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Románia megüzente a hábornt. 
Megkezdődtek a harcok a román határon. - Csapataink beszállították az etső román 

hadifoglyokat. 
Mindjárt a világháború kitörésével föl-

vetődött a romániai kérdés. Tisza legutóbbi 
képviselőházi beszédéből minden kétséget ki-
záróan megtudtuk, hogy Románia szövetsé-
gesünk. Alig két héttel ez után a beszéd után 
megismétlődött az olasz árulás: Románia 
hadat iizent. 

A világháború eddigi tanulságaiból sem 
tanultuk meg, hogy a tisztességre, az adott 
szó szentségére, a józan belátásra épített 
minden okoskodás megdől, ha a királyok 
gyöngék vagy rablóhadjáratra akarnak in-
dulni, ha államférfiak, akiket nagy idők ta-
láltak vezető állásban, látásukban elhomá-
lyosítottak vagy jellemükre gyöngék, ha né-
pek, akiket még nem sújtott a háboru min-
den nyomora, gonosz izgatók és lelketlen 
kufárok áldozataiul eladják magukat. Le-
gyünk őszinték, ez az oka, hogy az utolsó 
napig hittünk abban, hogy Románia nem 
üzen hadat szövetségesének és hogy a ro-
mán hadüzenet 'meglepett bennünket azok 
után is, hogy derék szomszédunk a háboru 
két éve alatt bőségesen kalandorkodott. 

A hadüzenet megtörténtével a közép-
ponti hatalmak és szövetségeseik hadereje 
uj, jelentékeny feladat megoldása elé került. 
A diplomáciának itt már kevés szava van. 
Németország hétfőn megüzente a háborút 
Romániának. Bizonyára nem fog ezzel késni 
Bulgária sem, amelynek eddigi diadalait is 
vitássá akarja tenni Románia árulása. Tö-
rökország is bebizonyította, hogy hű szövet-
ségesünk. Ez a sok megpróbáltatáson ke-
resztülment állam tehet egyébként legilleté-
kesebben tanúságot arról, hogy milyen sors-
ra jutna a-Balkán, ha az antant győzne, a 
melyben a hires Anglia a kisnépek útonálló 
zsarolója, Olaszország a becsület oszlopa, a 
despotizmus, a kulturálatlanság, a zsarnok-
ság és sötétség hazája, Oroszország a kul-
tura és liberalizmus fővédnöke. 

Fegyvereink munkája elé további biza-
lommal nézünk. Höfer hétfői jelentése már 
biliül adja a románok orvtámadását, ugy 
látszik, a katonai kezdet méltóan illeszkedik 
a dicső diplomáciai hagyományokhoz. A több 
mint két év óta duló világháborúba hétfőn 
bekapcsolódott a mi külön háborúnk. Ma-
gyarország területi integritása a tét, ki hiszi. 

hogy kicsorbultak a fegyvereink, amikor 
ilyen hitvány nekünkrontás't kell visszaver-
nünk, legyengült a karunk, amikor az orv-
támadóra kell lesújtani. 

Nagy megpróbáltatások és hatalmas 
feladatok elé állított -minket eddig is a há-
boru. Kivédtük az ellenség túlerejét, legyűr-
tük az oroszok első milliós hadseregét, most 
őrlődik fegyvereink erején másodszor és eb-
ben a háborúban hihetőleg utoljára az ot-
romba orosz kolosszus. Hivalkodhatik az 
antant azzal, hogy a kezdeményezés az ő 
kezükbe ment át. Hasznukra lehet-e az az 
offenziva, amely a francia harctéren sok 
százezer katona feláldozásával csak öt kilo-
méteres területnyereséget tudott elérni, az 
olasz harctéren közel másfél év után tudta 

| az első és egyetlen sikert kivívni, Galíciá-
ban és Volihiniában pedig már is megtorpant-
nak látszik. Mindezt akkor, amikor hatalmas 
túlerővel rendelkeznek! 

Az antant túlbecsülte Romániát. Azt 
hitte, hogy ez a segítség egyszeribe kiragad-
ja a kátyúból hadiszereneséjénék ismét meg-
akadt szekerét. Az antant túlereje csak ke-
véssel növekedett. De sokszorosra fokozó-
dott a mi erkölcsi erőnk, elszántságunk, győ-
zelmi akaratunk. A központi hatalmak had-
erejének szervezettsége és vezéreinek láng-
esze eddig is legyűrte az ellenséget. Ne feled-
jük: mi az életünket védjük, ellenségeink 
rabolni akarnak. Megkezdődött Magyaror-
szág háborúja./Mindenki: a fronton és itthon 
hősiesen álljon a nemzeti ügy szolgálatába. 

Budapest, augusztus 28. Károly főherceg lovas-
sági tábornok hadseregharcvonala: Magyarország 
délkeleti és keleti határbástyáin tegnap este uj 
ellenségünk: Románia orvul támadva határőrseink-
kel az első lövéseket váltotta. A vöröstoronyi szo-
rosnál és a Brassótól délnyugatra és délre fekvő 
szorosokban ma reggel mindkét részről harcba 
keveredtek az előcsapatok és katonáink beszállí-
tották az első román hadifoglyokat. 

HŐFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Berlin, augusztus 28. A nagyfőhadiszállás jelenti: 
Erdély határán román foglyokat szállitottak be. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Románia hadüzenete Ausztria-Magyarországhoz. 
— Augusztus 27-ikén este 9 órakor kezdődött a? hadiállapot. — 

BUDAPEST, augusztus 28. A Magyar 
Távirati Iroda jellenti Béűsböil aug. 28-i.kám: 

Tegnap éjszaka a román királyi követ 
megjelent a külügyminisztériumban, hogy 
jegyzéket nyújtson át, mely szerint Romá-
nia augusztus 27-én este 9 órától fogva 
Ausztria-Magyarországgal hadiállapotban le-
vőnek tekinti magát. 

BERLIN, augusztus 28. A román kor-
mány tegnap este Ausztria-Magyarország-
nak hadat üzent. A szövetségtanács azonnal 
ülésre hivatott össze. 

)Közli a miniszterekiöki sajtóosztály.) 
A román hadüzenetet koronatanács előz-

te rneg, amelyet Ferdinánd király elnöklésé-
vei Bukarestben tartottak. Ez a koronatanács 
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döntött Románia sorsa fölött. A korona taná-
csot megelőzőleg már elrendelték az általá-
nos mozgósítást, amit az oroszbarát romá-
niai sajtó már a hadüzenet első tényekén 
kommentált. 

A korona tanácsot megelőzőleg a fél-
hivatalos Independance Roumaine a követ-
kező kommünikét közölte: 

— A nyug-fafanság és azok az aggodal-
mak, amelyek az utóbbi napokban különböző 
oldalról megnyilvánultak, arra indították a 
királyt, hogy tanácsot hivjon egybe, amely-
ben a kormány" és a parlament képviselőin 
kivül a pártvezéreknek, a volt miniszterel-
nöknek és a kamara volt elnökeinek vélemé-
nyét is meghallgatja. Ahelyett, hogy a király 
eme elhatározását méltányolnák, néhány lap 
okot keres, hogy a tanács egy'beliivásáí 
ujabb agitációra és uszitásra használja fel és 

Németország megüzente 
BERLIN, augusztus ,28. A Wolfí-ügy-

nökség jellent!: Miután, — mint már jelen-
tettük, — Románia az Ausztria-Magyaror-
szággal és Németországgal kötött szerződé-
sek gyalázatos megszegésével szövetségfis-
társunknak tegnap hadat üzent, a bukaresti 

BÉCS, augusztus 28. A Fremdenblatt I 
irja: Tegnap este 9 óraikor Mavrocordato ro- j 
•mán követ megjelent a küilügyminiszterium-
ibain és átinyujtotjta kormánya jegyzékét, a 
ímeily szerint Románia 27-ilkén este 9 óráitól 
kezdve Ausztria-Magyarországgal ihiadiáila-
potban levőnek tdkmlti magát. A jegyzék, 
amelyet a román követ átinyujitoitt, a leg-
hallatlanabb gyalázatosság dokumentuma és 
Romániának megszerzi azt a siralmas dicső-
séget, hogy aljasságban Olaszországot is 
felülmaija. Most már megmondhatjuk: Ro-
mánia tegnap este 5 óráig a mi szövetsége-
sünk volt. Olaszország a szövetséget (bár 
egyoldalin!ag falbontotta és ezt Ausztria-
Magyarország tudomására is hozta, a ro-
mán ikonmány azonban a hiiségszlegéis (hit-
vány művészetiét még tovább fejlesztette, 
amennyiben a szövetségi szerződést egy-
szerűen csak a hadüzenettel bontotta fel. 
Még visszátaiszitóbb Bratianunak és társai-
nak perfidiája , alma körülllménynéf fogva, 

Hadseregparancs a román 
hadüzenetről. 

A főhadiszállásról jelentik: A hadsereg-
f0parainostti.dk a mái napon a következő pa-
ralnosot adta ki: 

Katonák, bajtársak! Tudatom vele-
tek, hogy ellenfeleink sorában egy uj 
ellenség tünt fel: a román királyság. 
Becsületes katona lelketek meg fogja 
találni az alattomos rablótámadás szá-
mára a megvetés megfelelő mértékét. 

Az elmúlt években sok nehéz órát 
éltünk át. A legfőbb Hadúr zászlajára 
tett eskünkhöz: Ihjjven becsülettel fog-
juk végigküzdeni ezt az uj harcot is. 

Isten legyen veletek! 

Frigyes főherceg. 

azt elferdített kommentárokkal és hamis 
részletekkel kiséri. 

