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LEGÚJABB. 
MADRID: A spanyol kormány kény-

szerhelyzet ,e>lé került. Az antant be:av!atlko-
zás esetére Roimanoiiesz miniszterelnöknek 
felkínálta Tangert. A kamara küszöbön levő 
ülésszaka elé feszült várakozással néznek. 

STOCKHOLM: Orosz lapoik jelentése 
fezérint Bukarest katonai parancsnoka elren-
delte, hogy egyelőre minden nyilvános he-
lyet zárjanak be, inert a közönség a katonai 
események .taglalásával rémhíreket terjeszt. 
A Birsevije Vjedonnoszti szerint Bratianu 
miniszterelnök szigorú cenzúrát léptetett 
életbe. Több előkelő embert kitiltottak Bu-
karestből, igy Miké Constantint, az Adverul 
főszerkesztőjét és M'amercu ezredest és má-
sokat, akik a legvadabb háborús pártiak vol-
tak. l ' gy látszik, a kormány attól fél, hogy 
politikai ellenfelei erőszakosan megbuktat-
ják. 

LUOANO: A „Secolo" athéni jelentése 
szerint Pireuszban 5000 főnyi antant-csapa-
iot iszáfitottak partra, ahol bevárják az ad-
mirális parancsát. 

LUOANO: Szalonikiból jelentik, hogy a 
négyes szövetség döntő befolyást szerzett 
az utóbbi időben a görög flottára. Most már 
nincs mitől tartani, mert a flotta is támogat-
ni fogja a felkelőket.. 

SAJTÓHADISZÁLLÁS: A román ve-
zérkar jelenti 26-áról: Erdélyiben elkesere-
dett harcok folynak; a romának előrenyo-
muiltak. A Dobrudzsában az ellenség három-
szoros támadást intézett ellenünk, azonban 
mindenütt visszavertük. Hétfőn délelőtt Bu-
karestre egy ellenséges repülő bombákat 
dobott; egy kórházat és az árvaházat elta-
lálta. Hatvanan meghaltak és számosa meg-
sebesülték. Ugyanaznap egy Zeppelin is ve-
tett bombáikat; három gyermek meghalt. 

ROTTERDAM: Az angol admiralitás je-
lenti- Ma reggeli repülőink támadást intéztek 
ellenséges liéghajócsarnokok ellen, amelyek 
Evereben, Berohemben, Szent-Agadeban és 

"literbeckbcn állanak. Brüsszelben is bom-
báikat dobtak a léghajócsarnoikdkra ies lat-
ható eredményeket értek el. Evereben elta-
láltak egy épületet, melyet valószínűleg lő-
szergyárnak használ'aik. Több robbanást fi-
gyeltünk meg. 

LUOANO: A „Secolo megerősíti azt a 
jelentést, hogy a görög kormány elhatároz-
ta hogy az antant hatalmák oldalán részt-
vesz a háborúban és a bolgár csapatokat el-
űzi görög területről., Ezt a határozatot ad-
dig titokban tartják, (?), amíg az antant fő-
városaiból válasz érkezik. 

Elkeseredett harcok 
Petrozsénytól nyugatra. 

— Síkeres el lentámadásunk Korytnicánál. - Egy 
szibériai hadtest csaknem teljesen megsemmisült. — 
2 8 0 0 foglyot ejtettünk; egy ágyút és 17 gépfegyvert 

zsákmányoltunk. — 
BUDAPEST, szeptember 28. (Közli a 

miniszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér: 
Román harcvonal: Á Tulisiui hegyháton, 
Petrozsénytól nyugatra elkeseredett har-
cok. Nagyszebennél a helyzet kedvező. A 
román ellentámadások eredménytelenek ma-
radtak. Erdély keleti harcvonalán Székely-
udvarhelytől és a Bystriciora magaslattól 
délre fekvő területen az clőcsatározások 
még folynak. 

Károly főherceg lovassági tábornok 
arcvonala: A háromas országhatártól délke-
letre, Kirlibabától északra, a Ludova vidé-
kén és a Tatár-szofostól ész*akra az ellenség 
ismét eredménytelen támadásokba bocsát-
kozott. Lipnica-Dolnától délre a német csa-
patok sikeresen előretörtek; 130 orosz 
foglyui esett és négy gépfegyver jutott zsák-
mányul. 

