
KEDD, 1916. szeptember 26. DÉLMAG Y ARO&SZAG t 
pok szolgálnak. A hirlapok díjszabásában 
beálló változást az 1917 január elsején élet-
belépő külön rendelet fogja közölni. Hirlap-
jegy-engedélyt többé nem kaphatnak az oly 
sajtótermékek, amelyek főleg hirdetési és 
iizíeti célokat szolgálnak. Nevezetesen a hir-
detési lapok, árfolyamlapok, körievei k, nap-
tárak stb. Mindezeket nyomtatványként kell 
majd postára adni. De a már hirlapengedóly-
lyel rendelkező ily nyomtatványok kivétele-
sen október végéig hirlapjeggyel küldhetők. A 
tábori postákkal, valamint a megszállott te-
rületekkel való érintkezésben fönnálló díj-
mentességek ezentúl is érvényben maradnak. 
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MŰSOR: • 

KEDDEN: Szeretem, sziámii. (Nagy. Terus 
voudégfölléptéyel.) Páros háromhar-
mados. 

ÜSZlERlDÁN: Elnémult harangok, sziiijlátók. 
Párat lan egyharmados. 

ÖSÜTÖRITÖKIÖN: Cigánybáró, operett. Pá-
ros kétharmados. 

PÉNTEKIEN: A csodacsók, operett. (Bemu-
tató.1) Párat lan hároínliarmados. 

SZOMBATON: A csodacsók, operett. Páros 
egyharmados. 

VASÁRNAP délután: Tatárjárás, operett. 
VASÁRNAP este: A csodacsók, operett. Pá-

ratlan kétharmados. 

Uj zenetanár. A zeneiskolában megürese-
dett zongora-tanszékre Kön lg Péter igazgató 
a tanács felhatalmazása alapján Bárányi Já -
nos zenetanárt hívta meg. Az uj zenetanár a 
városi tanács hétfői ülésén az esküt letette. 
Bárányi János a budapesti zeneakadémián 
Szendy Árpád, a berlini iHoehschule mester-
iskolájában pedig két évin át Dohnárnyi ta-
ní tványa volt. 

Csodacsók. A színházi iroda jelenti: A 
csodacsók, melynek szövegét LEÓN Victor, a 
Víg özvegy kiváló librettistája, zenéjét pe-
dig iStrauss Oszkár, a Varázskeringő és LE-
génybucsu népszerű szerzője szerzette, pénte-
ken este ikerül először bemutatóra. Az u j ope-
rett. iránt máris rendkívüli érdeklődés mu-
tatkozik. Nagyszerű szerepe van Déry, Ku-
nosy, Violának, úgyszintén Ocskay, ISoly-
niossy és Sugárnak. A színtársulat énekes 
személyzete a legnagyobb ambícióval készül 
erre az újdonságra, mely hihetőleg egyik-
sláger dmrabja lesz az idei évadnak. 
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A SzAK csapatai Szabadkán. Vasárnap 
délután a SzAK első és második csapata Sza-
badkán mérkőzött az ottani Munkás Testedző 
Egyesület, illetve a Football Club első csa-
patával. Az első legénység 3:0 a rányú győ-
zelmet aratott, míg a második csapat 0:1 ve-
reséggel hagyta el a pályát. A labdarúgásnál 
az otthoni álya mindig legalább egy gól dif-
ferenciát jelent a helybeli csapat javára s igy 
a fiatal, r i tkán szereplő tartalékcsapatunk 
veresége nemi b mondható jelentősnek. An-
nál szebbet mutat az I. csapat megérdemelt 
győzelme, mely tartalék kapussal és balszél-
sővel állt ki. Dicséretükre válik, hogy mind-
ketten jól míegállták helyüket. A mérkőzés 
mindvégig erős és heves volt. Az első félidő-
ben a SzAK-é volt a pálya jobbik fele. Elő-
nyét kihasználva, már a második percben 
gólt lőtt a középső csatár, azonban a biró nem 

érvényesítette, hanem büntetőrugást ítélt a 
szabadkaiak ellen. Hullámzó játék után a 
34-ik és 40-ik percben estek a gólok, a jobb-
összekötő, illetve a balszélső lövésétől. A má-
sodik félidő 30-ik percéig megfeszített erővel 
küzdött ia munkások csapata. A SzAK majd-
nem teljesen le volt szorítva,' védelme azon-
ban önfeláldozással hárította el a szívós ostro 
mot. A kapus 11-est is védett. lE'ttől kezdve 
ú j r a feléledt a (SzAK offenzívája ós a 42-ik 
percben a harmadik góllal tetézte sikerét, 
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Uj háborús gépszörnyeteg. 
A német nagy főhadiszállásról jelenti a 