A koronatanács vasárnap délelőtt tiz 
órakor kezdődik a cotroceni palotában. A 
tanácson részt vesznek a kormány tagjai, 
Carp, Majorescu és RoSetti volt miniszter-
elnökök, Marghiloman, Filipescit éjs Take 
Jonescu pártvezérek, a kamara mostani és 
volt elnökei: Ferekyde, Cctntacuzene, Pas-
cani, Olanescu és Robescu, Az utóbbi Missuir 
Bazil szenátusi elnök képviseletében, aki je-
lenleg külföldön tartózkodik. 

Uj Bratianu-kormány. 
Frankfurt, augusztus 28. A bukaresti 

Seara jelenti: Ferekyde, a román kamara el-
nöke, belép majd a kabinetbe, hogy Porum-
baru külügyminiszter helyét elfoglalja. Bra-
tianu Vintila, a miniszterelnök testvére is 
belép a kabinetbe. 

a háboru! Romániának. 
német császári követ utasítást kapott, hogy 
útleveleit kikérje és a román kormánynak 
kijelentse, hogy Németország Romániával 
szintén hadiállapotban lévőnek tekinti ma-
gát. 

még szövetségesünk volt. 
I hogy a tegnápi koronatanács bejefeintéisekor 
I is a. ,román kormány szócsöve Filipescu és 

Talkie Jonescu iizelmteit felháborodással uta-
isitotlta vissza és gunlnyál ostorozta, és pel-
fenigiérie áldütiotttla. azokat, akik a. koronával 
folytatandó :tanácskozásból nyugtalanító 
'konzekvenciákat alkáhtlafc fevonlni. Ennek a 
konmánynlak a magatartása példátlanul á'l 
a diplomácia annaleseiben léis rnéllfó olyan 
áljaimhoz, amely a hadiállapot bekövetkezé-
séig pozitív szövetségi viszonyban volt 
Ausztria-Magyarországgal. 

Éberségünket azonban ,neim tévesztette 
meg a román kormány szintelö magatartása. 
A román államférfiakat, akik az ország ne-
vét ilyen példátlan gyailá^aMaJ mocskolták 
be, cgykoir népük fogja megkövezni. 

Felháborodott kedéllyel és jogos harag-
gal', de nyugalommal és bizakodva; lépünk 
az uj hiaircba, azzal a szilárd eiitiökiéllséggel, 
ihogy ezt az áruló szövetségest is ledöntjük. 

• • tó ö • ' t ó p • 

Románia Erdélyért és 
Bukovina bírfokáérf for-

dult ellenünk. 
Bécs, augusztus 28. Oroszország még 

nem mondott le a Fekete-tenger és a Kon-
stantinápoly uralmára irányuló álmokról és 
mert a Dardanellák megvivása oly csúfosan 
vallott kudarcot, most a szárazföldi uton 
akarja Konstantinápolyt meghódítani. Ezért 
azt az ajánlatot tette Romániának, hogy 
Bulgáriának a Dobrudzsán át való megtá-
madására lépjen a cár országával katonai 
konvencióra. 

Románia azonban nagyon is jól tudja, 
hogy a független román királyság jelenlegi 
helyzetében útjában van Oroszországnak, a 
mely győzelme esetén közte és Konstanti-
nápoly közötti uton egy önálló, (független 
Romániát meg nem tűrhet. Erre való tekin-
tettel Románia területi megerősödést kivan 
elérni és a katonai konvenció, valamint az 

orosz átvonulás megengedése fejében garan-
ciákat követelt arra, hogy a háboru után 
Erdély és Bukovina Romániához fog csatol-
tatni. A román kormány tudatta is ezt a 
követelést Oroszországgal. 

Románia az utolsó pillanatig 
kétszinü politikát folytatott. 
BUDAPEST, auguszittó 28. A Pester 

Lloyd-iiialk jelenítik Bécsből: A román nagy-
ik övet 27-ikléin esitc 9 órakor adta áit a Balf-
plalzon a hadii zenétek A hadüzenet Porain-
ibara kiilügyiminfezter saját aíáriiáísáival volt 
ellátva. A jegyzéket irásos eredetiben nyúj-
tották át, tehát nem tegnap érkezett, hanem 
már hosszabb idö előtt és napokig hevert a 
nagykövet fiókjában. 

Szombaton délután Ferdinánd román 
ikirálly Czerain grófot kihallgatáson fogadta. 
A kibafgatjás foüyainiáii szó sem ásott a. dön-
tősről, amely küszöbön állit, hanem remé-
uyiéiniefk adott kifejezési, hogy lehetséges 
il'esz Románia semlegességének fentartása. 
Bratianu azt mondottja: 

— Akarom és tudom és feun is fogom 
tartani a semlegességet. Ezt be is fogja iga-
zolni a vasárnapi koronatanács. 

Briaítiiahu Ígéreteit súlyosan cáfolja nem 
csalk a hadüzenet, h'anem az az eljárás is, 
amelyet enhek átadásánál talnusitott. 

Bratfialnu a vasárnapot választotta a 
jegyzék átnyujtásárá s az ,olalsz jegyzéket is 
vásárnap nyújtották át. Számított arra, 
hogy a külügytminlsz teriuirnbain nem fognak 
olyan hivatalos személyit találni, akinek joga 
lenne arra, hogy a jegyzéket átvegye, tehát 
a hadüzentet majd ott hever reggelig és igy 
Románia ptehány órai előnyt nyer a katonai 
operációik megkezdésére. 

Tisza nyilatkozata Erdély 
védelméről. 

BUDAPEST, augusztus 28. Gróf Tisza 
István miniszterelnök a legutóbb nála járt 
erdélyi képviseilőkhék a következőket inon-
dotjtia: 

— Nem keressük a háborút Romániá-
val, de számoltunk minden eshetőséggel es 
készen várjuk a történeiidőket. Meg vagyok 
győződve, liogy Erdély védelméről jó előre 
gondoskodás történt. 

Az erdélyi képviselőik a legnagyobb 
(megnyugvással1 fogadták az információt. 
Tisza még eztj is mondottá: 

— T'aiVály (ilyenkor egy -nyilatkozatban 
kijelentettem, hogy Romániának egyetlen 
várimegyét sem aduink ált. Most azt mondom, 
hogy Románia egy akácfát sem kaphat. 

Bratianu a kész megállapodással 
lépett a koronatanács elé. 
Bukarest, augusztus 28. Leírhatatlan iz-

gatottság közepette mondta ki a korona-
tanácskozás döntő határozatát. A cotroceni-i 
palota környékén óriási tömeg tolongott, a 
mely percről-percre növekedő izgalommal 
várta a végső döntést arról, háborút üzen-e 
Románia szomszédainak vagy békében akar 
célt érni velük. A koronatanácskozás a 'há-
ború mellett döntött. 

Már julius elején, amikor az első hadi-
szer-szállitmány Oroszországból ímegérke-
zett, tisztában volt mindenki vele, hogy 
Bratianu helyt akar állni szavának, amely 
már tavaly junius óta Oroszországhoz kö-

Románia a hadüzenet átadása előtt 
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tötte. Senki sem [kételkedett többé abban, 
liogy iBratianunak valóban megegyezése van 
Oroszországgal, illetőleg a négyesszövetség-
gel. 

Az uj francia követ, Saint-Aulaire meg-
érkezése óta nyiltan híresztelték Romániá-
ban, hogy a követ, aki Pétervárott hosszabb 
időt töltött, magával hozta a kész szövetségi 
szerződést s ez a híresztelés pillanatig sem 
szűnt meg, mig most teljes 'mértékben be-
igazolódott. i 

Bratianu ugyanis mint most kétségtele-
nül kitűnt, már augusztus tizenötödikén alá 
is irta a maga részéről az untarit,tul való dip -
lomáciai megállapodási s ennek megtörténte 
után Tatarinov orosz katonai attasé nyom-
ban az orosz főhadiszállásra utazott, liogy 
Alexejev vezérkari főnökkel ezt a tényt kö-
zölje s vele a román hadsereggel való egyiití 

BUDAPEST, 'augusztus 28. (Közli a 
iminiisztierdinöiki sajtóosztály.) A Kárpátok-
ban, a Knkul-hegytől északnyugatra az el-
lenség súlyos veszteségei mellett visszaver-
tünk egy erös orosz támadást. Marianipoí-
tól északra is teljes balsikerrel végződött az 
oroszoknak egy tegnap este végrehajtott 
előretörése. Mindenütt visszavertük, rész-
ben ellentámadással és sok oroszt fogtunk el. 

Hindenburg vezértábornagy hadsereg-
harcvonala: Terstyánszky vezérezredes 
hadserege egy orosz támadási kísérletet 
meghiúsított. Egyébként nincs nevezetesebb 
esemény. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

b e r l i n , augusztus 28. a nagy főiliadi-
szálHás jeleníti: Hindenburg vezértábornagy 

BUDAPEST, 'augusztus 28. (Közli a 
(miiniiisz'tierefuölki /sajtóosztály.) A Caoriolou 
tegnap újra heves harc folyt. Miután az el-
lenségnek egy támadása már tüzérségünk 
tüzében meghiusult, este egy olasz osztag 
erős tüzérségi támogatással behatolt a hegy-
csúcson levő állásunkba. Ma reggeli ellen-

miiködés részleteit megbeszélje. Tatarinov 
szombaton visszaérkezett Bukarestbe, ez al-
kalommal IBratianu elé terjesztette a katonai 
konvenció szövegét is, amelyet Bratianu 
szintén aláirt. 

Ilyen előkészületek után lépett Bratianu 
a koronatanácskozás elé s minthogy híveivel 
többségben volt, a döntés már előre sem le-
hetett kétséges. Hogy mi történt a korona-
tanácskozáson s miképen alakultak a külön-
féle politikusok véleményei, ebben a pillanat-
ban még nem tudja senki teljes bizonyosság-
gal. ! 