Terstyánszky .vezérezredes hadseregé-
nél Marwitz tábornok csapatai az egy hét 
előtt elvesztett és még az ellenség kezében 
maradt utolsó állásrészt is elkeseredett har-
cokban visszahódították. Az ellenség rend-
kívüli súlyos veszteséget szenvedett; 41 
tiszt és 2800 főnyi legénység foglyul esett; 
egy ágyú és 17 gépfegyvert zsákmányol-
tunk. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN .szeptember 28. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Lipót bajor herceg arcvona-

Tengerészeti repülőink 
ujabb bravúrja. 

BUDAPEST, szeptember 28. (Közli a 
miniszterelnöki sajtóosztály.) Huszonhato-
dikán délelőtt ellenséges repülőgép Durzra 
(Durazzó) számtalan bombát dobott, anél-
kül, hogy említésre méltó kárt okozott vol-
na. Két repülőgépünk védekezés céljából 
tüstént felszállott és közülök az egyik, mely-
nek megfigyelője Bartha tengerészzászlós, 
vezetője Haschke repülő szállásmester volt, 
légi harcban egy ellenséges vizifepülö-gépet 
vizreszállásra kényszeritett, ahol egy olasz 
romboló azt biztonságba helyezte. Ezután 
üldözőbe vett egy Brindisi felé menekülő 
másik repülőgépet, A tengerparttól negyven 

ia: Rigától nyugatra, valamint Miaziol és a 
Naroc-tó között könnyen visszavertünk 
gyöngébb orosz előretöréseket. Korytnicai 
állásunknak szeptember 22-iki jelentésben 
emiitett elveszett részeit tegnap Marwitz tá-
bornok csapatai teljes sikerű ellentámadás-
sal, súlyos harc után visszafoglalták és még 
azontúl is sikereket vivtak ki. Az ellenség-
nek minden kísérlete, * hogy visszavessen 
bennünket, meghiusult. 

Az orosz negyedik szibériai hadtest csa-
pataink jelentése szerint olyan vesztesége-
ket szenvedett, amelyek közel járnak a had-
test megsemmisüléséhez; negyvenegy tiszt, 
2800 főnyi legénység foglyul esett; egy da-
rab ágyút és 17 géppuskát zsákmányoltunk. 

Károly főherceg lovassági tábornok 
arcvonala: Krasznoleszietöl nyugatra a £lo-
ta-Lipa és Narajovlca között állásunk meg-
javítása céljából vonalunkat előbbre toltuk; 
130 oroszt elfogtunk, négy géppuskát zsák-
mányoltunk. Az ellentámadások eredmény-
telenek maradtak. A Kárpátokban az ellen-
ség különböző helyeken támadott, de visz-
szayertük, részben csak közelharc után. Kir-
libabától északnyugatra még folynak az el-
lentámadások. 

Erdélyi harctér: Nagyszebennél ered-
ményesen és makacsul folyik a harc. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszter elnöki sajtóoszitály.) 

mértföldnyire azt is lelőtte, majd lebocsát-
kozott a szétroncsolt repülőgép mellé, a 
melynek megfigyelője, egy olasz repülőtiszt, 
halott volt, a pilóta pedig súlyos fejsebet ka-
pott. Utóbbit az elmerülő repülőgépről sa-
ját repülőgépünkre felvettük és Durzba szál-
lítottuk. 

HAJÓHIADPARANCSNOKSÁG. 

Az olasz fronton nincs 
esemény. 

BUDAPEST, /szeptember 28. (Köali a 
miniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harc-
téren nincs különösebb esemény. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

T 
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Návay Lajos. 
Az antant tudvalevően nemcsak a fron-

tokon visel ellenünk háborút. Támadását a 
központi hatalmak legyőzhetetlen sortkatona-
sága mellett közismert angol recipe szerint 
kiterjesztette a frontok mögött békésen élő 
polgárságra is és bevallott célja, hogy a há-
borút Közép-Európa 120 millió emberének ki-
éheztetésével nyerje meg. Ez olyan igazság, 
amelyét apjuk után sóvárgó, vagy apátlan 
elemista nebulók számára — akikből szegé-
nyekből egyre nagyobb gárdát soroz a há-
ború — bátran fel lehet már is vemíi a tan-
könyvekbe. Az ember föltételezné, hogy az 
ilyen igazságokról a felnőttek is kivétel nél-
kül tudomást vesznek és életük útját — le-
gyenek földművesek vagy kereskedők az il-
letők, — ugy irányitják, hogy tisztes és le-
mondó, bátor és szembenéző katonái legye-
nek annak a védelmi 'harcnak, amelv az an-
tant 'kiéheztetési hadjáratát van hivatva a 
tcsuifos kudarc megérdemelt sikerével megko-
szorúzni. 

