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Lázár György. |
(Saját tudósítónktól.) Lázár György dr.
polgármester szombaton este nyolc órakor
meghalt. Halálával Szeged újjáépítésének uj,
lervelgetésekben pompás, alkotásokban gazdaz korszaka után tesz zárókövet a sors, a
mely a nagy podeszta elmúlásával a város
jövőjéről szőtt sok és nagy, teljesen egyéni
és sajátos álmot von el a realizálás tehetőségétől.

most halott. Nem álmainak romjain, hanem
agy, hogy ravatalához a keze teremtette uj
Szeged háiás népe zarándokol el sirni és nagy
életére hálás kegyelettel emlékezni.
Az erőskezű városépítő nagy időknek
egyik téli estéjén távozott el az élők sorából.
Aggódó figyelemmel kísérte a háborús eseményeket, várta a hadjárat dicsőséges befejezését, amikor ő is folytathatja abbahagyott
munkáját. A Végzet máskép határozott. Kidőli most sorainkból ö is, a vitézség annyi
hőse mellett a mnnka, a becsület, a szegénység polgári erényekben gazdag, nagyemlékű
és törhetetlen hőse.
Közel másfél év óta betegeskedett Lázár.
1913. szeptember 8-án feküdt ágyba, miután
előzőleg többször panaszkodott gyöngeségről,
bágyadtságról. Érelmeszesedése volt, de ugy
látszott, hogy ez a betegsége nem lesz rá
nézve végzetes. Hónapokon keresztül nem
tudott járni, ba kikocsizott, hordszéken vitték
a kocsiig is. Közben-közhen jobban lett, majd
ujabb visszaesés állott be betegségében, mig
az utolsó hónapokban annyira állandó és tartós volt a javulás, hogy botra támaszkodva
már maga is járni tudott. Körülbelül két hét
előtt kiment a tanyára, amelynek népét szerette és ahova gyakran járogatott. Két botra
támaszkodva ékkor is maga memt be kocsiba. Hazajövet egy-két nap múlva erős roszszullétet érzett, állapota mem javult és körülbelül egy hét előtt orvosai mellhártyagyulladást állapítottak meg nála. A gyomra napok
óta rossz volt, pénteken gyomorfekély is fellépett. ami állapotát véglegesen válságossá
tette. Péntek éjszakától kezdve állandóan eszméletlenül feküdt. Egész éjjel és egész nap
mellette volt Boross József dr. igazgató-főorvos, akit csak ma a déli órákban váltott föl
Virág Mária. Szombaton délben látták, hogy
menthetetlen. Csendes agónizálása este 8
óráig tartott, amikor nyugalmasan és békében végkép elszenderült.
Halálának híre gyorsan elterjedt a városban. Mély megindultsággal értesültek az
emberek a gyászesetről. A városi széképületre nyomban kitűzték a gyászlobogót és este
félkilenckor megjelent a gyászoló családnál
Bokor Pál polgármester-helyettes és Somogyi Szilveszter dr. főkapitány, hogy részvétüket tolmácsolják. A temetésről és arról,
hogy a város méltó módon juttassa kifejezésre
nagy fia iránt érzett háláját, a következő intézkedések történtek:
Hétfőn délelőtt tiz órakor rendkívüli közgyűlés lesz, amelven a tanács a következő

Yúob mint három évtizeden át állott Lázár a közügyek szolgálatában. Mint ügyvéd
kezdi mindig emelkedő karriérjét, a város
szolgálatába mint tiszti főügyész lép, rövidcsen tanácsos és polgármester-helyettes, majd
országgyűlési képviselő és 1904. április 27-én
polgármester lesz. Népszerűsége és tekintélye akkor már oly nagy, hogy az országgyűlési képviselő politikailag és társadalmilag is
diszes pozíciójából azért hívják meg a város
első tisztviselőiének nagy állásába, hogy a bürokratizmusa miatt különben, is nehézkes közigazgatásban rendet és gyorsaságot teremtsen, a város ijíjáépitésének dicsőséges mimikáját betetőzze és uj utak és uij alkotások horizontjait megrajzolja.
A gyász ilső perceiben, mélyen átérzett
hatása alatt annak a veszteségnek, amely a
várost érte, nem vállalkozhatunk arra, hogy
vizsgáljuk: mit, mennyit végzett, hogyan váltotta valóra Lázár a polgármesterségéhez fűzött reményeket. Láttunk egy embert, aki reggel félhét táján rövidke szivarral a szájában
felsétál a hivatalába. Látjuk a város legfőbb
tisztviselőjét, aki nagyszerűen reprezentál,
egv német tudós törhetetlen szorgalmával
böngészi az aktákat, alki terveket sző és épít,
aki mindig uton van, a város számára fáradhatatlanul kijár és Szegednek megszerzi
azt a riiszti hogy polgármestere az ország
egyik első polgármesterének dicsőségében
tündökölheti Látjuk egy küldöttség élén, amikor a harmadik egyetem ügyében a Szeged
érdekeire kedvező választ valósággal szuggerálni akarja a miniszternek. És látjuk betegágyán, amikor hallani sem akar a nyugalomról, velp él az eseményekkel, aktákat intéz, referáltat, rendelkezik. És látjuk a jövőben, amikor beteljesülnek a megvalósulás
kezdő stádiumába jutott nagyszerű tervei. És
Vendéglőben
KÁVÉHÁZBAN
Füszerkereskedésben
Csemegeflzletben
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MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN

Vasárnap, január 3!
javaslatot terjeszti elő: Néhai nagy fiát a város halottjának tekinti a közgyűlés, tetemét a
kultúrpalotában ravataloztatja fel és onnan
kisérik örök nyugalomra a megboldogult óhajához képest a felsővárosi deszkás temetőbe.
2. A közgyűlés Lázár György szoborra 10,000
koronás alapítványt tegyen. 3. Az Iskola-utcát
— hálás megemlékezésül arra, hogy Szegedből Lázár csinált iskola-várost — Lázár
György-utcának nevezzék el. 4. Temetése
napján a szegények között pénzt osztasson ki
a város.
A temetés hétfőn délután fél háromkor
lesz. A város koszorút helyez a koporsóra.
Ugy szeretnék, ha az elhunyt puritán egyszerűségének megfelelően testületek és magánosok mellőznék a koszorúkat és az őszszeget inkább valamilyen hadsegitési célra
adnák. A város nevében Bokor Pál polgármester mond a koporsónál beszédet.
Lázár polgármestert özvegyén. Ujj Idán
és gyermekein. Lázár László, rnáv. segédtitkáron és szolnoki és jármi lármi Andornén
•kívül rokonsága, országszerte sok előkelőség.
Szeged és annak egész társadalma gyászolja.
Lázár György dr. 1851. április 17-én
született Szegeden. Itt végezte középiskoláit
a piaristák gimnáziumában, majd az egyetemre ment. Jog és államtudományi doktor,
ügyvéd .és okleveles statisztikus lett, közben
eleget tett katonai kötelezettségének, tartalékos hadnagy volt. 1884. április 3-án lépett a
város szolgálatába, amikor tiszti főügyésznek választották meg. 1891. november 25-én
tanácsos és polgármester-helyettes lett. 1898ban feléje irányult az első kerület országgyűlési képviselőválasztóinak bizalma és az
április 27-iki választáson szabadelvü-párti
programmal meg is választották. Néhai Pálfy
Ferenc haláláig volt a város első kerületének
országgyűlési képviselője. A törvényhatósági
bizottság tagjainak zöme ekkor arra kérte fel,
hogy vállalná el a polgármester diszes tisztségét. Lázár blidta pályázatát és 1904. április 27-én a város polgármesterévé megválasztották. Azóta két tisztújításon egyhangú
lelkesedéssel emelték újból a város első tisztviselőjének diszes méltóságába.
Több mint három évtizedes közéleti pályáján a polgárság osztatlan bizalma mellett
érdemei felsőbb helyen is elismerésben részesültek. Két izben adatott tudtul Lázárnak a
királyi elismerés és egy izben belügyminiszteri elismerés és köszönet. 1897-ben királyi
tanácsos, 1914-ben pedig udvara tanácsos lett.
Önzetlen közéleti működéséért és a városa
iránt való rajongó szeretetéért miniden egyes
alkalommal adózott Szeged közönsége, amikor csak tehette. A hatvanadik születésnapját
ünneplő Lázár elé hódolni járt a város közöncjfMT.o Hoc«7." betegsége során mindig szere_
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tettel emlékezett meg róla. Udvari tanácsossá
való kinevezésekor pedig az ország minden
részéből örömmel és szeretettel köszöntötték.
Mintaképe volt a nagy polgármesternek:.
Hatalmas munkaerő és kitűnő reprezentáló te-

hetség. Nagy szakképzettsége mellett iró-ember is volt. aki l>eszélt magyarul, németül és
franciául. Elnöke volt a Dugonics-Társaságnak, a Képzőművészeti Egyesületnek és még
sok más egyesületnek.

A Kárpátokban nincs ellenség.
-

10 ezer oroszt eifogfunk.