Orosz csapatok Romániában. 
Szófia, augusztus 28. (Az F.clair des Bal-

kans jelenti, hogy Baselre német követet 
már vasárnap értesítették róla, hogy orosz 
csapatok a román 1Dobrudsa teriileién állnak. 

arcvonala: Szennevadennél egy járőrvállal-
kozás 2 tiszt és 37 főnyi legénység foglyul 
ejtését eredményezte. Swiniuchyíól észak-
kletre a lucki ívben osztrák-magyar csapa-
tok orosz osztagok támadásait visszaverték. 

Károly főherceg lovassági , tábornok 
arcvonala: A Dnyesztertöl északra este te-
temes orosz erők támadtak. Az ellenségnek 
kezdetben Dielejownáí elért sikerét éjjjeli 
ellentámadásunkkal teljesen kiegyenlítettük. 
Odább északra Foustobabi és Zawalow kö-
zött támadó orosz csapatok zárótüzünk ha-
tása alatt nem tudtak rohamállásaikból ki-
fejlődni. A Kárpátokban az oroszok a Ku-
kultól északnyugatra működő hegygerinc 
és a Stary-Wypczina ellen intézett előre 
töréseit visszavertük. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

támadásunk újra kiűzte az ellenséget. 
A tengermelléki harcvonalon a Monté 

san Miohele és Novaras vidéke az olasz tü-
zérség élénk tüze alatt állott. 

HÖFER aítábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

A polgármester maximálhatja 
minden élelmi cikk •árát. 

— A nélkülözhetetlen életszükséglet! cikkek 
ára makszimálhatő kormányhatósági jóvá-
hagyás nélkül. — Kormányrendelet a kész-

letek lefoglalásáról. — 

(Saját tudósítónktól.) Sándor János bel-
ügyminiszter rendeletet bocsátott ki. amely-
ben általános felhatalmazást ad a polgár-
mestereknek, hogy mindennemű élelmi és 
nélkülözhetetlen .életszükségleti cikknek az 
árát előzetesen kikért kormányhatósági in-
tézkedés nélkül maksziinálhassák, A törvény-
hatósági bizottságok máv hosszabb idő óta 
sürgették a rendelet kibocsátását, hogy gátat 
vethessenek az élelmiszerekkel és ruházati 
cikkekkel eddig jobbára zavartalanul uzso-
ráskodó vállalkozók, gazdák és kofák visz-
szaéléseinek. A belügyminiszter most alkal-
mat ad arra, hogy ezek az üzelmek, amelyek 
miatt a város lakossága két év óta szenved, 
megakadályoztassanak. Az eddigi kormány-
intézkedések nem vezettek a kellő eredmény-
re, mert bizva az emberek józanságában nem 
adták meg a legerősebb és leghatásosabb 
fegyverek egyikét és mert köztudomás sze-
rint nem volt elég erő és energia, hogy az 
üdvös rendeleteket végre is hajtsák. 

A belügyminiszter mostani rendelete le-
hetővé teszi, hogy a polgármesterek síkere-
sen szállhassanak szembe a lakosságot egyre 
nyomasztóbban sújtó uzsorával. Szegeden, 
ahol a piaci uzsora már elérte /tetőfokát és a 
közönség kiszipolyozása valósággal tombol, a 
belügyminiszter rendelete épen a legjobbkor 
érkezett. A polgármesternek a ráruházott 
hatalommal erélyesen kell élnie. A rendelet 
kibocsátásával a város lakossága élelmezé-
sének és ellátásának minden kérdése a pol-
gármester kezében fut össze, az ő rátermett-
ségétől, energiájától és igazságos Ítéletétől 
függ, liogy a háború 'harmadik esztendejében 
a város polgárságának tűrhetőbb sorsban 
legyen része. 

A belügyminiszter nagyfontosságú ren-
deletét az alábbiakban ismertetjük: 

A rendelet általános fölhatalmazást ad 
a város első tisztviselőjének, hogy 

mindennemű élelmicikkeknek és nél-
külözhetetlen szükségleti cikkeknek 
az árát előzetesen kikért kormány-
hatósági jóváhagyás nélkül maxi 
máihassa. 

A rendelet szerint az eladó, akár kereskedő, 
vagy kofa legyen az, köteles az általa for-
galomba hozott élelmi, vagy életsziikségleti 
cikknek az árát a közönség által látható he-
lyen feltüntetni, továbbá arra is kötelezhetők, 
hogy a biliokukban levő készleteket értéke-
sítsék a hatóság által megállapított maximá-
lis áron. 

Az 1915-ben kiadott 4207. számú bel-
ügyminiszteri rendelet csak az esetben en-
gedte meg az élelmiszerek maximálását, ha 
ahhoz előbb a belügyi kormány hozzájárult. 
A korlátozott felhatalmazást a mostani ren-
delet teljesen megváltoztatja és módot nyújt 
a polgármesternek arra, hogy szükséghez ké-
pest mindennemű élelmicikkeknek és a fon-
tosabb életsziikségleti cikkeknek, igy például 
a tűzifának, ruhának, cipőnek az árát maxi-
málja. 

Rendkivül nagy hordeerjii a belügymi-
niszteri rendelet ama intézkedése is, hogy 
az eladók kötelesek a készletüket értékesí-
teni s spekulációból nem halmozhatnak fel 
árukat. Eddig, ha a kofának nem tetszett a 
maximális ár, betakarta a kosarát és elhagy-
ta a piacot. Ezután ez is megszűnik s kofá-
kat kötelezni fogják arra, hogy amit a piacra 
hoznak, azt ott el is adják. Az élelmiszer-
uzsora csökkentését célozza a miniszteri 
rendelet ama intézkedése is, hog.v nemcsuk 
az üzletekben, hanem a piacon is kötelesek 
az eladók kifüggeszteni az árjegyzéket, 

A Sommenái jelentékeny ellenséges erők 
át akarták törni a német vonalat. 

A kísérlet meghiusult. 

BERLIN, augusztus 28. A nagy főhadi-
szállás jeleníti: A Somme területen nyugati 
ellenfeleink este és éjjel jelentékeny erők 
harobavetése mellett bőséges tüzérségi elő-
készítés újólag erőfeszítéseket tettek, hogy 
vonalainkat a folyótól északra áttörjék. A 
ThlapvalhMouquePmajor és Delville erdö-
yinchi arcvonal ellen több izben az angolok 
Maurepas és Clairy közti állásunk ellen a 
franciák intéztek rohamot. A támadások 
részben közelharc után, részben ellentáma-
dásunk folytán meghiúsultak. Mouquet ma-
jortól délnyugatra és a delville! erdőben is 
árokrészekben még folyik a harc. 

A nyugati arcvonal több részén, az esti 
órákban a labassel csatorna mindkét olda-
lán és a Maas keleti partján folyt élénk tüz-

tevékenységtöl eltekintve, nem volt lénye 
ges esemény. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.} 
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A bolgárok ujabb sikere. 
BERLIN, augusztus 28. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A Moglena-arcvonafon a bol-
gárok elfoglalták a Zborskottól délre emel-
kedő magaslatokat. A Tscheganska Plani-
nán a szerb ellentámadások meghiúsultak. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

BUDAPEST, augusztus 28. (Közli a 
iminiisziteredinöiki sajtóosztály.) A cs. és kir. 
haderőnél nincs nevezetesebb esemény. 

HŐFER altábornagy, 

Az oroszok támadásait visszavertük. 

Heves harcok az olasz fronton. 
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A kávéházbajáró közönség érdekeit is 
megvédi az uj kormányrendelet felhatalma-
zása, amelynek alapján a kávéházi cikkek 
árai is maximálkatók. 

B É L M A G Y A R O F T S Z Á Ö 

Az uj kormányrendelet előreláthatólag 
megszünteti a további visszaélések nagy ré-
szét, ha a polgármester a ráruházott hata-
lommal jól fog rendelkezni. 

Szeged, 1916. augrtszus 29. 

kodik. A merénylőt többen látták a román 
fővárosban. Székely Béla, a Romániai Ma-
gyar Újság akkori szerkesztője esküvel erő-
sítette, hogy a Csizsmizsiu parkban talál-
kozott vele s ezt rögtön jelentette is a rend-
őrségen. Az esetet néhány lap meg is irta, 
másnap azonban a kormány hivatalos lapja 
dörgedelmes cáfolatot adott ki, „rémlátás", 
„hazugság", „gyerekmese" és ehhez hasonló 
szavakkal tarkitva. A következő napon Cat-
tarau szeretője, egy román artistanő is el-
tűnt Bukarestből . . . 

Ezek után nyilvánvaló, hogy a debre-
ceni bombamerénylet banditái a román kor-
mány és rendőrség támogatásával tudtak 
annak idején is ugy eltűnni, mintha a föld 
nyelte volna el őket. 

Merem állítani, hogy mire e sorok nap-
világot látnak, Cattarau mint ünnepelt bős 
fog Bukarest utcáin sétálni. 

Vészi Ferenc. 
4BBBaBaaBBaaaBaaBBaBaBaaaaaaaaaBaB»' íaaaaaacBaaaaaa 

A város meg akarja venni 
a Korzó-mozit. 

(Saját tudósítónktól.) A pénzügyi bizott-
ság legutóbbi ülésén jelezte röviden a polgár-
mester, hogy a város jövedelmeinek fokozása 
érdekében a tanács legközelebb javaslatokat 
terjeszt a bizottság elé. Ez a rövid nyilatko-
zat érthető érdeklődést keltett városszerte. 
Amennyire természetesnek találják, hogy a 
hatóság az egyre fokozódó terhekkel szem-
ben uj jövedelmekről kíván gondoskodni, 
annyira kíváncsian várják, hogy miből és 
hogy akarja a tanács az uj bevételi forráso-
kat előteremteni. 