Bár sose lemre sok belőle, minek ez al-
kalommal újból hangot adni a polgárság jo-
gos elkeseredésének. Tűrni és nyögni volt 
kénytelen eddig minden attakot, amelyet fé-
kezhetetlen nekivadulással és megmagyaráz-
hatatlan vakmerőséggel intéztek zsebe és 
gyomra ellen olyan emberek, akiknek szent-
irása ebből a négy szóból áll: a pénznek 
nincs szaga. Amint a kormány jóindulata 
nem tartotta, ugy szigora és erélye nem ret-
tentette vissza ezeket az embereket a hábo-
rús nyereség erkölcstelen vagy törvénytelen 
hajszolásától. Közben a közélelmezés gond-
jai egyre sokasodtak. Központ központ után 
alakult és a legutóbb lejátszódó események 
nyilvánvalóvá tették„hogy az ellenünk hatal-
mas erők birtokában vezetett kiéheztetési 
hadjárat visszaverése csak akkor kecsegtet-
het a biztos siker reményéyel, ha ezt a har-
cot a frontok véres küzdelmeihez hasonlóan 
Magyarország is megszervezi. 

A földmüvelésügyi miniszter jelentette 
be egyik legutóbbi beszédében a kormánynak 
azt a 'tervét, hogy a közélelmezés 
ügyeineik központi intézésére miniszteri 
ranggal ás föleil&siéggd küllőn állást akar 
szervezni. Ez a terv bizonyára az or-
szág egész közvéleményének általános 'he-
lyeslésével találkozott, hiszen ha megérleltek 
a megvalósításra valamit az események, ezt 
az áldott szándákot legelső sorban. Minthogy 
ipedig a közélelmezés sikeres központi inté-
zése máskép el sem képzetlhető, mint hogy 
;az élére miniszteri ranggal és felelősséggel 
megfelelő ember kerül, érthető, hogy az ér-
deklődés nyomban azután, hogy az uj intéz-
mény terve nyilvánosságra került, akörül a 
kérdés körül összpontosult, hogy ki az az 
ember Magyarországon, akit ebben a sors-
döntő, nagy és nemzeti pozícióban megnyug-
vással és a legteljesebb bizalom előlegezésé-
vel fogadhatna a polgárság. A kombinációk 
soráln valamennyi tisztes név között ezen a 
(héten a Návay Lajos makulátlan, fényes és 
sokatigérő neve került előtérbe és a személyi 
kérdés megoldásának ez a módja erősen tárt-
íja magát. A Návay Lajos neve akkor is nép-
szerű volt Szegeden, amikor tehetsége orszá-
gos ügyeknek nehéz időkben való. intézése 
'során nem 'bontakozott iki még pompásan, 
Természetes, hogy értékének megítélésénél 
szemernyivel sem eshetik a latba a lokális 
természetű rokonszenv. De hiszen ^fá'vay fia-
talsága ellenére is értékes politikai múltra 
tekinthet vissza, amelyet a legkomolyabb 
mérlegelésre ép olyan tulajdonságok tesznek 
•érdemessé, amelyek az élelmezési miniszter 
magas állására minősitenek. Politikai és tár-
sadalmi elfogulatlanság, megtörhetetlen 
erély, nyugalom, higgadtság, tiszta kéz, az 
események és helyzetek helyes felismerésére 
való képesség mind olyan tulajdonságok, a 
melyek a közélelmezési 'miniszterben nélkü-
lözhetetlenek és1 amelyékkel Návay Lajos 

föltétlenül ékeskedik. Köztudomású, hogy — 
bár hatvanhetes — egyik párthoz sem tarto-
zik. A munkapárttól radikális választójogi 
programja választja el, ma már nyilvánvaló 
azonban, hogy ezt a kérdést a háború alatt 
semmiféle parlamenti kavarodás sem terel-
heti a politikai aktualitások közé. 