Magyarország térületén nincs ellenség!
A iegujabb hivatalos jelentés végre arról
számolhat ibe, hogy a Kárpátokban a hágók
magaslatait visszavettük. Nehéz munka volt,
a legnehezebb talán hat hónap ótaí borzalmas télben és rettenetes terepen — de sikerült. A honvédő magyarokról volt szó, ha
a inagyar hazáját védi, földöntúli hazaszeretet piroslik a szivében, a magyar csaik
egyet tud: győzni vagy meghalni! A Hőferféle jelentés is kiemeli — szokatlan melegséggel, — • mit végeztek katonáink a Kárpátokban. Még a vezérkar is szükségesnek találja külön hangsúlyozni azt az emberfeletti
munkát, amit hőseink véghez vittek.
Budapest, január 30. (Közli a
miniszterelnöki sajtóosztály.) A lengyel és galíciai arcvonalon a rövid
ágyuharcoktól eltekintve,
legnagyobbrészt nyugalom yan. Az utolsó napok heves harcai a Kárpátokban a hágók magaslatainak visszafoglalását eredményezték. Az egy
hét óta tartó nehéz hadmüveletekben a esápatok kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére legnagyobb
kitartással és szívóssággal harcoltak, az összes terepnehézségeket

-

sorban előkészített megerősített állásai közül
az elsőt. A vezérkar közli tegnapi kelettel: Az
ottomán flotta e hó 28-ikán sikeresen bombázott egy orosz katonai állomást a Teketetepger nyugati partján. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)

LEGÚJABB.

többnyire magas hóban küzdötték
fe és ezzel nagy eredményeket értek el. Az ellenség összesen 10,000
emberét elfogtuk és hat géppuskát
zsákmányoltunk.

Budapestiül jelentik: Az első szövetségi
hangversenyen Tisza István nagy beszédet
mondott. Lelkesen emlékezett meg hü szövetségeseinkről
A hűségben, áldozatkészségben velünk érez a horvát nemzet. A háború Magyarország és Ausztria közt is köHöfer altábornagy,
zelebb
hozta a lelkeket: két szövetséges, a
a vezérkari főnök helyettese.
kik egymásban bizhatnak. A küzdelemhez
1 ellát tízezer oroszt elfogtunk. Igen méltóan csatlakozik a török nemzet. Egyenagy szám, mert főként tüzérségi harcok sült erővel, közös nagy célokért folyik a küzfolytak és rengeteg orosz veszteség volt, de delem, a siker isten kezében, de a bizalom
— halottakban és sebesültekben. Hogy mégis önmagunkban és szövetségeseinkben.
tízezer sebesületlen muszkát elfoghattunk,
Budapestről jelentik: Radomot az oroez bizonyítja, milyen nagyarányú harcok szok kiürítették, Kieicét a németek megszálvoltak. Ha a Kárpátok egész vonalát, vala- lották.
mint a bukovinai harcokat egészszé vesszük,
Bécsből jelentik: Lembergben az orosz
— mert azok, - akkor tálán neon tévedünk, hatóságok a zsidókkal kegyetlenül bánnak.
ha arra hivatkozunk, hogy az oroszok bal- Pogrom-készülődésre kő vetkeztetnék.
szárnyát több előtolt pozícióban megvertük.
Berlinből jelentik: A császár SoissonsEzt igazolja az a hir is. amely orosz forrás- nál a leghevesebb tűzben állott, csupán körból beszél már Lemberg föladásáról. A No- nyezete többszöri nyomatékos kérésére távoje Vremja beismeri „Lemberg hosszas vozott.
megszállásának nehézségeit" és már elő is
Bécsből jelentik: Morawszki államtitkészíti az orosz közvéleményt Lemberg ki- kárt őfelsége galíciai miniszterré kinevezte.
ürítésére. Ez a Kppetihágán át érkezett' jeSzófia: A Kaiubana jelenti, hogy Rómálentés fényes bizonyíték arra, hogy az orosz ban olasz hangok kezdik sürgetni Málta meg
főhaderő balszárnya Is elvesztette támadási szállását, mely a tripoliszi ut fedezetéül fölkészségét.
tétlenül szükséges és ha angol ílóítabázis
marad, akadályozza a nagy Itálip fejlődését.

Az orosz jobbszárny támad.
A német nagy vezérkar jelenti: KeletPoroszországban az oroszok sikertelenül támadtak. A Darkehentöl keletre levő hídfőt
lőtték, a tavaktól keletre levő megerősített
müveinket és Löwentintottól délkeletre támadást kíséreltek meg, amely tüzelésünkben
összeomlott. Az oroszoknak Borzimow környékén, Lovictól keletre ellenünk Intézett éjjeli támadásait az ellenségnek igen súlyos
veszteségeket okozva, visszavertük.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Az oroszok előnyomulása Bukovinában.
Róma, január 30. A félhivatalos Tribuna
a keleti harctér eseményeivel .kapcsolatosan
azt irja., hogv az oroszok előnyomulása az erdélyi határ felé meghiusult. Ennék különbeni
is csak politikai jelentősége lett volna. Katonai jelentősége a mostani operációknak nem
lehetett, mert az Erdélyije való benyomulás
csak két utón lehetséges, s ezt a két utat az
osztrák-magyar csapatok oly erőkkel szállták
meg, amelyek feltétlenül alkalmasak arra,
hogy a szorosokban megakadályozzák nagyobb orosz erők előrenyomulását.

ságbók amely azóta a lernbergii oroszokat elfogta, kiérezhető, hogy ez niagy csapás volt
az oroszokra nézve. Nagy szomorúságot keltett Lembergben Hadanek dr. egyetem,] tanárnak, az ismert archeológusnak az öngyilkossága is.
Varsó állapota napról-napra
szomorúbb.
Stockholm, január 30. A lengyel lapok
közlése szerint Varsó állapota napról-napra
szomorúbb és tarthatatlanabb lesz. A hatóságok üldözik és kínozzak a lengyel lakosságot. Az éhinség is ijesztő méreteket ölt. Eddig csak a szegényebb néposztály és a középosztály szenvedett sokat a nagy élelmiszerdrágaság miatt, most azonban a készletek
már annyira kifogytak, hogy a vagyonosak is
a szó szoros értelmében éheznek. A városi
hatóság a német offenzíva előrehaladását
még mindig titkolja a lakosság előtt s álkommünákéket ad ki, amelyeknek azonban, senki
hiteit nem ad. A környékről menekülők híreket hoznak a városi lakóknak Lengyelország
teljes pusztulásáról.

Lembergben.

TÖRŐK HIVATALOS JELENTÉS.

Krakó, január 30. A Korrespondenz cimü
napilap Lembergből levelet közöl arról, hogy
a iakosság körében' a hangulat rendkívül nyomott. A lembergi oroszbarátok már elhallgattak, mert az oroszok látják, hogy tőlük
rossz információkat kaptak és hogy Lenrberg
és Keiet-Gaiicia éppenséggel nem kívánja oly
sóvárogva az oroszok részérő! nekik igért
„felszabadulást". Lembergben nagy a nyomor. A város teljesen el van zárva a külvilágtól, de azért a lakosság mégis értesült a
linianovói győzelemről is. Abból a nyugtalan-

Konstantinápoly, január 30. A főhadiszállás közli tegnapi kelettel: A kaukázusi fronton említésre méltó esemény nem történt.
'Csapataink, amelyek 01 ty irányában offenzívába léptek; 300 oroszt elfogtak és nagymennyiségű fegyvert és hadianyagot zsákmányoltak. Asserbadzsunban kedvező fordulatot vett az ütközet, mely egy hét óta Choi
környékén folyik az ellenség főhadereje ellen.
Az ellenségnek az asserbaidzsani! kerületben
levő utolsó védőállásából január 27-ikém csapataink Chóitól délre elfoglalták ellenség több

A ROMÁN-BOLGÁR MEGEGYEZÉS.
Bécs, január 30. Az Adeveré cimü bukaresti lap jelenti Szófiából: A szifiai román
követség közli velünk, hogy a rotoán-bolgár
viszony sohasem volt jobb, mint éppen most.
Azt reméljük, — igy hangzik szószemt az az
információ, amelyet ott kaptunk — hogy a
megkezdett tárgyalások felejtetni fogják a
mult minden rosszkedvet keltő eseményét, oly
iképpen, hogy semmi se akad, ami a két birodalmat elválaszthatná egymástól. Románia
ma Nagy-Bulgária 'létesítését kívánja. A két
ország egyedül áll a szomszédos balkáni államok között, mert nincs semmi' oka arra,
hogy kölcsönösen gyűlölje egymást. A megegyezés létesítéséért, amely közel van megvalósulásához, főleg a két kormányt, továbbá
Derussy követet és Radev dr.-t illeti! köszönet, akik fáradhatatlanul dolgoznak a románbolgár megegyezés érdekében.
GHENADIEV KÜLDETÉSE.
Bécs, január 30. Ghenadiev volt bolgár
külügyminiszter Olaszországból Svájcba utazott, hogy ott tartózkodó családját meglátogassa'. Ghenadiev Svájcból Berlinbe megy, a
hol tanácskozásokat fog folytatni német államférfiakkal, azután Bécsbe jön. Most már
kétségtelenül 'megállapítható, hogy a volt bolgár külügyminiszter látogatásai az európai
udvaroknál azzal áll kapcsolatban, hogy Bulgária a második balkáni háború után az ország kényszerhelyzete folytán létrejött állapotot revidiáltatni akarja, amihez természetesen az összes európai hatalmak hozzájárulása
szükséges.

űíLM AOYA R Ü E S Z Á Ö .

Szeged, 1915. január 31.

