetek . . . . K 2-től 8 K-ig
80 széles finom pargetek . 68 fillértől 80 fillérig
Lepedő és fehérnemű vászon . . K 13-tól K 24-ig
Divat bársonyok
K 190
Pargett és flanel pongyolák
K 5-—
Cloth alsó szoknyák
K 1 -90
Pargett és flanel női blúzok
K 3'—
Parget leányruhák
K 1-50-től K 3-ig

Női kötények K 1-50-től K1-90-ig
Trico alsó ingek, nadrágok, szveterek, érmelegitők,
hósapkák, keztyük, harisnyák, férfi és női divatcikkek
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Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában Szeged, Kárász-u. 9.