Nem volt a világháború alatt az egész 
front mögötti polgári életnek olyan ügye, a 
EFIAEELÍÍHSASASEA.SSAEEIABEBBSSASHSHAÍEAAS&IÍOAAIH ESSSEÍÍIESA 

melyben nagyobb érdeklődéssel várták vol-
döntő napok etaoih snrdlu etaoih snrdluetao 
na a kormány döntését, mint ebben. Sors-
döntő napok ezek és ha mi nagyobb nyoma-
tékkal irányítottuk Návay neve felé a közfi-
gyelmet, azért történt, mert szerintünk vezér 
kell ide, akinek keze erős és szive a polgár-
ságért dobog. Návay — azt hisszük.— a leg-
elsők közii'l "való ilye'n vezéreink között. 

Az angolok és franciák példátlan 

BERLIN szeptember 28. A hagy főhadi-
szállás jeleníti: Az Ancre és Soiume közt az 
angolok és franciák eddigi tapasztalatokat 
csaknem felülniük) előkészítő tüzelés után 
megismételték erős támadásaikat. Slxt von 
Arniius von Hiigel .és Schenk tábornokok pa-
rancsnoksága alatt álló rettenheíetieu gya-
logságunk, amelyet tüzérségünk és repü-
lőink hathatósan támogattak, az arcvonal 
legnagyobb részén győzelmesen visszaverte 
az ellenséget. Tiepvalnál és Eaucourt L'Ab-
baytól keletre még nem fejeződött be az el-
keseredett harc. Különösen a Morval-Bou-
chavesnes vonalból indított támadások vol-
tak hevesek, amelyeket az ellenség tekintet 
nélkül az első, teljesen meghiúsult rohamnál 

Bukarest főbb helyen 

BERLIN szeplemiber 28. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Balkán-hadszíntér: Nincs 
különösebb jelentőségű esemény. A legutób-
bi támadásoktól még több helyen égö Buka-
restre repülőink számos bombát dobtak. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 

BUDAPEST, jszepitember 28. (Közli a 
miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti Karc-
tér: Albániában nincs fontos esemény. 

HÖFER altábornagy, 

Orosz lapok a románok 
helyzetéről. 

Stockholm, szeptember 28. Orosz lapok 
jelentik: Ámbátor Dobrudzsában az ellensé-
ges támadások ereje az utóbbi napokban en-
gedett, ezt az állapotot csak átmenetinek te-
kintik. Ezen a frontom fordulat csak akkor 
lenne lehetséges, ha az qroszok itt maguk 
kezdtek volrifi döntő támadást. Ez azonban 
lehetetlen volt, mert cselkély volt a front 
erőssége. Nagy nehézséget okoz az utánpót-
ás, mivel a túlterhelt bukaresti fővonalon ki-
'viil csak a tulcsepi vasúti vek ml áll rendel-
kezesre, amely igen csekély szolgáltató ké-
pességű. Épen ezért sohasem lehetett az át-
törő támadáshoz szükséges tüzérségi anya-
got előreszállitani. Romániának türelmesen 
várnia kell e terület visszáhóditálsára. A bol-
gárok a legnagyobb dühvel harcolnak az 
oroszok ellen. Az egész fronton az oroszok 
iíelé fordított óriás plakátokat állítottak fed 
ezzel a fölirással: Belmünkét Maekerísen ve-
zet! A románok az utóbbi időben jelenté-
kenyen támogattak bennünket és nagy csa-
jfat tömegeket vorttafk pl Erdélyből, peldi'g ott 
nehézségnek teszik ki magukat, különösen 
azért, mert Erdély keleti részének lakossá-
ga, amelynek sorában sok a német és a ma-
gyar, egyáltalában nem fngfldtfl túrt károk-
kai a román fölszálmdítökat. , 

szenvedett véres veszteségére, este felé 
megismételt. A vonalunkba benyomult osz-
tagokat azonnal kivetettük. Riicourttól észak 
nyugatra és Buuchavesnestöl keletre kisebb 
állásrészekben az ellenség képes volt magát 
tartani. 

Repülőink tegnap hét repülőgépet lőt-
tek le, ebből négyet a Somme vidékén. Egy 
kis ellenséges repülöraj, amely holland terü-
letről repült át és ugyanarra tért vissza, a 
Alos-íavat eredménytelenül megtámadta. 

Brüsszel ellen intézett angol bombatá-
madásnál tizenöt ház elpusztult; tizenhárom 
belga meghalt, 28 megsebesült. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.! 