P. Ll. haditudósítója: 
— A flonime mindkét oldalán állandó tü-

zérségi tüzelés ellenére, a folyótól északra 
szeptember 21-én, sem az angolok, sem a fran-
ciák részéről nem történtek nagyobb gyalog-
sági támadások. Csak Combles és Guinchy 
között voltaik kéz igr án át -harcok és jelenték-
telen csatározások az angolokkal, a legelső 
állásokban és emlbereinknefc sikerült egy an-
gol páncél-automobilt zsákmányolni, amely 
hat gépfegyverrel és a szükséges legénység-
gel volt ellálra. Az autónak az volt a felada-
ta, liogy a saját tüzérségi zárót tizük védelme 
alatt, a csapatokkal együtt menjen rohamra, 
az ellenséges gépifegyverek működését ellen-
súlyozza, a drótakadályokat elpusztítsa és 
az ellenséges vonalakba való benyomulásnál 
az árkoklat oldalba kapja. Mikor az ágyúzás 
megszűnik, ezeknek az acélból készült hadi 
gépeknek kell az előnyomuló támadó hullá-
mok előtt baladni és az ellenségre szakadat-
lan tüzet adva, annak soraiban rémületet kel-
teni. Ezek a nehéz automobilok, az ellenséges 
leírások szerint, megsemmisítik a drótakadá-
lyokat és még a sáncokra is felmásznak. 'Elő-
ször szeptember 15-én és 16-án a Poziéres 
melletti harcokban használták ezeket a gépe-
ket és pedig- — az ellenséges jelentések sze-
rint. — sikerrel. 

Az oroszok ujabb erőfeszítései. 
Sajtóhadiszállás, szeptember 25. A leg-

utóbbi napokban egyre erősbödött az ellen-
séges ágyútűz a tarnopol—lemlbergi vasút-
vonal mindkét oldalán, ami jele volt annak, 
hogy az ellenség támadásra készül. Végre 
a 11. orosz hadsereg, a Szahorov tábornoké, 
nagy támadócsatát kezdett Böhm-Ermolli 
vezérezredes hadserege ellen. A szakasz, a 
melyen a harc folyt, a legfelső Stripa és a 
legfelső Szereth között fekszik, Zborovtól 
északra. Itt áll egy osztrák és magyar és 
német hadosztályokból alakitott csoport von 
Eben német tábornok vezetése alatt. Minden 
orosz tömegtámadás összeomlott még állá-
sunk előterében, amelyet halottak és sebe-
sültek borítottak el. Délután az ellenség Pe-
repelnikitől északkeletre három kilométer 
szélességben betört legelői levő árokvona-
lainkba, de estére harcba mentek tartalé-
kaink s ellentámadással kiverték az oroszo-
kat, 

Vérea közdelem a Traján-
sáncokért. 

t Stockholm, szeptember 25. Orosz lapok 
a dobrudzsai Traján-sáncoknál folyó harcok-
ról Reniből az alábbiakat jelentik: Az orosz-
román egyesült hadseregnek a történelmi 
jellegű Traján-sáncoknál elfoglalt uj állásai-
nál elkeseredett küzdelem alakult, ki. amely 
véres borzalmaival a világháború legheve-
sebb csatái közé tartozik. Az ellenség nehéz 
tüzérsége szinte szakadatlanul lövi az erő-

sen kiépitett földsáncokat. Miután korábban 
az állásokat tüzérségi beavatkozás nélkül, 
csupán lovassági és gyalogsági rohammal 
nem sikerült elfoglalni, az ellenséges csapa-
tok jelentékeny részei, tüzérségi támogatás-
sal, behatolíak az előretolt erődmüvekbe. 
Gyorsan harcbavetett orosz-román erők 
azonban elhárították a támadást. Ekkor az 
ellenség felhagyott a közelharccal és rend-
szeres támadásba fogott. A Gnigeából és 
Cobadinból való visszavonulás rendben tör-
tént, némi ágyuveszteség azonban elkerülhe-
tetlen volt. Az orosz lapok biztatják Buka-
restet, liogy nyugalommal nézhet a fejlemé-
nyek elé, mindaddig, amig a Traján-sáncok-
nál levő állás nincs áttörve. • 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

Interurbán-Telefon 1308. 

IHMÍÍÜi üüliüis! 
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-közvetítést vallás 
különbség nélkül, a legnagyobb titoktartás mel-
lett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldésével 
azonnal válaszolok. 

Tisztelettel 

Kővesi Béla, 
Margit-u. 28., I. 10 
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