és francia katonák pusztulása.
Berlin, január 30. A nagy főhadiszállás
jelenti: A franciák Nieuporttól északra vívott harcokban január 28-án nagy veszteségeket szenvedtek, több mint 300 marokkói
és algiri halott fekszik a dünákban. Tüzérségünk tüzelése az ellenséget tegnap is megakadályozta abban, hogy ásókkal a világítótoronytól keletre levő diina magaslatra
küzdje fel magát. A labassei-csatomától délre maj éjjel csapataink a franciáktól január 25-én tőlük elfoglalt hadálláshoz csatlakozó további két lövészárkot ragadták el
és több mint 60 foglyot ejtettek. Az Argonneí erdőség nyugati részében csapataink
tegnap támadást intéztek az ellenség elten,
amely nem csekély területgyarapodást eredményezett számunkra. Hadifoglyul 12 tiszt
és 731 főnyi legénység maradt a kezünkben
és 12 gépfegyvert és 10 kisebb kaliberű
ágyút zsákmányoltunk. Az ellenség veszteségei súlyosak, 400 halott
borítja a
harcmezőt. A 155-ik francia gyalogezred
ugy látszik, elpusztult. A mi veszteségeink
aránylag csekélyek. Verdimtől északkeletre
a franciákat Argoment faluból Bremilre viszszavetettük és Argoment helységet megszállottuk.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Angliát szivén kell találni.
A bajor félhivatalos lap, a Münchener
Neueste Nachrichten vezércikkben irja, hogy
ruivel Anglia Németország megsemmisítésére törekedett, ebből folyik az a parancsoló
szükségesség, hogy öt szivén kell találni!
Anglia szivének kamarái London és a dokkok. Technikai eszközeink lehetővé teszik,
hogy rámérjük a rettenetes csapást.
A KaHsruhe elsülyesiteff
gőzöst.

három

Basel, január 30. Tokiói jelentós szerint
a Karlsruhe cirkáló az amerikai vizeken ismét elsüly esztett két angol és egy francia
gőzöst.
Türelmetlenkednek a franciák.
Bern, január 30. Bizonyára nem ok nélkül ir a Temps ma arról, hogy a francia közvélemény helytelenül cselekszik, ha türelmetlenkedik a háború hosszú tartama miatt. A
francia népnek tele kell törődnie ebbe a helyzetbe — igy szól a cikk — mert azé lesz a
győzelem, aki legtovább győz1 türelemmel.
Minden panasz, amely a háború hosszúsága
miatt elhangzik, végzetes, mert a nagy tömegek idegeire káros hatással van.
A helyzet Felső-Elszászban.

9-én kemény harcok folytak, amelyek a németek győzelmével végződtek, számos kafonasir látható. Magát Altkirchet, amelyet minden oldalról német lövészárkok és földerőditcsek öveznek, a franciák bevehetetlennek
tartják.
A franciák súlyos veszteségei
az Argonneokhan.
Berlin, január 30. A Telegrafenunion jelenti Parisból: A párisi lapok szépítgetik
ugyan, de tudósítóik jelentéseiből nyilvánvaló, hogy a francia sereg az utolsó napok
ütközetei során az Argonneokban St. Hubertnél és Fontain de Madametuíl súlyos vesztesigeket szenvedett. A harcok szünet nélkül
negyvennyolc órán át tartottak. A német tüzérség erős ágyúzása vezette be ezeket az
ütközeteket. Ugy látszik, hogy a francia tüzérség nem nagyon bővelkedett munícióban,
mert csak gyengén válaszoltak a német ágyutiizre.
A 'Newyork Herald párisi kiadása leplezetlenül megirja, hogy a francia tüzérség municióhiányban szenved. Főleg ennek köszönhetik a németek, liogy tüzérségük folytonos
ágyúzásának fedezete alatt gyalogos csapataik egészen közel férkőztek a franoia lövészárkok vonalához St.-'Hubertnél, az erdőségeken át szuronyrohamot intéztek azok ellen és
több francia gyarmati ezredet elvágtak a főseregtől.
A küzdelem estig tartott. A sötétség beálltával a németek aknavetőket vittek a harcvonalba, ezek azután egész kis távolságról
gránátokkal zúdították végig a franciák első
harcvonalát, védmüveiket elpusztították és a
francia gyalogos csapatok kénytelenek voltaik
kiüríteni lövészárkajkaf, hogy SK-Hubert majorságai és házai mögött még egyszer megvethessék lábukat.
A régi hadállások mögöt körülbelül ötven méter távolságban már készen, voltaik az
uj hadállások. Ezekbe vonultak vissza a hátráló francia gyalogos csapatok. Fontain de
Madamenál a franciák még sokkal hátrább
voltak kénytelenek visszavonulni, mert itt a
francia lövészárkok az utóbbi idők folytonos
esőzései miatt hasznavehetetlenné váltak.
é l e t b e l é p a hadiadó.
A hivatalos lap mai száma közli Teleszky
János pénzügyminiszter körrendeletét a jövedelemadónak a hadsegélyezés céljaira ideiglenesen és részlegesen történő életbeléptetéséről. A miniszter közli az összes pénzügyi
hatóságokkal, liogy az 1914. évi X'LVl. törvénycikk alapján a jövedelemadóról szóló törvény oly módon lép életbe, hogv annak a kivetésre, kezelésre és behajtásra vonatkozó
rendelkezései csak annyiban alkalmazandók,
amennyiben az adóalany, illetve adózó személy 1914. évi jövedelmié 20,000 koronát meghalad. A hadiadó fizetésének kötelezettsége
tehát csak a 20,000 koronát meghaladó jövedelmek után van megállapítva. Ennélfogva
vallomást adni is csak azok kötelesek, akiknek összjövedelme 1914-ben több volti 20,000
koronánál. Az adókötelesek külön összeírása
elmarad, mivel az 1915. évre szóló adó kivetése tárgyában gvüjtött adatok a kivetésre
teljeset!; alkalmasok. Az összeíró bizottságok

Zürich, január 30. Miután Eejső-iElzászban ujbó! bizonyos nyugalom állit be. pontosabban meg lehet állapítani a németek és a
franciák arcvonalának elhelyezkedését. A
franciák kezében van a Thann előtt levő rész,
egészen keleti irányban addig a pontig, hol
a Eennheim—Maasmünster vasúti vonal keresztezi a Thann—Mühlhausero felé 'haladó országutat. Á franciák arcvonala ettől a keresztező ponttól Doiler felé húzódik és itt nyugat
felé hajlik, majd Waldlisier környékén újból
északdéli irányba fordul. A vonal azután
Balschweüeren, Eglingenen át a svájci határ
Küldjünh katonámkna 1; thermosüveyefelé halad. A Sennheim és a svájci határ között levő német arcvonal főpontjai a követ- ket, teát konyakot, likőrt, csokoládét, caces-t.
kezők :
Az adományokat köszönettel fogad,ja.s. a hadSennheim, az oberburnh'aupti országút, táppara neanokságokhoz juthatja a honvédelNiederbrunhaupt. Ensingen. Altkirc'h, Heimermi minisztérium Hadsegélyező Hivatnia, Busdorf, Niede/brg és Moos.
A két Bunfhaupt környékén, a h o l j a n u á r dapest, IV. Váci-utca 38
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tebát egyszerűen a már beérkezett és beérkezendő anyag alapján fogják elsőfokulag
megállapítani, hogy ki mennyi adót tartozik
fizetni.
Az adó elsőfokú megállapítása ellen; panaszjog -illet ineg mindenkit a magyar királyi
közigazgatási bírósághoz.
Az összeíró bizottságok tehát egész egyszerűen az adóvallomások alapján hivatalból
fogják 'megállapítani, kiknek volt 20,000 koronánál nagyobb jövedelme és figyelembe
véve a törvénynek ama rendelkezéseit, amelyek egves jövedelmeket az adó alól téliesen
mentesítenek, ki fogják róni az uj hadiadót is,
amelyet a többi adóval egvütt fog a kincstár
a rendes adókezelés módján behajtani és beszolgáltatni.
Ez az adó csak egyszer vethető ki és kizárólag a hadsegélyezés céljaira fog szolgálni. A kivetés és a behajtás a többi -adóval egyidőben fog történni.
MÁNUEL ÚJRA KIRÁLY AKAR LENNI.
A rotterdami Courant irja, hogy Mánuel,
a portugálok elcsapott vidám királya, feleségével egvütt 18-án Araíalgarból Bilbaóba utazott. A királygyülölet olyan erős és általános
Portugáliában, hogy már Csak e miatt is
minden je! szerint csöndben igyekszik maradni ez a kis ország.
Érdekes orosz véleméng a lengyelországi galiciai helyzetről.
Kopenhága, január 27.
A Berlingske Tidende pétervári tudósítója jelenti:
Katonai körből óvnak azon fölfogás ellen,
•mintha a németek fölhagytak volna azon törekvésükkel, hogy az orosz ellenállást KözépLengyelországban megtörjék és Varsó felé
nyomuljanak. Ép ennek az ellenkezője várható. Egyelőre csakis a leküzdhetetlen szállítási nehézségek akadályozzák előnyomulásukat. Ezen nehézségek leküzdésére jelentős
munkaerőket foglalkoztatnak vasúti vonalak
építésével. Ezek a munkák azonban óriási fáradalmakkal járnak és ép azért csak lassan
haladnk. Ha az lenne a németek szándéka,
hogy Varsó elleni" nyomulásról lemondjanak,
akkor bizonyára elvitték volna csapataik egy
részét Lengyelországból a nyugati harctérre.
Ilyen csapateltolás azonban; nem történt. Ellenkezőleg a németek Közép-Lengyelországban egy páratlanul álló
csapatösszevonást
vittek keresztül. Megbizható információk szerint jelenleg a Pilica és Bzura-torkolat közti
mindössze csak kilencven kilométeres szakaszon 600,000 harcos áll. Uj hadiszer is érkezik szüntelenül. Orosz repülök megállapították, hogy hatalmas ágyuknak: a negyvenketteseknek a frontra szállítása is folyamatban
van, ami leküzdhetetlen nehézségek közepette
történik. Egyelőre azonban, alig lesznek képesek a németek olyan előretörésnek a keresztülvitelére, amely a rendelkezésükre álló
erőkkel arányban áll, azonfelül a teljes érdeklődés e pillanatban, főleg a galiciai és bukovinai események felé fordul. Galíciában főleg Przemysl áll az érdeklődés középpontjában. Nem valószínű, hogy egyelőre nagyobb
szabása ostrom tétessék folyamatba orosz
részről e vár ellen. Az ezzel járó emberáldozatokat el akarják keriilm és a kiéheztetéstöl
várják a kívánt eredményt- A vár parancsnoka el van határozva az ellenállás folytatására
mindaddig, míg harcbiró legénység fölött rendelkezik és lőszerben sincs ugy látszik a várnak hiánya. A bukovinai eseményeket a külügyminisztérium főleg politikai szempontból
mérlegeli.