A görög válság. 
Hága, szeptember 28. Egész Athén két 

fegyveres táborra oszlott, a királypártiak és 
a forradalmárok táborára, akik egymásra le-
selkednek és mindegyik a másik rajtaütését 
várja. Előkelő politikusok és képviselők erő-
szakosságoktól tartva házaikban elsáncolták 
magukat és külön testőrségeket szerveztek, 
mely némelyiknél száz embernél is nagyobb 
és megszállva tartja az egyes házakat és vil-
lákat. A helyőrség, amely még mindig híven ki-
tart a király mellett, éjjel-nappal készenlétben 
áll. Maga a király Tatoiban valóságos sánc-
tábort készítetett. Este katonai őrjáratok jár-
ják be az utcákat, amelyek tele vannak izga-
tott emberekkel. A Venizelisták folyton ujabb 
forradalmi plakátokat ragasztanak ki a falakra 
Venizelosz eddigi tartózkodásáról teljesen le-
tett és most ejész nyíltan lép jel a király és 
a kormány ellen. 

Athén, szeptember 28. Félhivatalosan je-
lentik, hogy az angol, francia, olasz és orosz 
követ közölte a görög külügyminiszterrel való 
tanácskozáson, hogy a kormány által felaján-
lott engedményeket nem fogadják el, mert 
kevésnek tartják. A kormány elnök hajlandó 
volt elbocsájtani egyes minisztereket és eze-
ket az antant által kijelölendő férfiakkal pó-
tolni, de a miniszterelnökség és külügymi-
niszterség tekintetében nem engedett. A kor-
mány arra nézve sem nyilatkozhatott, mit 
fog tenni, ha Németország nem adja ki a 
kavallai hadtestet fenntartások nélkül. 

Török hivatalos jelentés. 
Konstaritiiuipoly, szeptember 28. Hivata-

losan jelentik: A Kaukázusban a jobbszár-
nyon csatározások. Balszárnyon az ellenség 
támadását visszavertük., 

Az egyiptomi arcvonalon szeptember hó 
15-én repülőink kilencventkét kilogram sulyu 
bombát dobtak e a port-.saidi vasúti raktár-
épületekre. Repülőink;' miután több találatot 
értek el, sértetlenül visszatértek, 



PÉNTEK, 1916. szeptember 29. í>ÉLM!AGYA-fiOBS2ÁÖ 

7}eihmanri~f{oUweg beszéde. 
— TGiariani 

iBERLIN, szeptember 28. A birodalmi 
gyűlés (Csütörtöki illése óriási érdeklődés 
(mellett folyt le. A karzatoik roskadásig meg-
teltek a legelőkelőbb közönséggel. A diplo-
matáik páholyláGan a török lés bolgár nagy-
követ: foglalt helyet; az udvari /páholy osz-
kzes helyét is ellifoglalták. Kaempí elnök' 
nyitotta meg az üléisit és általános figyelem 
között Bethinann-Hollweg birod;ailimíi kancel-
lár emelkedett czólásra.. , 

Rámutatott ar.ra, hagy almikor Olaszor-
szág megüzente p ihlálbonu't Auszltria-Ma-
.gyarországnalk, a némiet nagykövet is el-
hagyta Rómát. ,Tudomására hoiíták azon-
ban /az (Olla/sz kormánynak, ihogy a nlérnet ka-
tonákkal is szembetalálják magukalt ;az oila-
szók a csatatéren. Ezután ,a némtet csapaltok 
egyesülteik is ,a deriék szövetségeseikkel és 
együtt küzdöttek velük az olasz fronton. Igy 
bekövetkezett a 'tlényllegeis ihadiállapot. A 
forimaszerii líadüzenidttöl Olaszország ennek 
dacára visszariadt, nyilván a gazdasági kö-
vetkezmények miatt. .Annál inkább szeret-
ték volna Rómában, ha Németország üzeni 
meg ía háborút. /Nékünk azonban — mondot-
ta a kancellár — inem vcilt okunk, hogy Itá-
lia játékát játszóik. 
; ' Amitől óvakodott Olaszország .egy'évig 

folytatta a kancellár.— .miégis belköveitike-
/ze'tt, mert erősen működött Anglia hüvelyk-
szoritója és mivdl Ollaszország léte a hábo-
rúban az angol szléntől függött, kénytelen 
volt engedni. Hozzájárult még ehhez Olasz-
ország balkáni aspirációja. Olaszország a 
Balkánon olyan területekre szerelné hatal-
mát kiterjeszteni, melyek Görögország ér-
dekkörébe tartoznak. Azért küldtek Szalo-
nikiba ekszpediciót, hogy az esetleges osz-
tozkodásból ki ne essenek. A Balkánon újból 
szembekerültek egymással, a némtet és olasz 
csapátok; Macedóniában többször összeüt-
köztek, — végre aztán megérkezett az olasz 
hadüzenet. , i 