A szeptemberi közgyűlésnek az eddigi 
jelek szerint is sok életbevágó és nagyjelen-
tőségű tárgya lesz. Napirendre kerül a jövő 
évi költségvetés és újból a gázárak emelése. 
Arról ínég nem döntött a hatóság, hogy a 
legutóbbi nagy tervek köziii melyeket viszi 
be a közgyűlésbe: napirendre kerül-e a Bal-
kán-Akadémia ügye és a tanácsi javaslat 
arról, liogy a rendes nyomtávolságú tanyai 
vasút építésére is megkérje a város az elő-
munkálati engedélyt. Az egészen bizonyos, 
hogy a pénzügyi természetű javaslatok sző-
nyegre kerülnek és ezekről szeptember ele-
jén kikéri a tanács a pénzügyi bizottság vé-
leményét. , j 

Minden bizonnyal a legnagyobb fokú 
érdeklődéssel (fog találkozni az a terv, liogy 

a város vegye meg a Korzó-mozit 
azzal a házzal együtt, amelyben van. A vétel 
érdekében Balogh Károly tanácsos indította 
meg a tárgyalásokat. A Badh-testvérek a 
mozi és a ház eladására késznek nyilatkoz-
tak és tigy a ház, mint a mozi jövedelmező-
ségéről a leghitelesebb adatokkal szolgáltak 
Balogh tanácsnoknak. A vételárat egy millió 
70U.0UU koronában állapították meg. 

Balogh tanácsnok ennek a vételárnak az 
átirási és egyéb költségeknek figyelembe 
vételével kettős számítást csinált arról, hogy 
kifizetődik-e ez az üzlet a városnak. Az 
egyik tervezet szerint a város a rendelke-
zésre álló jövedelmekből tiz év alatt teljesen 
amortizálni tudja a vételárat. Amennyiben 
hosszabb amortizációt állapit meg a közgyű-
lés, abban az esetben évi 150—200 ezer ko-
rona jövedelemre lehet számítani a házból és 
a moziból. , 

Röviden ismertettük, ami ebben az iig£-> 
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Öt hónap a háborúra készülő Romániában. 
i. 

A tavalyi év első felét 'Romániában tölt-
ve akkori tapasztalataimról egyik budapesti 
•napilap hasábjain számoltam be. Künn tar-
tózkodásom ideje alatt Románia semleges 
volt bár, de tendenciája és aspirái'cói a 'ke-
vésbé beavatottak előtt sem voltak ismeret-
lenek, állami és diplomáciai érdekeink azon-
ban elevenbe vágó kérdésekben hallgatást 
parancsoltak. i 

Már abban az időben rengeteg intimitás 
és még több jellemző epizód kívánkozott a 
nyilvánosság elé, de nemlcsak a román, ha-
nem a magyar cenzúra is félő, sőt néha fe-
lesleges óvatossággal rostált meg minden 
olyan irányú hirt, vagy tudósítást, amely 
Romániának elkövetkezhető (ma már elkö-
vetkezett) állásfoglalását akarta kézenfekvő 
tények alapján megjövendölni. 

A bekövetkezett események megmutat-
ták, mennyire igazuk volt azoknak. 

iakik Romániában soha, egy pillám 
tig sem biztak és Románia semle-
gességét hiéna-politikának minősi-
tették. 

Most már ezek is szabadon beszélhetnek, 
mert a mai helyzet viszont azt követeli, hogy 
Romániát végre a maga leplezetlen valósá-
gában ismerjük meg. 

Mult évi tapasztalataimról, amelyek ma 
ép oly aktuálisak, a Délmagyar ország-ban 
számolok be a nagyközönségnek. Bizton hi-
szem, hogy leírásaim nyomán megnyugsza-
nak majd azok is, akiket ma még kétségbe-
esésben tart a román hadüzenet. Nem veszik 
majd a dolgot olyan tragikusan, ha látják, 
hogy a szó szoros értelmében 

egy testileg és erkölcsileg de gene-
rált náció az, amely most fegyveres 
ellenségünkké szegődött. 

Kétségtelen, hogy Romániának a hábo-
rúba való beavatkozását az antant, főként 
Oroszország csikarta ki, de még inkább két-
ségtelen az, hogy Romániát nemi politikai 
ellentétek, hanem az évtizedeken át mester-
ségesen szitott és a legaljasabb eszközökkel 
táplált faji gyűlölet fordította ellenünk. 

A román fővárosban nem kevesebb, 
mint háromezer Magyarországból renegált 
román él. Egytől egyig ,a legkétesebb exis-
tenciák, akik valamennyien különféle susku-
sok miatt csúsztak át a heven túlra. Van 
ezek közt izgatás, hazaárulás miatt bűnvádi 
eljárás alá vont, vagy elitélt oláh pópa és 
tanító, sikkasztó nótárius, 'hamisan bukott 
falusi szatócs, katonaszökevény egyetemi 
hallgató, .szóval egy rakás salak, a társada-
lom- minden rétegéből. Méltó vezéreik: Lu-
kácsiu László, a hirhedt lacfalusi pópa és 
Góga Octávián, a hazaárulásért megszökött 
nagyszebeni poéta, aki odakünn a „román 
D'Annunzio" és a „román nemzeticsalogány" 
címet adományozta magának. 

'Hogy ezek az emberek miből élnek a 
rémesen drága, fényűző Bukarestben, ez, ha 
kétségesnek látszott is, nem volt átláthatat-
lan titok, csak megfelelő eszközökkel meg 
kellett közeliteni a bandát és belenézni a 
machinációiba. 

Miután a román nyelvet tökéletesen bí-
rom-, bukaresti ismerőseim azt hitték, hogy 
erdélyi román vagyok. Én meghagytam, sőt 
ha kellett, meg is erősítettem őket ebben a 
hitükben. Nem volt egészen egyenes ügy, 
de ott, ahol mindenki képmutató, alkalmaz-
kodó embernek hasonlóval kell élnie. A cél 
szentesíti az eszközt. 

Egy napon a Seara cimü lap egyik mun-
katársa megkérdezte tőlem: 

— Dommule kollega, akar-e hazájabeli-
ek-kel találkozni? Van itt belőlük néhány ezer. 

— Akarok, persze, hogy akarok, — vá-
laszoltam, mire derék kollegám (aki — mel-
lesleg szólva — a legdühösebb oroszgyülölő) 
már karon is fogott és vitt magával, végig a 
Calea-Victoriein, Bukarest főutcáján. Itt van 
az Imperiál-kávéház, a renegátok éjjel-nap-
pali tanyája. Hatalmas helyiség, kormos, 
füstös falakkal és a legpiszkosabb pádimen-
tummal, amit valaha láttam'. 

A kávéház zsúfolásig volt a leglehetet-
lenebb kinézésű emberekkel. Az asztaloknál 
őrült zsivaj. Mindenki egyszerre beszélt, 
széles gesztusokkal. Közben ocsmány ká-
romkodások, trágár szavak váltak ki a szé-
dületes káoszból. 

Román kollegám csak ennyit mondott, 
ironikus mosollyal: 

— Ecce! 
Én még mindig nem tudtam, hogy hova 

kerültem. Leültünk egyik asztalhoz és szem-
lélődni kezdtem. 

Egyszerre csak egy ismerős alakot 
pillantok meg: Julián Giurgeát, 
(ejtsd: Zsurzsa) a néhány év előtt 
megszökött újságírót, egy aradi ro-
mán lap volt munkatársát, 

Ez az ur itt, mint egyik tekintélyes bu-
dapesti lap bukaresti tudósítója és bizomá-
nyosa szerepelt. Ezt a minőségét később, a 
mikor szóba ereszkedtem vele, elegáns ki-
állítású névjegyével, is bizonyítgatta. 

— Ha rnár itt vagyok, — gondoltam — 
ismerkedjünk. — És kezdtem ismerkedni, 
miközben csodálkozva konstatáltam, hogy 
az Imperiál kávéház törzsvendégei kizárólag 
„hirlapirók", „festőművészek", „szobrászok" 
és egyéb művészekből állnak. 

Művészetről azonban nem, esik szó, de 
annál többet politizálnak, sőt csak is ezt. 
Ha zudultak valaha ocsmány szitkok és ha-
zug rágalmak Magyarországra, a magyar 
királyra, a magyar törvényekre, ugy itt be-
tetőzték azokat, de nem kímélték a nekik 
nem kedves román politikusokat sem. Kiju-
tott itt Carpnak és Marghilomannak is. 

Nekem persze hallgatnom kellett, sőt 
akkor sem tehettem kifogást, mikor a mű-
vészek 

a legprecízebb geográfiái tudással 
Magyarországot darabolták az „Ide-
álul Nációnál" szempontjából. 

Nem lesz érdektelen tudni, hogy a bu-
karesti Imperiál kávéház asztalánál 1915 áp-
rilisában pont három hét alatt foglalták el 
Transilvániát. A román hadsereget egyszerre 
három helyen vonultatták be: Orsovánál, 
Rredeálnül és Gyimesnél. 

Első látogatásom alkalmával. — miután 
a „művészek" idegenekkel szemben meg-
lehetősen tartózkodók — belsőbb dolgaikkal 
nem ismerkedhettem meg, azzal az impresz-
szióval távoztam tehát, hogy ezek az embe-
rek egyszerű, jámbor rajongók. Akkor még 
nem tudtam, hogy a legveszedelmesebb, 
mindenre kész, mindenre kapható kalando-
rok. Nem tudtam, hogy 

Cattarau és cinkostársa, — a deb-
receni bombamerénylet tettesei, — 
ebből a társaságból, ebből a kávé-
házból kerültek ki. 