DÉLMAGYARORSZÁG.

4

Vilmos császár és a

szegedi baka-

A két komám menten elvágódott, de én egys>zerre csak ott termettem, a muszkának egy
„mellport" adtain a puska agyával, a tisztet
meg nyakon csíptem és elvettem tőle a revolvert, kezeit összekötöztem és megindultunk „hazafelé". Az egyik barnámat a jdbb
felső k a r j á n érte a gcllyó; lassan ő is feltápászkodott és jött velünk. Igy mentünk hármasban.
— Már közeli voltunk a csapatunkhoz,
amikor egy eltévedt gránát fütyörészett arra és szétpukkant alig ötven lépésre tőlünk.
Mind a hároman a földre vágódtunk ós alig
bírtunk felkelni. Amikor .felálltam, éreztem,
hogy az oldalam nagyon fájt. De azért szerencsésen elvánszorogtam a csapathoz. Mindjárt jelentést tettem az esetről a hadnagy
urnák, aki megdicsért és ellkül.dött a szanitéeekhez. Azok bekötöztek ós sebemet kimosták, mert abból iaz ördöngös gránátból egy
ólomgolyó fúródott a jobb oldalamba.
— Ezután hordágyon elvittek az ezredes
úrhoz. Sclk fényes, n.agy rangú katona volt
ottan és én az egyikben mindjárt föHösmertem a németek hős királyát, Vilmos császárt,
akinek ,a képét azelőtt is sokszor láttam a
moziban. Egyenesen ő elé vittek és ott letettek a földre. Nagy szeretettel nézett végig
a hatalmas fejedelem és kérdezett valamit
tőlem. Nem értettem, ihogy mit kérdez és
most az egyszer sajnáltam, hogy nem tudok
németül. De azért kivágtam a rezet. Hangosan mondtam:
— Tk nix dájcs. Éljen, hocih Vilmos császár!
— A többi tiszt uraik elmosolyodtak, egy
pedig odajött hozzám és ezt a keresztet, ami
itt lóg fölöttem, feltette a mellemre. Mondhatom, hogy^.7 német császár nagyon szereti
a magyar katonát, mert másokat is megszólított közülünk...

(Saját tudósítónktól. Aki a mostani világháború zivataros' napjait meg a k a r j a örökiteni a történelem számára, annak a kórházakat kell először is végigjárni. Itt lehet
felfedezni a háború igazi karakterét, a nemzet fiainak önfeláldozó hősiességét; itt lehet
megtudni, hogy milyen az az uralkodó, akit
szivébe zár minden közlegény; és milyen
közilegényekiből áll az a hadsereg, amely diadalmasan fog kikerülni ebből a világot rengető, korszakot alkotó, népeket elsöprő nagy
khaoszból.
Végig kell járni a kórházaikat, csendesen,
lábujjhegyen elmenni a .fehér ágyaik között,
megállni egy-egy beesett arcú, nagy szakállú sebesült mellett és szóiba elegyedni vele.
Itt nincsenek Házi Jánosok. Cselekedeteinek
hű tükrét, mindenki a feje ifölött viseli. Fekete tábla lóg minden ágynál; rajta van az
illető neve, betegsége, illetve sérülése. Aztán
ott van a „Kopfzettel", ez nnég bővebb felvilágosítást adhat. Némelyik táblára, az alatta fekvő katona kitüntetését is feltűzték: ez
is sokat mond. A kis- meg a nagy vitézségi
ezüst érmek a betegszobákban ; ez elég kezesség ugy e arra, bogy igazi hősök Ifelkszenek
itt.
Az egyik szegedi tartalákikórházlban találtam rá Fodor Illésre, aki szeged-alsótanyai
legény. Egy héttel ezelőtt éilkezett az északi
harctérről sullycs sérüléssel. Most már jobban
van és az ágya körül állandóan négy-ötén
üldögélnek, akiknek ő halk, szerény hangon
mesélget. A feje fölött a német
vaskereszt
van szemlére kitéve és ez vonzza — ugy látszik — az érdeklődő közönséget. Én is oda
megyek és örömmel .halllgatom, hogy mit
. beszél a tanyai gyerek. P á m , Berlni, Brüsz«
szel, Varsó, Lodz, Leiníberg nevei csak ngy
Ezt mesélte, és isten tudja, már hányadröpködnek az 'ajkán Fodor Illésnek, aki a
háború előtt még azt sem tudta talán, hogy szor, a tanyai Fodor Illés, alki talán még
Szegeden, Dorozsmán és Tápén kivüll, imás most sem érti, hogy miért is történhetett az,
„ország" is van a világon. Az érdeklődőknek hogy őt a német császár megszólította.
épen azt mesélte, hogy miért kapta a vas1
keresztet és mit beszélt Vilmos császárral, a
németek hatalmas urával, aki őt a fronton
megszólította.
Y javítását és jókarban tartását jutánvo- Y
— Egy .hónapja sincs talán, — mondotta,
san elvállaljuk. • Carbon-papirok, író- m
"
gép-szallagok ' e g o 1 c s ó b b beszerzése,
g
— amikor Vilmos császár megérkezett .kelet£
•
•
Smith-Vost
Írógép
képviselet.
»
•
ü
re, Hindenburg hadseregéhez, amelyben nagyon sok magyar legény küzd. Az én ezrea
A
dem is ott van muszka földön és .Lodz elfogA
lalása után Varsó félé tartottunk. Nem meszt szeoedbh, és Társa
„ ^
sze Lodztól járőrnek voltam kiküldve két
•11. A
társammal együtt. Messze elkalandoztunk a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
csaptainktól, mert csak az ágyuk szóllak, a
m o z g o ®
gyalogság hallgatott, mi .meg azt szerettük
volna épen tudni, hogy hol vannak azok a
S Z Í N H Á Z
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mély torkú ágyuk. Amint egy kis domb melIli Vasárnap, január hó 31-én
l®]
lett elkanyarodtunk, alig kétszáz lépésre tő®
A
Nordisk
Füms
Compagnie
világhírű
®
lünk egy orosz járőr-csapatot veszek észre,
líL
detektív regénue.
1®J
amely jobb felé haladt. A muszkák hatan
...
.
®
voltak, egy tiszt vezetésével. Oldaliba löktem 0 a két komámat, aztán m i n d j á r t lehasaltunk 0
a fűbe és célba vettük a muszkákat. Ahogy
0
elhangzott á jó „Manlikkerünk" pnkkanása,
Négy felvonásban.
0
0
három orosz mindjárt elterült a földön. Me0
gint lőttünk és kettőt megint el tréfáltunk.
E r r e a tiszt meg a másik muszka, amelyik
0
Nagy amerikai dráma. — A főszerepet
életben maradt, feltartották a kezűiket. Mi rjjn
C O S T E L L O játsza.
S
feltűztük a szuronyt és ugy rohantunk oda. M - m .
jaj
—
1
j¥j
Alig .húsz lépesre voltunk m á r csak, amikor 0 Folufaíölaoos elSadásoh délután 2 ötáífil. ©
a tiszt két lövést tett felénk revolverből
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Szeged, 1915. január 31.
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Levél haza? az asszonynak.
(Saját tudósítónktól) Magyar katona irja ,feleségének a déli harctérről az alábbi levőiét. A nevét nern közölhetjük, amit a levél
elolvasása után a közönség is természetesnek
fog tartani. Mert nem harctéri összecsapásokról számol be ez a levél, hanem csak a
férj és feleség közti háborúról. 'De a levél igy
is annyira érdékes s az alföldi magyar lelki
világát cly Ibi ven tükrözi vissza, hogy magán jeliege ellenére ii.s érdekesnek és aktuálisnak tartjuk leközölni.
A levél szövege az eredeti lieHyesirással
a következő:
Kedves
Juliskám!
Kelt levelem január 3->öikán dicsértessék a jézus .Rozmaringnak ágát leszakijtom
és aszt iféketetentában belemártom és fehér
papirosra ircim levelemet feketére pedig .gyászos életömet az én szivemen tüvis koszom
van az teszived ímeg rózsaibiinbóvulvan fehér
rózsa, száraiokai esztetbebin+eui piros véremé'
meg leis pecsételem es'zit a levelet könyejim
ásztagyák köinyeköszt üszőt végig az én
jenném igy irok levelet az én juliefcáimnak az
én meg keserítet kedves rózsikámnak ugye
kedves rózsám hegy ligazán szeretlek azért
vezényeltem irálsra kezemet ha kedves virágom szived nem kübölvan .álkor egypár sor
írást bocsá.jeáll számomra ezien p á r sor írásom az llegjob egéségben találjon mind neihrim van nekem máspék jóegéségam van
csak az a bajom bclgy téged kedves anyulskáim nem ölelhetlek meg azért vagyok mindig ojain szomorú mióta kedvesem aztaz szomorú levelet elolvastam áznia már 2 kilót
fogytam h a igy fogyok akor csak az csontom me,g az bőröm lesz mindig íe,felőled gondclkozok még jóban mint azélőt nincsen .som
ójelein sem napalom neiutudom ©1 felejteni
hogy az én kedves an yurtkám aszt mondta
hogy nelkem van valakim hát van az ur jézus aki az égben van ímeg az boldogságos
szűz mártja ezek vanalk nékem vagy talán
kedves jiulkkám aszt akarnád bogy ezek som
legyenek az zenyimek én csak azokban bízok kedves anyuskáni m á r cilmult 5 hónapja
bogy eljötem az teo'ldaiad inelü dcinóg rajtadkivül nem ismerők senkit sem ne mis fogok ismerni kedves juliskáim 'Hát te aszt bited hogy én azt a szent fogadást Amit az
krisztus jézus szent színe élőt fogatául liögy
már én aszt elfelejtetem ó nem f-elejtetem el
nem ojan az én eszem mit az vizén a butyborék csak kedves julliskám té cl ne felejd légy
erőshitü bizá .istenben tudom ón kedves rózsáin hogy nagyon jól vólna ha most tudnál
irni és olvasni mert az kis komám adig kap
kétszer is levelet nríg én egyszer de tudom
hogy h í maga i tudnál ím'. akor talán kapnék minden nap de nem tehetők róla t-uda
tom veled kedves gujliiiskáto hogy iaZ lajos
sógor otthon vaué még meg az ese'lajos kedves juliskám mejiikek azok. az jó fajta aszszonyok akik márt az urukat nem is győzik
már hazavárni és inék is töb levelet kap mint
tig kaptok bizonyosan ha tudná a férje hogy
mijén égy levelet se küldene neki de nem
Lugya ám hat csak imátlkozál kérd az jóistent hogy szüntjese .meg azt az háborút é«
hazamohesek hagy téged még egyszer örömei esákolikasalak Ós ölelheselek tiszteiéin
anyádékat is sok jó eigéségcl és- az sóis tnibájókat is ezcl bezárom levelemet maradok szerető hü párod aki elitem felejt.
— Back-malom ügye. írtak a lapok arról, 'hogy a .szegedi. Back-malmot följelentették, mert a maximális áron adott nullás lisztnél a zsákokért fölszámított bizonyos összeget. Az iigy még nem .került végleges letárgyalás elé, a kereskedelmi és iparkamara fog
előbb javaslatot mondani. Mivel a Baok-ma!om. országosan közismert nagy cég és mert
amúgy is a közérdekről van szó, érdeklődtünk