Az ölalsz had üzenettel egyidejűleg Ro-
mánia is beleavatkozott a háborúba és clsáit-
Jakozott az antanthoz. Károly király életé-
ben azt szerette volna, ha Románia a tradí-
ciókhoz híven, a központi hatalmaik mellé 
áll. Szándékát azonban az öreg király nem 
vihette keresztül Bratianu miniszterelnök 
miatt, aki mindig antantbarát volt. Károly 
király az árulás fölött érzett lelki fájdalmak 
miatt meghalván, Bratianu arra törekedett, 
hogy Románia a vesztes fél kárára gazda-
godjék Lemberg eleste után semlegességet 
fogadott Oroszországnak, Przemysl eleste 
után pedig már az antanthoz húzódott. Ek-
kor jött a fényes gorlicei győzelem, amely 
meghökkentette Bratianut, de a nagy orosz 
és hatalmas sommei offenzíva megkezdése 
után elhatározták a vélt holttest k.rablasát. 
A román beaVaítkotfást elősegítette az is, 
hogy a kárpótlás kérdése könnyebb volt, 
mint régebben, mert iákkor még Szerbia is 
kért jelentékeny területeket Oroszországtól. 

és győzni! — 
A kancellár utalt azután beszédében 

arra, hogy a mostani roimán király és Bra-
tianu az utolisó pillanatig -a semlegesség ,fen-
tartását hangoztatták, ez azonban nem íté-
vesatel)'e meg az illetékes tényezőiket. Az 
orosz ultimátum és az átvonulással fenye-
getőzés előre megbeszélt játék volt. Jellem-
ző, hogy se. a királyinak, sem a miniszterel-
nöknek a szavában mam lehetett bízni. Ro-
mánia azonban ugy katonailag, mint politi-
kailag elszámította magá i Először is biztos-
ra vettiéik, hogy Bulgária és Törökország 
Románia beavatkozása esetén elpártol tő-
lünk. Ebben a ,száanitásukb;an /nagyon .csalat-
koztak, mert Bulgária azonnal lendületes 
akcióba kezdett. Árrá is számították, hogy 
a Somimenál az egyesült angoi-fr'aneia erők 
egy ujább, hatalmas .erőifeszitléssel áttörik a 
néunet frontot. Számítottak az egyidejű 
olasz s orosz támadások sikertére is. A köz-
ponti hatalmak ércfalát azonban sehofeem 
tudták, megingatni és a borzalmas háború 
tovább folyik. 

— Ellenségeink — moodiV-ta a kancel-
lár .— területeket akarnak elragadni tőlünk 
és meg akarnak semmisíteni bennünket. Mi 
védekező háborút folytatunk csupán; mi 
mondhatjuk, hogy ^becsületes békére készek 
vagyunk bármikor, de az antant a békék 
gyalázatnak nyilvánítja halottaira nézve. 
Anglia a fltegkonolkalblb, legelszántabb ellensé-
günk és hallani seim ákar a kékéről. Én pe-
dig feíkötendönek tartom azt az államférfiul, 
aki megrövidíthetné a már két évnél hosz-
szabb idő óta tartó háborút és nem ,teszi. 

— Mi nekünk egyetlen utunk van: kitar-
tani és győzni! Az élelmezési viszonyok 
már megjavultak, nyugodtan tekinthetünk 
eilőrie. összeszorított fogakkai és ököllel ki-
tartunk a végső győzelemig, liogy jövőnket 
biztosítsuk. 

A birodalmi kancellár beszédét gyakran 
szakította meg a lelkes éljenzés és helyes-
lés. Almikor Betihiman-Holweig befejezte be-
szédét, a .terem zúgott a tapstól. 

A birodalmi gyűlés tagjai és a közönség 
fellálva rendező/út ovációt a kancellárnak, a 
kit az utóbbi időben több alattomos támadás 
ért szilárd politikai magatartása miatt. 