Valamint azt sem tudtam, hogy ezt a bandát 
a román kormány és a román rendőrség 
támogatja, dédelgeti. 

Jellemzésül itt egy kis kitérést kell ten-
nem: 

A mult év május havában hire járt Bu-
karestben, hogy Cattarau a városban tartóz-
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ben eddig történt. Szükségesnek tartottuk a 
dolog nyilvánosságra hozatalát, mert any-
nyira fontosnak ítéljük ezt a tervet, hogy 
minél előbb való ismertetésével szolgálatot 
vélünk tenni a közügynek. Alig három (hét 
választ már el a szeptemberi közgyűléstől. 
Alkalmat kell adni arra, hogy mindenki ide-
jén és a legalaposabban megismerhesse a ké-
szük') tranzakciót. A vállalkozás üzleti részé-
hez nekünk is lesz szavunk. Egyelőre ennyit: 
ilyen természetű jövedelmeket kell keresni 
a városnak, amelyek nem terhelik a polgár-
ságot. Az aktuális eset megoldásánál egy 
szemipont lehet az irányadó: jól jön-e ki a 
város a tranzakcióval, vagy nem. 

Az olasz hadüzenet 
Németországhoz. 

Budapest, augusztus 27. A Magyar Táv-
irati Iroda jelenti Berlinből: (A Wolff-ügy-
nökség jelentése.) 

Az olasz királyi kormány a svájci kor-
mány közvetítésével közölte a császári kor-
mánnyal, hogy e hó 28-tól kezdve Német-
országgal hadiállapotban levőnek tekinti ma-
gát. | 

Berlini vélemény az olasz 
hadüzenetről. 

Berlin, augusztus 28. Olaszország 'had-
üzenetét itt csupán Olaszország hitszeg,ősé-
nek utolsó következni,ényeül tekintik. Mint-
hogy a Balkánon oly sok huza-vona után el-
lenségeink nagynehezen egységes frontot 
létesítettek és Olaszország valóban 20.000 
embert küldött Szalonikiba, Rómában most 
már nem íhalaszthatták tovább, hogy Anglia 
parancsának engedelmeskedjenek. Olaszor-
szág hadüzenete a hadieseményekben sem-
mifele változást nem idéz elő. 

Olaszország hadüzenete következtében 
most már szükség esetén lehetségessé válik 
a mi olasz frontunkon is egységes frontot 
létesíteni. Ha az antant sajtója most hango-
san hirdetni fogja, hogy ismét sikerült az ő 
egységüket ujabb oldalról bemutatni, ezzel 
szemben megállapíthatjuk, hogy a szövetsé-
geseinkkel való egység nálunk semmiféle 
ujabb bizonyítékra nem szorul. Mi haladunk 
tovább a magunk utján a győzelem biztosí-
tása felé s ebben a tekintetben az olasz had-
üzenet nem több, mint formális rrtegerőstiése 
a fönnálló állapotnak. 

A hadüzenetről szóló jegyzék 
szövege. 

Berlin, augusztus 28. A Norddeutsche 
Allpemeine Zeitung ir ja: /Az a jegyzék, a 
mellyel .a berni olasz követ kormánya meg-
bízásából augusztus 26-ikáu a svájci kor-
mányt felkérte, hogy értesítse a császári kor-
mányt arról, hogy Olaszország augusztus hó 
28-álól kezdve Németországgal hadiállapot-
ban lévőnek tekinti magát, a következőképp 
szól: 

Őfelsége kormánya utasítására vau sze-
rencsém a következő közlést excellenciád és 
a szövetségtanács tudomására hozni : 

— A német kormány ellenséges aktusai 
Olaszország eillen mind gyakrabban, követik 
egymást. (Elégséges rámutatni a szárazföldi 
és tengeri /háborúhoz szükséges ismételt fegy-
vm- és hadismjszáUitásrfi\, amely Németor-
szág [részéiről M\dgyprország és Ausztria ja-
vára történt, szintúgy a német tisztek és mat-
rózok szüntelen részvételére a különböző, 
Olaszország ellen irányuló operációkban. A 

német részről Magyarországnak és Ausztriá-
nak a legkülönbözőbb formában és mértékben 
nyújtott •támc\gutásn\ak a ' következménye 
az, hágy Magyarország s Ausztria legutóbb 
Olaszqrvizág ellen nagykiterjedésű akcióra 
erőket koncentrálhatott. 

— Megemlítendő továbbá az" a körül-
mény, hogy a magyar és osztrák koncentrá-
ciós táborból megszökött olaszokat, amikor 
német területre léptek, a német hatóságok 
kiszolgáltatták 'ellenségünknek, s hogy to-
vábbá a császári német kormány a német hi-
telintéztekliez és bankárokhoz felszólítást in-
tézett, amely szerint ezek minden, olasz alatt-
valót ellenséges külföldinek tekintsenek], a 
neki járó tartozást no fizessék ki, végül pedig 
a járadékfizetés beszüntetésére szólították 
fel oly olasz munkások részére, akiknek a 
német, törvény határozott rendelkezései sze-
rint ez járna. 

— Mindezek oly tünetek, .amelyekből a 
császári kormánynak Olaszország ellen való 
igazi rendszeres magatartása kialakult. Ilyen 
állapotot a királyi kormány hosszabb ideig 
nem tűrhet. Ez az állapot kizárólag Olaszor-
szág kárára fokozza a nagymérvű ellentétet 
a tényleges és a jogi helyzet között, amely 
magában véve már abból a körülményből 
folyik, hogy egyrészt Olaszország, másrészt 
Németország egymással habomban levő két 
államcsapo\rttal szővetséges. 

A félsorolt okokból az olasz kormány ő 
felsége az olasz király nevében ezennel közli, 
hogy augusztus 28-ótól kezdve Németország-
gal háborúiban lévőnek tekinti magát és kéri 
a svájci szövetsége(s kormányt, hogy a fen-
tieket a német kormány tudomására hozza. 

A Norddeutsche Allgemeine Zeitung éli-
hez meg jegyz i : 

— Olaszország formális hadüzenete Né-
metországnak keveset változtat a fennálló 
állapotokon. Amikor Olaszország a mult év-
ben Magyarországnak és Ausztriának hadat 
üzent, a császári kormány, mielőtt Bálom 
herceg elhagyta Rómát, felhívta az olasz 
kormány figyelmét arra, hogy a magyar és 
osztrák hadkötelékek mindenütt német csa-
patokkal vannak vegyest és ennélfogva a 
magyar és osztrák csapatok elleni támadások 
egyidejűleg a német csapatok ellen is irá-
nyulnak. Az olasz kormányt e szerint a né-
met kormány soha egy pillanatra sem hagy-
ta kétségben a felől, hogy Németország a vele 
szövetségben levő monarchia katonai támo-
gatását szövetségi kötelességének tartja. 

Méltóbb lett volna, ha az olasz kormány 
lemondott volna arról, hogy a Németország-
nak történt hadüzenetet szofisztikus érvek-
kel indokolja. 

Görögországban felmentették állá-
sától a békepárti vezérkari főnököt 

Genf, augusztus 28. A Havas-ügynökség-
nek jelentik Athénből: 

Dusmanisz tábornokot, a vezérkar fő-
nökét és Metastasz ezredest, a vezérkar má-
sodfőnökét királyi rendelettel felmentették 
állásától. Moskopulosz tábornokot, a harma-
dik görög hadsereg parancsnokát, a vezér-
kar főnökévé nevezték ki. 

Ezek a döntések nagy hatást tettek. (M. 
T. I.) 

(Dusmanisz tábornok a központi hatal-
mak liive volt. Elboosájtását az antant kö-
vetelte, mely agy látszik, most fokozott erő-
feszítéssel akarja Görögországot is csatla-
kozásra kényszeríteni.) 

LEGÚJABB. 
BÉCS: Legfelsőbb királyi kéziratot fog 

közölni az osztrák hivatalos lap keddi száma, 
amelyben gróf Stiirgkh előterjesztésére a 
király Hohenlohe Schillingsfür&t belügymi-
niszternek az egészségi állapotára való te-
kintettel, az állásától való fölmentését enge-
délyezi és a szabadság tartamára Hamlet 
titkos tanácsost bizza meg a minisztérium 
vezetésével. 

BUDAPEST: Hétfőn délután 5 órakor 
érkezett az utolsó vonat Bukarestből. A vo-
naton negyven menekülő érkezett Romániá-
ból. 

BÉCS: -Mavrocordato román követ el-
utazásának ideje még nincs meghatározva. 
A követség tagjai a palotában vannak. A 
nyugalmat semmi sem zavarta meg. 

HIREK 
o o o o 

Tigrisek 
fognak szembeszállani Romániával Erdély 
határaim — igy mondotta az ellenzék egyik 
vezérférfia. Aki a román hadüzenet hírére 
megfordult iSzeged utcáin — és kit ne vitt 
volna ki a hir az utcára, — a járókelő vagy 
beszélgetve megálló csoportok arckifejezésé-
ről leovashatta, hogy nem volt költői nagyí-
tás Károlyi Mihály gróf e kijelentése. Min-
denki ugy beszélt a románokról, mint Európa 
leghitványabb népfajáról, mely hitványság 
dolgában még idősebbik latin nővérét: az 
olaszt is fölülmúlja. A román fa j minden 
banditasága nyilvánul meg Románia eljárá-
sában, mely nálunk senkit meg nem ijeszt, 
de mindenkit mély utálattal és felháboro-
dással tölt el. Sehol a, szegedi utcákon és te-
reken egy kishitű szó nem hangzott el, sőt 
inkább sokfelé azt hallottuk: 

— Jobb i/gy! 
/És hallottunk lelkes fogadkozásokat: 
— Most már igazán mindnyájunknak el 

kell mennünk és körömszakadtáig, utolsó 
csepp vérünkig megvédeni hazánk épségét! 