Szeged, 1915. január 31.
a dolgok mibenléte iránt s alaposan informált helyről a következő magyarázatot kaptuk:
— A Back-malorriból a maximális áron
felül egy esetben sem adtak el lisztet, igy kijátszásról nincs szó, hanem arról, hogy magas zsákárakat számítottak. Meg kell jegyezni, hogy a magas zsákárakat csakis a nullás
lisztnél számították, igy az egész eladásnak
15 százalékáról van szó, ugyanis ennyi lehet
a nullás liszt eladási aránya. A főző- és kenyérlisztnél mázsánként két korona 60 fillért
sz átfutottak a zsákért és átlagban a zsákok
ára három korona 23 fillér volt mázsánként.
Főként az mérlegelendő, hogy minden vevőnek megmondták, hogv 60 fillér használati
díjért az eredeti árban visszaveszik a zsákokat, igy a zsákokat nem is adták el és az
értük letett összeget betétként használták tel,
miután a jutazsákokat, különösen a nullásokat ma már nem lehet kapui. A 60 fillér használati dijat azért számitotta a malom, mivel
a zsákok sokszor hetek'g és hónapokig künn
maradtak s igy az emiitett levonás magasnak nem mondható.
— A gabonakészlet összeírása hé főn
kezdődik. Szegeden hétfőn kezdik meg a gabonakészletek összeírását. Az úgynevezett letéti bizottság több albizottsága kerületek szerint végzi majd az összeírást. A bizottság elnökéül Bokor Pál helyettes polgármester Sémkó Elemér dr. városi ügyészt küldötte ki. A
készletek eltitkolását a legszigorúbban fogják
büntetni. A lefoglalt készletekért a törvényhatóságok területein megállapított legmugasubb árakat fizetik. Az államilag lefoglalt készletekből a szükséglet mértéke szerint fogják
az ország különböző területeire a kíván •
mennyiségeket a polgársághoz eljuttatni.
A r e n d ő r s é g a mult évben. A rendőrség évi működéséről jelentés szokott megjelenni. Az idén a liáboru miatt ez a jelentés elmarad. Somogyi Szilveszter dr. főkapitány a
következőkben volt szives összegezni a Pontosabb mozzanatokat: A bűnesetek szárrm csökkent. a kihágásoké tetemesen emelkedett. Különösen sok följelentés érkezett a bérkocsisok
ellen. A rendörlegénvség létszáma 30 főbe
apadt le és ezeket is nagyon foglalkoztatják
azok a szolgálatok, amelyeket a katonai ügyosztálynak kel! teljesíteni. Harminc tagból álló polgárőrség funkcionál a rendőrlegénység
mellett. Sok munkát ad még szintén a háborúval kapcsolatosan az. hogv állandóan
30—40 internált tartózkodik Szegeden, akiket meg kell figyelnünk.
— A j á r v á n y k ó r h á z ügye. Faragó Ödön
dr. tiszti főorvos beadványban. arra kérte a
városi tanácsot, hogy ragály kórházat szereljenek fel egyelőre harminc ágygyal. tekintettel arra az eshetőségre, 'hogv a himlőjárvány
Szegeden is fölléphet. A tiszti főorvos a kórház helyéül a rókusi iskola egyes elkülönített
helyiségeit jelölte meg. A rókusi iskolában
azonban nincsen helv. mert ott katonai kórház van. Viszont ez nem lehet akadály. Mikor Ferenc Szalvátor királyi herceg a hadikórházak látogatására Szegeden járt nem régen. figyelmeztette az egészségügyi intézmények vezetőit atra. hogy a tavasszal „bajok
lehetnek". Erre való tekintettel nem lehet halogatni a járványkórház berendezését.
— Ingyenes szaktanfolyam nők részére.
A nötisztviselök továbbképzésére, ingyenes
szaktanfolyamot tervez a szegedi feminista
egyesület s a terv már a megvalósulás felé
vezet, amennyiben kiváló gyakorlati tanerőt
sikerült megnyerniük. Február első napjaiban
a tanítás megkezdődik. Tekintettel ;i csoportok helyes beosztására, jelentkezőket csak
február 5-ig fogadnak el. ezért kívánatos,
hogy akik a kurzusokon részt óhajtanak ven-
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ni haladéktalanul jelentkezzenek az egyesület helyiségében 3-tól 7-ig (uj csongrádi-palota, telefon 13—19.), ahol bővebb felvilágosítást adnak.
— Arabok hite a német császárról.
Odalenn a sivatagországban, ahol a sívó homokkal játszik a szél, fegyvert fogtak az arabek, hogy letörjék a puszta lelkéről a bilincsei, az angol igát. A fáta morgána, a sivatag tündére eléjük lopja varázshatalmával a
városok városát, Kairót, amelyben még berni
vau. a bitorló idegen, aki megrabolja az igazhitűeket és megrabolja a pusztát. Ezek közé
a pusztai emberek közé kósza hírek jutottak,
hogy a bitorlók hadát maga előtt kergeti a
nemet császár serege. Maga a császár lovagol a katonák élén, fehér csótáros paripán. A
kardja rendet kaszál az ellenséges sorban és
addig nem nyugszik, amig sátoralja angol koponya nem hever esténkint a lábai előtt. Vitézebb, mint a mesék hadakozó szultánja, erösebb, mint a fekete hegyek óriásai. Hogv is ne
vclna ilyen, amikor a próféta nővérének egyenes leszármazója, akinek vérében benne habzik a pusztai emberek szent gyűlölete az idegen hódi tó1- Iránt. Ezeket mesélik most tábortüzek mellett a jó arabok, akik keleti képze
létük színes ködén, keresztül nézik Vilmos császár alakját. Európai ember Napoleonon kivül
még nem vette magút bele a keleti népek szivébe és fantáziájába s a nagy háborúnak ez a
nagy alakja eljutott a legeihagyatottahb sivatag-zugba is. De nemcsak ismerik, hanem
a magukénak tartják, mint aki az igazak életét éli, mint ősanya, a próféta nővére. Ez a
mese mind kerekebb meg kerekebb lesz és
sátor tói-sátorig szállva mindig hozzáadódik
valami. Most már azt beszélik, hogv háhoru
után a nagy császár el fog zarándokolni Mekkába, a szent Kába templomához, hogy hitet
tegyen a próféta tanítása mellett.
— A népfölkelők összeírása. A szegedi
katonaügyosztályban ma reggel
kezdődtek
meg az 1891., 1895. és 1896. évben született
népfülkelők szemlére való jelentkezése.
— A „Magyar T a l i z m á n " a v r déken.
Amiko: az Országos Hadsegélyző Bizottság
a „Magyar Talizmán" akciót megindította,
működését elsősorban a fővárosra terjesztette
ki. Itt a művészi kivitelű, a Magyarok Nagyasszonya képével és Csermoch János bíboros
hercegprímás jelmondatával ékesített ezüst
gyűrűk és érmek gyorsan óriási népszerűségre tettek szert és a közönség minden rétegében viselik már a háborús időknek ezt az
örökbecsű szép szimbólumát. De a vidékről is
mindig nagyobb érdeklődés nyilvánul a „Magyar Talizmán" iránt és bár a magyar papság
több száz lelkes tagja máris vállalkozott a
terjesztésre és naponta ujabb és ujabb jelentkezéseik érkeznek, a bizottsághoz közvetlenül
is fordul a vidéki,közönség megrendeléseivel.
Hogv ezt a nagy és szeretetteljes érdeklődést
kielégíthesse, a bizottság elhatározta, hogy
minden nagyobb vidéki helyen
eldrusitóhelyeket létesít és készséggel küld ugy kereskedőknek, mint állami hivatalnokoknak és katholikus egyesüléseknek
utólagos
elszámolásra tetszés szerinti mennyiségben
talizmánokat. Minthogy azonban minden városban
csak egy ily árusítóhely eket kíván létesíteni,
az esetleges szíves jelentkezéseket legkésőbb
február 5-éigikéri. Természetes azonban,hogy
a közönség közvetlen megrendelésére is készséggel küldi utánvéttel 3 koronáért darabonként ugy a .gyűrűket, mint az érmeket.
— Jótékonycélra kiadott könyv. Vargn
Borbála igen élvezetesen irta meg változatokban gazdag spanyolországi útját. A leírást ki
is nyomatta és most a Vörös Kereszt és a
Vörös Félhold javára 40 fillérért árusítja.
Tisztelői és volt tanítványai bizonyára íparII •WIIIHIIIil llMII|UKHIIII»l|i I
llll I Ili InHIWIMIBIW
Minden igaz és jó magyar — férfi és nő
egyaránt — viseljen szövetségi
Iviiség jetvényt, Kapható a főispáni hivatalban és min
den jobb kereskedésben. Ara: / korona.
A befolyt
fordittatik.

