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dást kísérelt meg az ellenség. A rohamot 
gáztámadással vezették be. Ez alkalommal 
kitűnt, hogy a német gázálarcok teljesen 
megfelelnek rendeltetésüknek. Amidőn az el-
lenség azt hitte, hogy elérkezett a támadás 
pillanata, előre indította csapatait, amelyek 
azonban ágyú- és gépfegyver tüzelésünkben 
csaknem teljesen elpusztultak. A támadás 
nem ismétlődött meg. 

Stürmer diktátor lett. 
Zürich, julius 28. A Temps-nak jelentik: 

Stürmer rendkívüli fölhatalmazást kapott és 
különösen följogosították arra, hogy vala-
mennyi minisztere fölött szabadon rendel-
kezhessék. Az élelmiszer-inség megköveteli, 
hogy egy ember álljon az ország élén és az 
egész hatalmat a maga személyében egye-
sítse. 

Német torpedónaszádok elfogtak 
két angol gőzöst. 

Landskromi, julius 28. Négy német tor-
pedónaszád délelőtt nemzetközi vizeken 
Landskrona előtt két angol teihergözöst fel-
tartóztatott és lefoglalta. (M. T. I.) 

Olaszország nem üzen hadat 
Németországnak. 

Berlin, julius 28. Luganóból jelentik: A 
legutóbbi olasz minisztertanács Olaszország 
katonai és diplomáciai helyzetére való tekin-
tettel elhatározta, hogy Olaszország nem 
üzen háborút Németországnak. 

A minisztertanács egyúttal elhatározta, 
hogy a hazaárulás miatt kivégzett Battisti-
nck emlékmüvet állítanak s müveit állam-
költségen kiadjak. 

A magyar példa Németországban 
Berlin, julius 28. Schönuich-Carolath 

herceg, a birodalmi gyűlés tagja a Megde-
burger Zeitung-ban azt javasolja, hogy a né-
met kormány a pártok vezető tagjaiból ala-
kítson állandó bizottságot, amellyel a külső 
politika kérdéseiben a kormány tartós érint-
kezést tartson fönn. A herceg azt hiszi, liogy 
javaslatának megvalósítására a gyakorlat-

Gyomorbajosok di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
gyógyszertárában Szeged. 

Izzad valamely lest-
része? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 70 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Hajhullás, hajkorpa 
gyorsan elmúlik a Lein-
zinger-fcle „C h i n a h a j-
• z e s z " által. Ára K 1-50 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Hajöszü lés ellen 
csákis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer* 
használja. Ára 1 K 50 fii. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestö az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 25G 

Fájós fogára vegyen 
mielóbb a híres Leinzin-
ger-féle f o g c 8 e p p b ö l 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchnyi-tér 2500 

Az összes harcterek legjobb és legát-
tekinthetőbb térképei legolcsóbb áron 

Várnay L. 
könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.) 

ban már megtörtént az első lépés, amennyi-' 
ben a birodalmi kancellár a pártok vezéreit 
vélemény nyilvánítás végétt különböző al-
kalommal már fogadta. A javaslat megvaló-
sításával a magyar parlament példáját kö-
vetnék. 
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Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

Fényképészeti gépek. 

10—500 koronáig Görz és Zeiss 
lencsékkel. Nagy raktár minden-
nemű fényképészeti cikkekben, 
— eredeti gyári árakban — 

Sandbery Henrik ffi 
Szeged, Széchengi-tér 16. 

T. vevőimnek jól berendezett sötét 
kamrát díjtalanul rendelkezésére 

bocsájtok. 

Lakatos László: 

Hottstantinotfics Konstantin 
Ára 80 fillér. 

Andrejev Leonid: 

Ára 40 fillér. 

Krúdg Gyula: 

E T I T 
Ára 60 fillér. 

Herczeg Ferenc 

A hét sváb 
Regény 3 K 50 fill. 

Neumann Frigges: 

Középeurópa 
Ára 5 korona, 

Aage Madelung: 

A megbélyegzettek 
Regény Ára 5 K 20 fill. 

Kapható: 
V á r n a y L. köngkereskedésében. 

• • • 
VViczmándg Jenő: 

Vörös ördög szabadságon 
Ara 3 korona. 

Dr. Radő Sámuel: 
Jolm Bull és társai 

Ara 3 korona. 

Dr. Kunos Ignácz: 
Török nyelvkönyv 

Ara 3 K 60 fill. 

Böszörméngi Zoltán: 

A halál elébe 
Ara 3 korona. 

Pogáng József: 

A földre szállt pokol 
(Az Isonzo epasza.) Ara 3 K 5 0 f i l l . 

Szederkéngi Anna: 

Untig egy asszony eljut odáig 
Regény . Ara 1 K 90 fill. 

Herczeg Géza 

könyve az olasz harctérről 
Ara 3 korona. 

Barabás Béla: 

I 
Ára 3 korona. 

Salgó Ernő: 

Irókésszindarabok 
Ara 3 K 50 fill. 

ifj. Pintér Imre: 

Csatatiizben 
Ara 2 korona. 

Babits Mihálg: 

Recitativ (versek) 
Ara 4 korona. 

Berta Lajos: 

Szerelem (szinmü) 
Ara 1 K 40 fii 

Novellák 

* Kosztolángi Dezső: 

b ' " 
Ara 3 K 50 fill. 

Molnár Jenő: 

Mucsa a fronton 
Ara 2 K 50 fillér. 

• • • 

Kaphatók: Várnay L. 
könyvkereskedésében SZEGED, Kárász-utca 9. 

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