A kancellár felszólalása után Span kép-
viselő indítványozta, hogy a Házat október 
5-éig napolják el. Soheidemann (szociál-de-
mokrata) hozzájárult az indítványhoz. Le-
debur (szocialista) indítványozta, hogy a vi-
tát a kancellár beszédjéről pénteken kezd-
jék meg. A nép nem fogja megérteni az el-
napolást és azt kérdi nrajd: vájjon Németor-
szágban kevésbé képeseik arra, hogy nagy 
és fontos ügyekben ugy mint Magyarorszá-
gon, a Ház minden oldaláról történő felszó-
lalás alapján, megindítsuk a vitát. 

A birodalmi gyűlés Bassermann képvi-
selő felszólalása után elfogadta Span javas-
latát és október 5-ig elnapolták az ülést. 

Drágább lesz a tej. 
— A só maximális ára. — 

(Saját tudósítónktól.) A Központi Tej-
csarnok igazgatósága és a Gerliczy-urada-
lom vezetősége közölték a polgármesterrel, 
hogy amennyiben nem emelné a tej árát, 
félő, hogy tej nélkül marad a város. Állítólag 
a termelők srófolják az árakat „drága a ta-
karmány" felkiáltással. Egyre többet .és töb-
bet követelnek szegény viszontelárusitóktól, 
akik nagyon röstelik a dolgot, de mégis 
kénytelenek arra kérni a polgármestert, aki 
az ármegállapitó bizottság javaslata alapján 
a maximális árak makszimumát meghatároz-
za, hogy ugyan legyen olyan szives, — a vá-
ros érdekében — felemelni azt a kis árat. 

Dr. Somogyi^Szilveszter polgármester 
csütörtök délelőttre összehívta az ármegálla-
pitó bizottságot, 'hogy,a belügyminiszter ren-
delete értelmében a só makszimális árát meg-
állapítsa és a tejcsarnok kérelmére vonatko-
zólag a bizottság javaslatát kikérje. 

Az ülésen a polgármester közölte a bi-
zottsággal, bogy a Központi Tejcsarnok és a 
Gerliczy-uradalom arról értesítették, hogy 
ha nem emelik a ted árát, tejhiány állana be 
a városban. A polgármester érdeklődött a vi-
déki városokban a tej makszimális ára iránt. 
-Azt a hivatalos értesítést kapta, hogy Debre-
cenben 50, Nagyváradon 52, Kassán 46—50, 
Budapesten 64 fülérbe kerül egy liter tej. — 
•Szegeden 56 fillérben Van a tej ára makszi-
tnálva. 

Körös Albert, a Központi Tejcsarnok 
igazgatója azt hozza fel indokul, hogy az 
uradalmak emelik az árakat. Bemutat a bi-
zottságnak egy szerződést, amely szerint a 
Tejcsarnok 50 fillért fizet egy liter tejért. 
Kör ös Albert szerint az üzemi költségek is 
rendkivül megdrágultak. Amennyiben a tej 
•ára régi maradna, kénytelen lenne a szerző-
déseket felbontani. 

Hoffmann Ignác csak abban az esetben 
hajlandó a tej árának az emeléséhez hozzá-
járulni, ha ezt kényszerítő okok kívánják, de 
ebben az esetben is csak a tejcsarnokokra 
vonatkozhat az áremelés, a piacra azonban 
semmiesetre. 

Dr. Somogyi Szilveszter azt szeretné 
tudni, bogy az áremelés esetén lesz-e több 
tej. 

Körös Albert kijelenti, liogy nem való-
szinü, hogy több tejet hoznak he, ha emeli is 
a hatóság a tej árát. Abban az esetben, ha 
csak négy fillérrel emelik az árakat, ugy 300 
liter veszteségre kell számítani. , 

Dr. Somogyi Szilveszter szerint a vidéki 
városok közül Szeged van tejjel a legjobban 
ellátva. Hajlandó az áremelést akceptálni, de 
csak abban az esetben, ha ezáltal több lesz a 
piacra kerülő tej. 

Kőrös Albert ismételten közli a bizott-
sággal, hogy a tejmennyiség emelkedése ki 
van Zárva. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
a tej makszimális árának az eltörlését eset-
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leg megfelelőnek találná arra, hogy a tej ára 
'leszálljon. A bizottság tagjainak az a véle-
ménye, hogy ez csak .elmérgesitené az ügyet, 
de célra nem vezetne. 

A bizottság végül elhatározta, hogy a 
tej árának 56 fillérről 60 fillérre való emelé-
sét javasolja a polgármesternek. 