összeg hadsegélyzési

célokra

kodnak ezt az igazán olcsó és rendkívül tartalmas könyvecskét megszerezni, melynek kiállítása is dicséretet érdemel.
— Honvédok a moziban. Szombat délután két órától kezdve ingyenelöadást rendezett a szegedi Korzó-mozi a katonák számára. Ma csupa honvéd-legény gyönyörködött
a n iisorban és érdekes volt megfigyelni, százával akadtak olyanok, akik életükben czuttul
voltak először moziban. Ezek a regruták, akik
kiiiiíii a tanyákról avagy a környék kicsi faluiból kerültek be szép Szegedre, kiképzésre,
a hazái védeni. Lélektanilag a legélvezetesebh
dolog megfigyelni az ilyen magyart, mennyi
szent naivsággal fogadja a csodát és néhány
perc multán miként látja máris a dolgokat,
milyen tisztán, mennyi logikával gondolkozik
és mérlegei.
— Katonáink segítése. Az időjárás ismét hidegebbre fordult, hős 'katonáink most
még inkább nélkülözik a testüket védő meleg ruhát. Azonban hála a nagyközönség kifogyhatatlan áldozatkészségének, a szegedi
fiukat ellátja a Szegedi Nőipari és Házii)>crri
Egyesület Hadsegitő Bizottsága
mindenféle
téli ruhaneművel, sőt ha ujabban nagyobb
kész pénzadományt sikerül szereznie, nnég
vízhatlan muffofcat és csuMyákat is fog naigy
mennyiségben készítem a didergő katonáknak. A muff ok jótékony melegéitől könnyebb
lesz a fegyverek kezelése és fejpárnának
használva üdítőbb Lesz a lövészárokibetli álom.
A bizottság műhelyébe (belvárosi ovoda) legutóbb a következő adományok érkeztek:
Csákányi Erzsébet tanítónő (Budapest) P a lóc/, László utján) 50 >pár papucs, 25 darab
gyermek-fejkötő, Sándorfalva község folytatólagos adománya: Sándorfakva község fi hósapka, Csapó János esperes-plébánost 18 hósapka, 3 pár térdvédő, Szegedi főispáni hivatali: 201 hósapka, 35 p á r .érmelegitcj, lő
térdvédő, Feministák Egyesülete 2 zsák tépés. Szegő Gizi 24 p á r gamasni, 24 pár u j téli
harisnya, 24 pár érméiegitő, Holtzer Dáraelné 25 mieJílény, 5 nadrág, Szarvady Lajosné
4 párna 10 huzattal, 3 évfolyam Uj Idők;
özvegy Ábrahám Flóriánná 17 ing, 1 nadrág,
1 trikóing ós 'lepedő, Guttmann Rezsi negyed
kiló tépés, 10 pár manzsetta, 1 gallér, Papp
Miihályné 8 alsónadrág, 2 trikónadrág, Józsa
Erzsébet 1 nyttlibőr, Endrényi Lajos 1 nyulbőr, Müller Mórné 2 férfi dug, 3 kispárna, 3
huzattal, Foring Konrádué 2 nyulbőr, N. N.
1 nyulbőr, Nagy J a n ó m é 12 pár harisnya,
Dobó Mátyás 1 nyulbőr, Mali na Gyula 1
szőrme, 1 nyulbőr. Felebarát i-Szerétet Szövetség 3 mellény, dr. Kőrössy Ignáené fél kiló tépés, 1 csomag borogató ruiha, Kutballa
Böske fél kiló tépés, 1 pár térdvédő, Sviger
százados neje 2 mellény, 2 pár gaimaschm, 1
gal lér és muff töltelék, Baczanyi Pálné 5 pár
harisnya, Jezerruiczky Ákos 4 nyulbőr, 1 hósapka, 4 p á r érmelegitő, Reieilrard Vilimosné
1 nyuilbőr, 3 hósapka, 1 csomag újság, Dusehá'k Erzsi 5 p á r Ikapea, 1000 drb cigaretta,
Várkonyiné 1 nyulbőr, Teleki Lászilóné 2
nyulbőr, Kiizsanics .Etel 7 k. tépés, 1 ing,
őzt*'. Dimandné 1 nyulbőr, hósapkát, kéz- és
térdvédőt, haskötőt stb. adományoztak: dr.
Juhász Istvánné 2, Toponárszky né 13, Woll'
Juliska 10, Szivesy Piroska 12, Rieger Lajosné 7, iMagay Ilus 6, Mali na Gyuláné 5,
Gáspár Juliska 9, Tóthaió 15, Berger Böske
15, Dugomites-utcaá áll. polgári (Mánytiskoht
57, özv. Tóth A ládámé 22, özv. Hotzinger
Sándorné 7, .Miasszonyunkról" nevezett iskolanővéreik 50, Tury Béláné 7, Popelka
Amália 2. Gróf Olggica 1, Lőtbl Adolfné 23.
Kőrössy Rózsi 3, belvárosi (leányiskola 19,
Mórái leányiskola 127, Szemerjay Káro|yné 2, Kardos Sárika 4, dr. Szele Róbei-tné 43,
Sobtes'iuger Mórné 2, Szeless Mariska 4, Állami előkészítő iskola I. ós II. osztálya 10.
Muntyan Vallérné 5, Állami felsőbb leányiskola 87 drb 15 pár kapca, 2 mellény, 2 haskötő, 4 szőrme, özvegy Tápay Dezsőné 1 láb
szárvédő, 1 imskötő, 1 p á r érmelegitő, 1 fásod, Jánassy Mariska 8 drb:
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MŰSOR:

VASÁRNAP (léiuhui: Félhely árakkal Az
•obsitos, daljáték.
VASÁRNAP ESTE : G. Kertész Ella és
Góth Sándor v©űdéfftélléptév©l, bérletben, leszáJtitott hatlyárakikal, először Jönnek a •németek, vig,játék. (Páratlan 3/3-us).
1LÉTFON : G. Kertész Ella és Góth Sándor. vendiégrfeMépitévél, bérletben, leszállított
kelyárakal Baeearat sziniuű. (Páros 1/3-os).
KEDDEN délután: Cigánybáró, operett.
KEDDEN este: Bérletben, leszállított
helyárakká! Paraszt kisasszony, népszínmű.
(Páratlan 2/3).
SZERDÁN: •Bérletszünetben,, leszállított
helyárakkai a szegedi honvédzenekar szimfonikus hangversenye a Vörös Kereszt javára. . .
CSÜTÖRTÖKÖN: Bérletben, leszállított
helyárakka! Lengyelvér, operett. (Páros 3/3).
PÉNTEKEN: Bérletben, leszállított helyárakkal Jó ejt, Muhi!, bohózat. (Páratlan
1/3).
SZOMBATON: Bérletben, leszállított
helyárakka! Drótostót, operett. (Páros 2/3).
VASÁRNAP délután: Ártatlan Zsuzsi,
operett.
VASÁRNAP este: Bérletben, leszállított
helyárakkal Drótostót, operett. (Páratlan 3/3).
Góthék. Nem emlékszem rá biztosan, hogy
a színlap milyen gyűjtőnév alatt köti egy
csokorba a mai est legkülönbözőbb számait.
•Ez talán az én hibám, aminthogy a mai estémért a színházat vonnám felelősségre, ha
hát hónap óta nem lennének életben a had1':
áíbporra vonatkozó kivételes intézkedésekről
szóló .törvény rendelkezései. A miisort Qóth
ur kezdte meg egy hazafias vers elszavalásávak Qóth vagy nem olyan nagy művésze a
szavalásnak, mint a színjátszásnak, vagy csak
ma nem szavalt jó!. Gófhné méltó interpretálója volt Kiss József egyik nagy versének
a Rab asszony-imK. Hilbert Janka szépen
énekelt. Szép és kedves volt egy kis mese a
házas-éleiről, a szeretőről és felszarvazott férjről, amelyben nagyon stílusos és ötletes volt
a. Gpth-'pár.. Ma este, mint annyi másszor, a
közönség 'is szerepelt. Példás a fegyelmezetlenségben. Hol ok nélkül osztja a tapsokat, hol
•••' mint ez alkalommal is — a legzajosabb
ki-, és halárusokat rendezi előadás alatt. (FA
Szimfonikus hangverseny a színházba i.
A m, kir. szegedi honvédzenekar február 3-án
este 8 órai kezdettel tartja a városi színházban
első szimfonikus hangversenyét, melynek ez
lesz a műsora: 1. Haydn: Symphomia (G—
-dur). Játsza a honvédzenekar. 2. Mendelssohn: Hegedű-verseny. I. tétel Előadja: tíelle
Ferenc hegedűművész. 3. Versek. Felolvassa.
Juhász Gyula tanár. 4. Bach: Air. (vonós zenekar). Játsza a honvédzenekar. 5. Chopin :
Zongoraverseny (E—moll)' I. tétel. Előadja:
Kiss Gyula zongora művész, ő. Fichtner: Ta-
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L ö n j v e l ö k ,
kik magyar és német nyelvben
jártasak, megfelelő irodai gyakorlattal birnak, akár férfi (de
katonamentes legyen), akár nő,
sürgős felvételre kerestetnek. Írásbeli a.ánlatokat kérjük
a fizetés megjelölésével a
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negyedévre
egyhónapra

Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tel
iesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető aranv hidakat jutányos árak
melleit. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
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Detektív sláger 3 felvonásban.
Minden tekintetben

felülmúlja

az előbbit.

Ugyanazon

szereplök,

ugyanazon személyeket játszák. A képben érte el a kinematographia
a mai

napig

a

legnagyobb

szenzációt,

egy kétemeletes ház

elsülyesztésével egy tóba.

a

S
a
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a
A

H a r c t é r i

felvételek

a

t ö r ö k - o r o s z
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m i m i

fix fizetéssel é s inkassó jutalékkal azonnal felvétetnek a

szombaton Lehár legszebb operettjének
a
Drótos tót-nak lesz a reprize. Az egész operettszemélvzet részt vesz a kiváló darab előadásában és bizton egyik legnagyobb sikere
lesz az ide' szezonnak. A héten két délutáni
előadás is lesz. Kedden délután a Cigánybáró,
vasárnap délután az Ártatlan Zsuzsi kerül íélhelyárakkal a már ismert szereposztással
szinre.

vaszi nyitány. Játsza a honvédzenekar. A
honvédzenekárban a következő urak szívesek
közreműködni: Arany János hegedűművész,
Mcák Gyula cellómüvész. Sommer Endre hegedűművész, ifin Sommer Endre, B ilassu József, Belle Ferenc. Kiss Gyula. Fischer Jó:'.sef és Selinka Izsák fuvolaművész. Jegyek
,t városi színház pénztárában január 31-étől
kezdve kaphatók.
A színházi iroda jelentése. Kedvelt népszerű darabok reprizei élénkítik a jövő hét
műsorát. Kedden este szinre keriil a rég nem
adott, de J ő hirü népszmmü, a Paraszt kisasszony, melynek címszerepét üéry Rózsi
játssza s ez maga elegendő arra, hogy a reprize sikere biztosítva legyen, Dérv Rózsi
színpadi egyéniségének keresve sem lehetne
.iobb szerepet találni, mint a Paraszt kisasz-zony, kívüle játszanak a darabban : Miklósy,
Gazdy, Nagv Erzsi, Koháry, Solymosy, Békésy. Sümegi, Szilágyi, Szeghő. Csütörtökön
a Lengyelvér, 'pénteken a Jó éji, Muki!, miiní
bevált müsordarabok kerülnek szinre, míg
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Amerikai röpirat
a háborúról.
Georg Stuart FuUerton bölcsész, a newyork! Columbia-egyetem tanára „W'hy the
germán nation has gone to war" (Aliért szállt
hadba a német nemzet) címen röpiratot bocsátott közre az amerikai közönség felvilágosítására.
Fullerton hangsúlyozza, hogy ereiben
egy csöpp német vér sem folyik és hogy családja amerikai, amióta az amerikai nemzet
létezik, tehát mentes az előítélettől Németország javára. Kötelességének tartja azonban,
hogy földijeit fölvilágosítsa. Az amerkaialk
annyira tájékozatlanok az amerikai viszonyoktól merőben külömböző európai viszonyok felől, hogy még oly tényeket is alig
tudnak jelentőségük szerint megítélni, mely
tények az igazságnak teljesen megfelelnek.
Annál nehezebb mest a helyzet rájuk nézve,
amikor bizonyos érdekelt félek, azok, akik
e'vá'gíák a káibelösszeköticlé.st Európa és
Amerika közt, tudatosan félrevezetik őket.
Amerikáiban — úgymond — német militarizmusról beszélnek és az amerikai, aki
hazájából nem ismeri a militarizmus!, mert
legföljebb háború idején, léhát kivételes ereiben léhet arról szó Amerikában, szinte önkéntelenül fölveti a kérdést, mi, szüksége vau
Németországnak a militarizmusra?
Erre a
röpirat szerzője kifejti, bogy a németek alaptermészetüknél fogva békeszerető nemzet,
hogy Németországban szigorú igazságosság
uralkodik, bogy ott még a legalacsonyabb
rendüeknek a jogait is tiszteletben tartják és
hogy annak, aki a mozgósítás idején Németországban tartózkodott, csodálkoznia kellett,
hogy egy ilyen békés nép mire képes, hogy -a
háború folyamán kitartó bátorságával] annyira fel tudta kelteni mindazok csodálkozását,
akiket nem tartottak tudatlanságban tetteik
felől. Nem a császár, vagy a kormány, avagy
pedig a tisztikar kéltette fel a német, nemzetben azt az érzést, amely ebből a mozgalomból
uemzeti emelkedettséget idézett elő. Konstatálja, hogy Németországban senkit sem talált,
aki r e volna most testestül-lelkestül a háború
mellett, nem hallott egy szülőt sem panaszkodni, amiért fiait a harctérre kell küldeni
és nem hallotta a saját országának a becsmérlését azok részéről sem, akik hozzátartozóikat elvesztették a harctéren.
Az amerikaiakra nézve mindez megmagyarázhatatlan jelenség, mondja Fullerton,
és azért tisztába kell jönniük azzal a nagy
külömbséggei, amely az Unió és Németország
földrajzi helyzete közt fennáll. Vissza kell
emlékezni arra a hangulatra, amely Amerikában a spanyol háború idején uralkodott,
holott akkor aránylag .csekély jelentőségű
dologról volt szó. A németek helyéiben az
amerikaiak is bizonyára ép ugy cselekednének, mint most a németek.
Fullerton figyelmezteti azután az amerikai közönséget arra, hogy a
militarizmus
jelszavától ne vezettesse magát félre és a
világért ne higyje, hogy Franciaországnak
es Oroszországnak nincsenek szintén
nagy
hadseregeik és rámutat arra, begy Angliában navalizmus van, amely sokkal veszélyesebb, mint a militarizmus.
Azután a statusquo (fogalmával ivzött
visszaélés ellen fordul. A statusquoba belenyugodni Ausztria-Magyarország
részéről
°áyet jelentett volna a szerb propagandának
a saját területén való megtörésével és egyét
jelentett volna a trónörökös-pár meggyilkoltatása iránt érzett érBÓketilenségigel és az
Drcszországgat szemben való ellenállásról
való teljes lemondással. Viszont h a Német°rszág akarta volna érintetlenül hagyni a
statusquot, nem készülhetett volna elő a védetemre, nem felelhetett volna az orosz mozáósitásra és nem akadályozhatta volna meg
Ausztria-Magyarország feldarabolását. Franciaországnak oda kellett volna tartania az
arcát és bele kellett volna törődnie áh ha,
hogy az angolok tetszésük szerint uralkodjanak a tengereken, Vájjon Németországtól

főbbét követelhetünk a statusqnora vonatkozóan, mint a többiektől és nem helyes-e az ő
gyöngéd gondoskodása a hatalmi egyensúlyról? Ha uj viszonyok uj intézkedéseket követelnének meg, Amerika sem haboznék abban, hogy teljes erővel kifejtse a hatalmát.
FuUerton az ő rendkívül világos, eleven,
a nemes pártatlanság .szellemétől áthatott
irását igy fejezi be: „Az amerikai (felejtse el
azokat a viszonyokat, amelyek között ő maga ól és képzelje bele magát a németek helyzetélxe és azután kérdezze meg magától, hogy
abban a helyzetben ő maga mit cselekednék?"