És hallottunk sok véres harcban járt 
katona szájából dühös kifakadást: 

— A legelső oláhba, akivel összehoz a 
sorsom a harctéren, beleharapok! 

'Palán ez a katona fejezte ki legjobban a 
szegedi hangulatot, amit Románia hadüze-
nete kiváltott a szegedi lelkekből. Nem ein-. 
berek harca lesz az emberek ellen, hanem az 
anyatigris küzdelme, mely vértől habzó száj-
jal veti magát azoknak, akik le akarják tép-
ni a kebléről a kö'lykéf. Magyar párducok 
fognak belemarni oláh medvébe. S ha majd 
cafatokra tépve a lábaink alatt fog heverni 
az oláli bestia, akkor a véréhe fojt juk Európa 
leghitványabb népét. J a j a gazoknak, akik 
lesipuskás módra támadtak ellenünk a há-
ború harmadik esztendejében! 

/Végre ütött a bosszú órája. Cine miniye! 
Nem felejtettük el a iHórúk'ot s Kloskákat! 
Cine mintye! Nem felejtettük el azokat h 
vénfürdőket, amelyeket negyvennyolcban az 
áruló oláhok ártatlan magyar szüzek és cse-
csemők, megtört magyar aggastánoh és 
összetöpörödött magyar matrónák véréből 
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készitettek. Románia bűne volt az is ós most 
lidércnyomástól szabadu'Han kiáll haljuk: 
Cin© mínitye! 

Ez volt. a. szegedi utca hangulata, a ro-
mán hadüzenet napján ős ezt a hangulatot 
megrögzíteni kötelessége a háborús króniká-
nak. 

Igenis, magyar tigrisek fognak I, lemar-
ni a kopotfszőrii oláh medvébe. Ez volt a. sze-
gedi magyarok érzése ős szent elhatározása. 

A DéJmag/MeroészágAiOz a kora délelőtti 
órákban érkezett meg a Magyar Távirati 
Iroda jelentése. Köztudomású, hogy hirszol-
gállalásnnk modern és gyors, esak eddigi, 
zsurnalisztikái sikereinkhez kívántunk tehát 
hűségesek maradni, amikor ezt az egész vilá-
got érdeklő eseményt minél előbb és minél 
gyorsabban akartuk a .szegedi közönség tu-
domására hozni. Az ügyészség azonban (Sze-
geden, tehát az ország második vámsában, a 
melyben köztudomásúlag erős sajtóéilet van, 
bennünket is körülbelül fél 12 óráig várakoz-
tatott a terjesztés engedélyének! megadásá-
val. A nyilvánosságot és a sajtót ennek a 
megdöbbentően nehézkes kezelésnek admi-
nisztratív természetű okai nem érdekelhetik, 
kizárólag az a fontos, hogy Szegeden kínosan 
hosszú ideig kel'l várakozni addig, amig a 
M. T. I.-nak, tehát a félhivatalos kőnyoma-
tosnak közleményét megjelentethetjük. 

Rendkívüli kiadásunkat ezrével kapkod-
ta a közönség. A délutáni és az esti órákban 
kiadóhivatalunk kirakatában lehetett olvas-
ni az egyre érkező ujabb és ujabb híreket, a 
melyek közül a legnagyobb érdeklődést két-
ségtelenül iHőfer jelentése az első román har-
cokról és a Wodff-ügynökség jelentése Né-
metország hadüzenetéről Romániához kel-
tette. 

— Tisza, Burián és StUrgkh a királynál. 
Bécsből táviratozzák a Budapesti Tudósító-
nak: Gróf Tisza István miniszterelnök hétfőn 
reggel a királyhidai személyvonaton Bécsbe 
érkezett és a bankgassei Magyar iHázban 
szállt meg. A .miniszterelnökkel utazott tit-
kára, dr. Latinovits Endre is. Megérkezése 
után a miniszterelnök tanácskozott Roszner 
Ervin báróval, a király személye köriili mi-
niszterrel, aki már tegnap reggel érkezett 
volt meg .Budapestről Bécsbe. A miniszterel-
nök ezután iScliönbrunnba hajtatott , ahol a 
délelőtt folyamán a király kiilönkHmllgatá-
son fogadta. A déli órákban a miniszterelnök 
hosszabb ideig tanácskozott báró iBurián Ist-
ván közös külügyminiszterrel. — Bécsből je-
lentik: A király hétfő reggel magánkihallga-
táson fogadta háró Burián Is tván közös kül-
ügyminisztert, aki hosszabb jelentést tett ő 
felségének. Gróf Sturghh lKároly osztrák mi-
niszterelnők vasárnap magánkSballgatáson 
volt a királynál. 

— Bécsből jelentik: Gróf Tisza István hét-
főn este 7 órakor Budapestre utazott. Tisza 
hosszasan tanácskozott a közös miniszterek-
kel és gróf Stürgkh osztrák miniszterelnök-
kel. Báró Hazay Samu egész napon át a had-
ügyminisztériumban és a külügyminiszté-
riumban tanácskozott. 

— Szeged a Duna-konferencián. A szep-
tember 4-én Budapesten tartandó Duna-kon-
ferencián Szeged város képviseletével a hét-
fői tanácsülésen dr. Somogyi Szilveszter pol-

gármestert, Taschler Endre főjegyzőt és 
Wimnner Eiilöp vezérigazgatót bizfták meg. 

— Levéícenzura Aradon. A kereskedelem-
ügyi miniszter augusztus 25-én rendeletet 
bocsátott ki, amelynek értelmében augusztus 
28-ikától kezdődőieg Aradon az összes fel-
adott levelek katonai cenzúra alá kerülnek. 
Pénzesteveleket is csak a postahivatalban 
történt átvizsgálás után lehet feladni. A szál-
litóievelek és postautalványok szelvényére 
nem szabad Írásbeli közieményit irni, 

— Intézetek is vásárolhatnak gabonát 
A belügyminiszter legutóbbi rendelete sze-
rint intézeteik és internálások is vásárolhat-
nak gabonát a város területén. Szegeden, a 
hol tudvalevőleg számos internátus van, a 
gabonavásár'lási 1 ilalom,A'is.szavonására igen 
nagy szükség vollt. 

— A szegedi újságírók a német újságírók 
fogadtatásánál, h Délmagyarország közismert 
és kedvelt rovatában, a Beszélge.mink-heu, 
vasárnap szóvá tettük, bogy a német újság-
írók tiszteletére. rendezett vacsorán ép az új-
ságírók feltűnően csekély számban jelentek 
meg. Minthogy a hozzánk érkezett felszóla-
lások szerint a szöveg félreértésre adhat al-
kalmat, sietünk kijelenteni, hogy ujságirók 
voltak jelen a vacsorán, hiszen a Délmagyar-
omzágot Deák (Dezső és Sbriegl E. József 
képviselték. A cikkíró azt kívánta szóvá 
tenni, liogy a sajtó képvisel tetőséről a ható-
ság nem ugy gondoskodott, ahogy a látoga-
tás természete megkívánta. 

— Baróti József Szibériában. A szegedi 
színháznak volt érdemes tagja: iBaróti Jó-
zsef, aki mint. főhadnagy vett részt a hábo-
rúban, a mult évben orosz fogságba jultott. 
Ma, julius 6-ról keltezett levelezőlapot kap-
tunk a bős színésztől, aki azt i r ja , hogy to-
vábbi tanulmányok miatt (Szibériába helyez-
ték át. Érdekesnek mondja az Ural hegysé-
geit és a szibériai vasutat. Egyebekben jól él, 
jelenleg Tomskban és üdvözletét küldi a sze-
gedi közönségnek. 

— A 22-ik honvédgyaíogezredbeli legény-
ség jelentkezése. A katonai ügyosztály közli: 
A 22-ik honvédgya-logezredbeli pótzászlóalj-
lioz tartozó legénység — a fölmentettek ési a 
feliülvizsgálaton elbocsátottak kivételével —i 
azonnal jelentkezzék a katonai ügyosztály-
nál. 

— A Pusztaszeri Árpád-egyesület igaz-
gató tanácsa augusztus 29-én délután G óra-
kor a Stefánia-téri kioszkban ülést, tart. — 
Szeptember 2-án délután 4 órakor a város-
háza bizottsági termében lesz alapszabályi 
szerű tárgysorozattal az egyesület évi rendes 
közgyűlése. 

— Kinevezés Dr. Wolff Ferencet és dr. 
Szántó Józsefet a Műv. orvosi tanácsadójá-
nak nevezték ki. 

— Jó magyarság. A M a g y a r Nyelvőr utolsó 
füzetében .Antibarbarus megint egypár né-
metességet ostoroz. Rosszul esik szegedi em-
bernek, hogy a németesség elkövetői közt ta-
lálja a szegedi árvaszéket, amelynek 1916. II. 
24-én kelt végzéséből idézi a Nyelvőr a névneit 
auflegen mását: Utasí t juk a közgyámot, 
hogy a ihadiáryáklról külön, nyi lvántartást 
fektessen föl. Magyarul lefektetni szokás, 
de nem nyilvántartást. 

— A cséplési munkálatok eredménye 
Szegeden. A cséplési munkák befejezés felé 
közelednek. Felsőtanyán a mult héten hat 
cséplőgép dolgozott, ezen a héten még kettő 
van üzemben. Alsótanyán harminc cséplőgép 
folytalhja a munkát, de ezen a héten ott is be-
fejezik a cséplést. A város körüli feketefölde : 

ken a cséplési munkák már befejeződtek. A 
felügyelettel megbizott rendőrtisztek jelen-
tése szerint a cséplési eredmény holdanként 
450—500 kilogvam. 

— Románia hadereje. A román hadsereg 
gyalogságának háborús létszáma 218 zászló-
aljból áll, körülbelül 218.000 emberrel. A lo-
vasság 'hadiállománya 83 tábori ós 21 pót-
keret-eskadron, 12 géppuskás századdal. A 
lovasság egész létszáma 17.000 ember. . A 
tábori tüzérség Iiadi létszáma mintegy 30.000 
ember, 157 tábori és 26 tartaléküteggel. A 
vártüzérség négy vártüzérezredből áll. A 
technikai csapatok állománya háborúban 5 
utász-zászlóalj, továbbá 3 erődítő utász-
zászlóalj, egy közlekedési és egy vasúti 
zászlóalj, továbbá egy léghajós és egy repü-
lő-osztag. Ezenkiviil a román hadseregnek 
öt távirószázada van. Az egészségügyi csa-
patok állománya 5 század. A frén-csapatok 
5 eskadronba vannak beosztva, az élelmező-
osztagok pedig 6 századba. A gyalogos csa-
patok Mannlicher-fegyverrel vannak felsze-
relve, tőrhöz hasonló bajonettel. A technikák 
felszerelés igen bőséges. A lovasságnál az 
ezredek kardot, lándzsát és karabinert visel-
nek. A tüzérség modern gyorstüzelő ágyuk-
ka! van felszerelve. Szakértő katonai véle-
mény szerint a román hadsereg az utóbbi 
időben sokat .fejlődött és figyelmet érdemlő 
tényezővé vált. 

— Adomány. Dr. Szeles József, ügyvéd száz 
koronát küldötlt a kegyesrendi .főgimnázium 
igazgatóságának annak örömére, liogy az 
északi harctéren dúló nagy harcokból .sze-
rencsésen kikerült, azzal a kéréssel, liogy az 
igazgatóság ezt az összeget egy harctéren el-
esett vagy hadifogságba jutott kaltona gyer-
mekének segítésére használja fel a tanév ele-
jén. A nemes adományért ez uton is hálás kö-
szönetet mond az igazgatóság. 

— A hadbavonult katonák családtagjainak 
segélyezésére alakult központi bizottság aug. 
30-án, szerdán délelőtt 12 órakor a azé képű-
ié bizottsági termében ülést tart. 

— Ujabb szállítási visszaélések a Bács-
kában. Néhány nappal ezelőtt jelentette a Dél-
magyprofiszág, bogy Bácsmegyében nagy 
lisztpanamának jöttek a nyomára és közöl-
tük az újvidéki törvényszékinek ítéletét is, a 
mellyel több állomásfőnököt, akiknek a szál-
lítási visszaélésekben részük volt, börtön-
büntetéssel sújtott . IMost arról értesülünk, 
bogy (Magyarkanizsán hasonló visszaéléseket 
fedeztek fel. A visszaélésekben a vizsgálat 
eddigi adatai szerint köztisztviselők is részt-
vettek. iSkulthéty Ferenc, Bécs megye alis-
pánja a súlyos gyanuokok alapján Laczko-
vits Antal várost .főjegyzőit, .Magyarkanizsa 
helyettes-polgármesterét és iFmtricserits Já-
nos rendőrkapitányt állásuktól felfüggesz-
tette. ! . 

— A buza és a rozs makszimális árának 
ujabb módosítása. A hivatalos lap vasárnapi 
számában megjelent kormányrendelet mó-

dosítja és kiegészíti azt a régebbi rendeletet, 
amely a gabonáért követelhető legmagasabb 
árakat állapította meg. Az u j rendelet értel-
mében, ha a buza és rozs két százaléknál több 
idegen keveréket tartalmaz, a keveréknek 
minden megkezdett egy-egy százaléktöbblete 
után a megállapított legmagasabb árból 100 
kilogrammon kint harminc ,fillér helyett ti-
zenöt fillért le kell vonni. Ugyanez a rende-
let kimondja, bogy tizenkét fillér levonandó 
a rozs legmagasabb árából, ha az két száza-
léknál több idegen keveréket tartalmaz. 

— Beiratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt 
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel-
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nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

Írógépszalag—szénpapir és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Trógépváílalaí Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 353 g 

bbe»i«9«si2ass£<tbsa3a 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 
MŰSOR: 

PÉNTEK: Legénybucsu, operett. 
iSZOMiBA/T: A nagymiama, vígjáték. 
VAlSIÁiElNAP: Mágnás Miska, operett. 

A szegedi szinháznyitás. A színházi iroda 
jelenti!: Mára összegyűlt már a társulat va-
lamennyi tagja, megkezdődtek a próbák ugy 
a szezonnyitó reprizekhől, mint az újdonsá-
gokból, melyek hamarosan követik egymást.) 
Kedden reggél 9 órakor nyílik meg a pénz-
tár s árusítja a jegyeket a pénteki, zouíbati, 
valamint a vasárnapi! előadásra. 

Kabaré a Korzó-moziban. Vasárnap este 
volt a Korzó-mozi nyári helyiségében az év-
záró előadás. Ez az előadás azoknak a szegedi 
színészeknek a javára szolgált, akik díjtala-
nul vettek részt a Korzó-mozi igazgatósága 
által rendezett négy — a szegedi rokkant 
katonák javát szolgáló — előadásban. Elis-
merést érdemlő a szegedi színészek készsége, 
de föltétlenül nobilis az eljárása a Korzö-
mozi igazgatóságának, amely a vasárnapi 
est átengedésével busásan honorálta a szí-
nészek szereplését. íMeg kell említenünk, 
bogy a vasárnap esti előadás jövedelmének 
10%-át a rokkant, színészek alapjára fordít-
ják. Rendkívül nagy számban sereglett ösz-: 
sze a közönség az évzáró előadásra. És sokat 
tapsolt a szereplőknek, akik igyekeztek a tet-
szés kivivására. Alrnásy End re verseket sza-
valt, Déri /Rózsi dalokat .adott elő, az Ocskay-
pár egy-egy áriával szerepelt a műsorban, 
Matány Antal boka-nótákat énekelt, majd 
kabaré-apróságok kerültek szilire Körmendy 
Kálmán. Szegő Endre és Ferenczy Frigyes 
előadásában. Harsányi Zsolt Mi lesz a darab-
bal? cimü apróságában fellépett Nagy Teréz, 
a legjobb magyar naiva, aki egyéniségé nek 
bájával, a színjátszás kiválóságával nagy 
szépségeknek volt az előidézője. Minő kár, 
bogy ezt az értékes talentumot nem az öt 
megillető helyen és darabban élvezhetjük. Az 
est folyamán Tamás Rezső konferált, 

Ocskay Kornél sikere. A szegedi színház 
szépiiangn tenoristája: Ocskay Kornél, szóm-
ba tona. este ,fellépett a fővárosi állatkerti 
szimfonikus hangverseny keretében, még pe-
dig jelentős sikerfel. A Világ a következő-
ket i r ja fellépéséről: „A művész, akinek haj-
lékony és rendkivül kellemes tenor hangja 
van, a Bohémélet nagy áriáját énekelte, tel-
jes zenekari kísérettel s művészi előadása 
nagy sikert aratott." 

Molnár Ferenc uj darabja. Több diadal-
mas színpadi mii szerzője: iMolnár iFerenc 
Farsang cim alatt u j darabot irt, amely hit-
betőleg már novemberben bemutatóra kerül 
a. Vígszínházban. Az újdonság főszerepét Fe-
dák Sári játsza. 

Vengerkák. Pásztor Árpád nagysikerű 
regénye: a Vemgerkák, színpadi világításban 
is a közönség elé kerül. A regény dramatizá-
ló sát Pásztor Árpád Góth Sándorral együtt 
végzi. Az uj színpadi mü még ebben a, sze-
zonbán előadásra kerül. 

A Délmagyai'ország telefonjai 
Szerkesztősé? 305. 
Kiadóhivatal 81. 

KOZOKTATÁS 
0000 

Iskolai értesítések. 
A kegy éter éndi vánó si főgimnáziumba* 

a javító-, pótló-, fölvételi és magánvizsgála-
tok augusztus 30-án és 31. napjain lesznek a 
helybeli tanulók részére. E napokon vizsgáz-
hatnak azon vidéki tanulók is, akik a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumnak az év 
kezdetét elhalasztó rendeletéről nem értesül-
hettek és az értesítő hirdetése alapján e na-
pokon megjelennek. Azok részére, akik e liá-
nokon vizsgálatra nem jelentkeznek, a javí-
tó, fölvételi, pótló és magánvizsgálatok .szep-
tember 11—11. napjain lesznek a következő 
sorrendben: a) Helybeliek: 11-én flélelőtt 8— 
12 óráig az J. osztály, délután 3—5 óráig a 
II. és 5—16 óráig a VIII. osztály; 12-én dél-
előtt 8—10 óráig a III., 10—11 óráig az V. és 
1)1—ll2 óráig a VI. osztály, délután 3—5 óráig 
a IV. és 5—6 óráig a VII. osztály, b) Vidé-
kiek: 13-án délelőtt 8—9 óráig az I. osztály, 
9 -10 óráig a II. osztály, 10—11 óráig a III. 
osztály, 11—112 óráig a VI. osztály, 14-én 
délelőtt 8 - 9 óráig a IV. osztály, 9—10 éráig 
az V. osztály, 10—11 óráig a VII. és 14—<12 
óráig a VIII. osztály. A tanévmegnyitó ün-
nepélyes Veni Sanete szeptember 15-én reg-
gel 8 órakor lesz. 