Háborús tréfák.
+

Nem gaseognei, lanquedoci vagy épen
provencei déli franciáról van szó, hanem
csak olyan délvidéki sváb franciáról, azok
közül való, akik francia telepesekként kerülitek Elszászból Mária Terézia idején FelsőTorontálba, ahol Szeni'bnbert, Kárt lyligét
(Gharleville) és Soltcur községeket alapították, Ezek a franciák rövidesen teljvsen élsyáibcsodtak. Ilyennel utaztám a minap. Persze a háborúról beszélgettünk és szóba kerültek a (franciák is. Kíváncsian megkérdeztem
tőle:
— Nem mozdul meg magában ilyenkoi
a francia vér?
— De mennyire! — volt a válasz.
— Hát rokonszenvezik velük!
— Annyira, hogy szeretném lenyúzni a
bőrüket.
E- Csak nem?!

— De igen, én tudniillik
vagyok.

Miután a tanári pályára rendesen ép és
egészséges emberek mennek, természetes,
hegy sok professzor került a katedráról a
harctérre. S a professzor az élet minden körülményei között megmarad professzornak,
akár komoly, akár humoros oldalukról veszszük őket. Mint a katedrán, ugy a harctéren
is szinte túlzott lelkiismerotíóggei téljesitlk
a kötelességüket. Azért van, hogy a francia
lapok is, a németek is, az eddig elesett tanügyi férfiakról külön statisztikában emlékeztek meg s tudtommal, pedig- jó forrásból tudom, magyar tanár is már aránytalanul sok
maradt ott a harctéren. De nem folytatom
ebben a tónusban tovább, mert akkor ellágyul a tollam, holott viccet akarck leárni, a
mit egy német professzorról hallottam, aki
miután a harctéren súlyosan megsebesült,
felgyógyulása után m egyik német fogolytáborhoz van beosztva. A „barbár" németek-'
•iiiniiiiiiiiw'»i»iiiiint— mai
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táborhoz lett beosztva. A „bonbár" németekbeniestíbb módon bánnak. A fogoly franciák
között volt egy reimsá tanár is. Az egy ibransbeli két .ember: a francia és a német professzor asaiktliairnar összeismerkedett és összebarátkozott, már csak azért is, mert szűkebb
körű szakkollegák i-s voltak, t. i. mindkettő
latin tanár.
Egy nap inspicirung volt. Amikor az
inspiciáiló tábornok belépett a fogolytáborba:
az első '.látvány, hogy ,a német tartalékos
tiszt-professzor borzasztóan iVti-veri az agyilk
fogoly franciát, a szűkebb (körű szak kollégáját.
A tábornok önmagából kikeli en ráorditott a tartalékos tisztre:
— Hadnagy ur, micsoda hallatlan disznóság, aanit ön művel, önnek tudnia kell, hogy
ez a legszigorúbban tillos. Hogy feledkezhetett meg magáról annyira?
A had nagy-tanár ott állott feszesen, mint
egy cövek a generális előtt, de arcán még
ott izzottak a harag tűzpiros rózsái, miközIxui igy szólt:
• — Kérem alázattal, az a fogoly a reimsi
gimnázimn tanára. Latin tanár, mint én s
mivel ő nem tud németül, én meg franciául
nem tudóik, hát latinul beszélgettünk s ő mindig elvétette a consecutio tomporul not (a.z
időviszonyitást). Egy deáktól megjárja az
ilyen, de egy tanártól?! Nem tudtam magamon uralkodni . . . Bocsánat!

Défmagyarországi

Szeged, 1915. janaár 31.
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a

had mentességi díj alá tartozó egyének által
teendő bejelentések tárgyában.
Az 1915. évi március hónapban tartozik az, aki:
1. mint hadi szolgálatra alkalmatlan, az állítási Injsroinból förültetett;
2. mint hadi szolgálatra alkalmatlan, fegyverképtelennpk nyilváníttatott;
3. a katonai szolgálatból oly testi fogyatkozás miatt
bocsáttatott el, mely őt harcképtelenné nem tette s mely
nem a katonai szolgálat teljesítésének következményé,
ama község elöljáróságnál (város adóhivatalánál), hol
állandóan tartózkodik, az e célra szolgáló nyomtatványon,
a) polgári állását;
b) lakását;
c) ama sorozó járás, illetőleg község nevét, melyben a hadkötelezettség alól mentesiitetett;
d) azt az évet, melytől fogva a felmentés számítandó, bejelenteni és
e) a reá, esetleg ama családfőre, kinek családjához
tartozik, a megelőző 1914. évben állandó lakhelyén,
esetleg más községekben is kivetett egyenes állami
adók összegét hitelesen kimutatni.
Ezenkivtil tartozik:
/ ) az a véd-, illetve díjköteles, kinek hadmentességi
diját a törvény 11. §-a értelmében a munkaadó fizeti,
a munkaadó nevét és lakását is bejelenteni.
Ez adatok bejelentésének elmulasztása az 1880. évi
XXVll. t-cikk 20. §-a értelmében a kirovandó hadmentességi dij három-, egész hatszoros összegének
megfelelő pénzbírságot von maga után.
Ha a munkaadó személyében az alatt az idő alatt,
mely a bejelentés beadása és a dij esedékességének
napja (az év október 1-je) között lefolyt, változás állott be, eme változást a díjköteles az 1883. évi IX. t.-c.
4. §-nak 3. pontja értelmében ott, ahol az első bejelentést tette, szintén bejelenteni köteles.
Azoknak a díjköteleseknek, kik állandó lakhelyükön
kívül másutt adóval megróva nincsenek, megengedtetik,
hogy a községi elöljáróság (városi adóhivatai) előtt személyesen megjelenvén, vallomásukat ugyanott tollba
mondhassák, de ha ezt tenni elmulasztják, a fentebb
emiitett pénzbírság ellenük teljes szigorral fog alkalmaztatni.
Kelt Szeged, 1915. évi január hó.

Sokszorosítások, másolások, irópépjavitások.
Amerikai kellékraktár. Áiiancró gépíró tanfolyam.
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Gyomorbajosok

dl-

erik a l elnxinger-féle
r, oinorcsepp jó hatását,
í. vegje 80 tillérért kapható
i.einzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged.

legjobb hajfestö az
országosan elismert Leinui.ger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
520

Izzad valamely lest-

r é s z e ? Ugy használja a

tlrLeinrizinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógi szertárában Szeged
Széchenyi-tér.
.520

tí a j a s z ü l é s e l l e r ,
csakis az ártalmatlan Leitünger-féle „Hajrestoren'
használja. Ára 2 korona,
h'apható Leinzinger Gyu'a
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér.
250

HajhuUás, hajkorpm
gyorsan elmulik a Leinzinger-féle
„i n a b a3 - z e s z * árlsl. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Fájós fogára vegyen
mielőbb a híres Leinzmger-féla í o g c s e p p b ö l
üvegje 50 fillérén kapható Leinzinge r Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.

Most jelent meg !

SZÉCHENYI-TEB 2. SZ.

%senyárnház
Főtizlet: R e f o r m á t u s
palota.
Fióküzlet: Kossuth Lajos-sugárut 1.

Alkalmi vételek!
140 széles cosztllm szövetek . . . . K 2-től 8 K-ig
80 széles finom pargatek . 6 8 fillértől 8 0 fillérig
Lepedő és fehérnemű vászon . . K 13-tól K 2 4 - i g
Divat bársonyok
K 1-90
Pargett és flanel pongyolák
K 5-—
Cloth alsó szoknyák
K 1 -90
Pargett és flanel női blúzok
K 3-—
Parget leányruhák
K I -50-töl K 3-ig

Női kötények K 1-50-től K 1'90-ig

Várnay-féle

Magyarázatos

Szegeden,

Törvénytár.

Trico alsó ingek, nadrágok, szveterek, érmelegitők,
hósapkák, keztyük, harisnyák, férfi és női divatcikkek
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meglepő olcsó árakon
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Az 1914. évi XLIII. t.-c, és annak végrehajtási rendelete jegyzetekkel, utalásokkal, az összefüggő szabályokkal.
Irta :

Dr. Pongrácz

Jenő,

budapesti ügyvéd.

flra uászonba iiie K 2*50.

A m. kir. pénzűgyigazgatóság.
Fgieiös szerkesztő: Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várnay L.

árusítva ! ! !

Nyomatott Várnay

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szeged, Kosofh Lajos-sugárut 1 szám,
Csillárok, gézfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon: 468.

Telefon: 468.

könyvnyomdájában Szeged, Kárász-u, 9,