A III. kerületi állami polgári fiuisltolába 
a beiratások szeptember 11., 12., 13. és 14-én 
délelőtt tartatnak meg az iskola helyiségé-
ben, Boldogasszony-sugárut 6. szám alatt. 
Javítóvizsgák szeptember 9-én délelőtt III— 
IV. osztály, szeptember 10-én délelőtt I—II. 
osztály. Az iskolai év szeptember 15-én dél-
után 2 órakor kezdődik. 

A Mórg'it-idcai állami pgígáM leány-
iskolában a vizsgálatok és beiratások a: kö-
vetkező napokon tantatnak: javító ós pót-
vizsgálatok szeptember 9-én délelőtt, külön-
bözeti vizsgálatok! szeptember 11. és 12-én 
délután. Beiratás: az I. osztályba szeptember 
10-én, a II. osztályba 11-én, a III. osztályba 
13-án minden nap délelőtt 8—12 óráig. 

A szegedi állami felső kereskedelmi isko-
lában a tanulók folytatólagos felvételét és 
beírását szeptember 11., 12., 13. és 14-én dél-
előtt 9-től 12-ig tartják meg. Az alsó és kö-
zépső osztályú tanulók javitóvizsgálatát, va-
lamint a pótlóvizsgálatokat szeptember hó 
11-én 8-itöl 112 óráig végzik. Aki az eddig fel-
vett tanuló közül beiratkozásra szeptember 
hó 14-én déli 12 óráig sem jelentkezik, azt ki-
maradottnak tekintik. A rendes előadások 
szeptember 15-én délután 2 órakor kezdőd-
nek. Mindennemű 'felvilágosításit készséggel 
ad az igazgatóság. 

Felvétel a kecskerfiéti jogakadémiába. 
A kecskeméti református jogakadémián az 
19116/17. tanév első fele szeptember 1-én kez-
dődik. A beiratások szeptember 1—15-ig esz-
közöltetnek. Ezentúl a joghallgatók fölvétele 
a késedelem komoly okának indokolása alap-
ján történhetik és pedig okt. 14-ig . Az aka-
démiai előadások szeptember 18-án kezdőd-
nek. Utólagos alapvizsgálatok határideje 
szeptember 1—15-ike. Félévi tandíj 30 koro-
na, beiratkozási dij az első félévben 23, a má-
sodikban 15 korona. (Szorgalmas szegény ta-

Krémer H. 'Í&.^JE 
Kossuth Lajos-sugarut . 

Mérsékelt árak. — Pontos 
kiszolgálás. — Férfi- fiu és 

leányka-kalapok. 

Telefon 773 . Telefon 773 . 

nulók már érettségijük alapján is részesül-
hetnek tandíjmentességben. A főiskola ala-
pitványokkal gazdagon ellátott konviktusá-
ban a joghallgatók a legolcsóbb áron kapnak 
étkezést. (A most lejárt tanévben a havi ét-
kezési dij 36 korona volt.) Szorgalmas sze-
gény tanulók azonban ennek fizetése alól is 
felmentést kapnak. Tandíjmentességért való 
folyamodványokat, valamint a tápintézeti 
ösztöndíj iránti kérvényeket, a beiratási idő 
alatit, az igazgatónál kell benyújtani. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

Fényképészeti gépek. 

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

Sandberg Henrik ffi*2,' 
Szeged, Szécbengi-tér 16. 

T. vevőimnek jól berendezett sötét 
kamrát dí j talanul rendelkezésére 

b o c s á j t o k . 

Interurbán-Telefon 1308. 

Van szerencsém b. tudomására adni ugy a 
helybeli, mint a vidéki nagyrabecsült érdekelt 
feleknek, szíveskedjék teljes bizalommal hozzám 
fordulni bármiféle üzletek lebonyolítása végett, 
melyet pontosan és leggyorsabban lebonyolítok 
ugy az eladónak, mint a vevőnek és pedig 
a következőket: Házakat, telket' üzleteket, 
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb 
birtokot, úgyszintén házaság-közvetitést vallás 
különbség nélkül, a legnagyobb titoktartás mel-
lett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldésével 
azonnal válaszolok. 

Tisztelettel 

Kövesi Béla, 
Margit-u. 28., I. 10 
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Hordókat petróleumos, olajos, kátrányos, sziruposat, 
szeszeset a l e g m a g a s a b b áron minden 

mennyiségben kssztízefés mellett veszünk ugy helyben, mint bármely 
vidéki vasút vagy hajóállomáshoz szállítva. H o r d ó ü g y n ö k ö k kerestetnek! 

Weísz L i p ó t és Társai 
interurbán Telefon: József 14-50 . 

o l a j , g é p z s i r , k o c s i k e n ő c s n a g y k e r e s k e d ő k , 
B u d a p e s t , IX., H e n t e s - u t c a 1 7 . 

szövet és selyemruhák, férfi öltönyök stb. 
soronkivül egészben festetnek feketére. 

leggondosabban vegyileg tisztit-
tatnak meglepő olcsó" árakon 

G y á s z e s e t b e n 
Fírfi, női íj yyermetsrtttiá̂  
B kelmefestő és u e g u M f i ipartelepén, Kazliuzii-u. H- Telefon idts. BflHa-u. J l t i - s ü l in. Telefon ss®, Olzella-tép 3. Telefon 1055. 

Vidéki f i óküz l e t ek : ZENTA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISKUNFÉLEGYHÁZA. 
Jó m u n k á é r t e l i smerő levelek a z o r s z á g minden részéből . — Vidéki megrende lé sek a z o n n a l 

e l in t éz te tnek . — Sürgönye im : LUCZA fe s tő Szeged . 

á: 
mi ; w 
\V 

Legújabb szabadalmazott f a - S Z a o d á l 

rugékony, vizhatlan kapható 

, , 2 2 — 2 8 3 0 — 3 5 3 6 — 4 2 
páronként 

K. 3 90 5 ' — 5-50 

K á r o l y i - u I c a i B a z á r -
Telefon 1 4 - 9 5 . 

b a n <Fcketesas épület). 

Popper iloé a légfartésabb 

s z e g e d , 

Széchenyi-tér 2. szám. •• 

Telefon 311. Báli cipőujdorasáyok. 

ö y e m o r b a j o s o k di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomoresepp jó hatását. 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
gyógyszertárában Szegei 

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

Hajhullás, h a j k o r p a 
gyorsan eimulik a Lein-
zinger-fele „C h i n a h a j-
i z e s z" által. Ara K 1-50 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szege i 
Széchenyi-tér. 250 

K a j ő s z ő i é s e ? Is a 
csákis az áríaijiutlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer* 
használja. Ára 1 K59 fül 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tét. 250 

L e g j o b b b a j f e s i S a z 
országosan elismeri Leíti-
zinger-féie. Ára 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 25C 

F á j ó s f o g á r a vegyen 
mielőbb a hires Lei izin-
ger-féie f o g c s e p p b ő . 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchnyi-tér 2500 

pápai Dezső 
chronometer és müórás 

S Z E G E D , 
Iskola-utca 19. szám. 

Legjobb minőségű 
úrék állandóan paHíánon 

tapfanah. 
ó r a j a v i t á s o k 2 évi jó tá l l ássa l . 

Órás- és ékszer-
üzletemben 

HöiEsey-ufcáboo a Roijal uőlifígfil 
szemben ( S M y - f é l e (lázban.) 

Teljesen felszerelt raktárt tar-
tok órák é s é k s z e r e k b e n 

Javitások jótállás mellett pontosan és olcsón 
eszközöltetnek. 

Szives pártfogást kér 
JUSZfSCZ DEZSŐ 

órás és ékszerész. 

lÉÍlP 

Café Restaurant 
NEHHOLD 

feketesas-utca 11. sz. Héfváiasztó. 

Naponta 
frissen csapóit 

sör. Kitűnő borok. 
Állandóan ízletes Zóna-

reggelik. Minden időben 
étkezés. Naponta zene. 

Tisztelettel N e u h o i d D e Z S O . 

U'iczt t tándy J e n ő : 

Vörös ördög szabadságon 
Ara 3 k o r o n a . 

Dr. Radó S á m u e l : 
John Bull és társai 

Ara 3 korona. 

D r . Kunos ignácz: 

köm 
Ara 3 K 60 f i l l . 

B ö s z ö r m é n y i Zoltán: 

Ara 3 k o r o n a . 

Pogány J ó z s e f : 

A földre szállt pokol 
(Az Isonzo epasza.) A r a 3 K 5 0 (III. 

Szederkény i A n n a : 

I i i§ *tt ssHötty t!fuf eálif 
Regény Ara 1 K 9 0 f i i t . 

Herczeg Géza 

könyve áz olasz harctérről 
A r a 3 k o r o n a . 

B a r a b á s B é l a : 

Ara 3 korona. 

S a i g ó E r n ő : 

A r a 3 K 5 0 fill. 

ifj. Pintér Imre: 

Cs ,zoen 
Ara 2 korona. 

B a b i t s M i h á l y : 

ReciSaftiv (versek) 
Ara 4 korona. 

Berta Lajos: 

Szerelem (szinmü) 
Ara 1 K 40 fll 

Kosztolányi Dezső: 

TSL TD áuj © s o. 3ie 
Novellák Ara 3 K 50 fill. 

Molnár Jenő: 

Mues^ a fronton 
Ara 2 K 50 fillér. 

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