A Délmagyarország munkatársa érdek-
lődött ebben az ügyben Kőrös Albert igazga-
tónál, aki igy nyilatkozott: 
1 — A tej literje .Budapesten 64 fillérbe ke-
rül. Ez és a takarmányhiány az oka annak, 
liogy a itejszállitók is magasabb árakat kö-
vetelnek. Rendkívül drágitja a tejet az is, 
liogy az iizemi kiadások, amelyek békében 
mondhatni lényegtelenek voltak, irta literen-
kint tiz—tizenkét „ fillérre rúgnak. De ez 
természetes is, hiszen az alkalmazottak több 
fizetést kapnak, a tej szál litó-kanná'k rendkí-
vül megdrágultak, a lótartás pedig ép négy-
szer annyiba kerül, mint azelőtt. 

Mi nemcsak a közeli vidékről kapjuk a 
tejet, hanem olyan helyekről is, ahonnan — 
ha nem fizetünk megfelelő árat , — inkább 
Budapestre szállítják a tejet. 

A belügyminiszter — mint azt már jelen-
tettük, — elrendelte a só makszimális árá-
nak a megállapítását. Az ármegállapitó bi-
zottság csütörtökön délelőtt ebben az ügyben 
is folytatott tanácskozást. 

Megállapítást nyert, hogy a sóhivatal a 
darabos és darált sót 23.20 koronáért áru-
sítja mázsánkint. A szállítás egy korona. A 
nagykereskedői haszon és más költségek 1.20 
koronát tesznek ki, a nagybani eladási árat 
tehát 25.40 koronában javasolja megállapí-
tani a bizottság. A finom őrlésű só nagybani 
árát 26 koronában íikszirozta a bizottság. 
Nagybani vételnek ötven kilónyi, vagy annál 
több mennyiség számit. 

Miután a miniszteri rendelet kimondja, 
hogy a kiskereskedő a nagybani árakon feliil 
legfeljebb 12—15% nyereséget számithat 
(csomagolás nem számirható (fel), a darabos 
és durván őrölt só árát 30, a finom őrlésű 
só árát pedig 32 fillérben állapította meg iki-
lónkin't a bizottság. Külterületen kilónkint két 
fillérrel drágább lesz a só. , 

A só árát a bizottság javaslata alapján 
a polgármester fogja véglegesen megállapí-
tani. 

Alfonz király Spanyolország 
semlegességéről. 

Genf, szeptember 28. A Mptin madridi 
jelentése szerint Alfonz király a spanyol ipar 
fejlesztési szövetség elnökét fogadta és ezt 
jelentette ki előtte: 

* — Fölhatalmazom önt annak továbbter-
jesztésére, hogy Spanyolország ne/n fog a 
semlegápségből kilépni és ne.m fog a háború-
ban részt venni. Errői önt határozottan biz-
tosithatom. 

<Aki a frontra megy 
szabadságra . . . 

René Benjámin irja le színesen a párisi 
Journalban a következő jellemző háborús 
epizódot: 

Átkutatják a vonatot, hogy valahol 
helyet találjanak, ahol kinyújtózkodhassanak, 
hisz mindkettő nehéz szivvel visszatér a 
frontra szabadságáról. 

— Egyszerűen beszállnak az első osz-
tályba, morogja az egyik tábori kék katona 
és a következő pillanatban már le is csap-
ják a holmijukat a dagadó párnákra. Akkor 
veszik észre, hogy a fülke egyik sarkába 
alszik valaki: 

— Nem tetszik neked ez a dolog, ugy-e 
öreg? szól az egyik az alvónak. Választ 
azonban nem kapnak, mire rendre szétrakos-
gatják a cókmókjukat a padon. 

— Mi mindent be nem csomagolnak 
ezek az asszonyok az embernek. Milyen ko-
mikus ! Itt például egy zsebkendő, mintha 
bizony az ilyen haszontalan holmi eszébe 
jutna az embernek, mikor gránátok zugnak 
a feje körül. 

— Nekem meg gyapjú inget csomagol-
tak. mondja a másik. Egy cseppet sem 
praktikus, ha valaki ugy izzad, mint én. 

— Add ide nekem, jó lesz kapcának. 
— És mit akar a feleségein ezzel a 

gallérral ? Mintha nem megmondtam volna 
neki tízszer is, hogy nem hordok gallért. 

— Ugy-e az a kövér ott a feleséged? 
— Az, 180 fontot nyom. Ott van a kis 

lányommal. Amikor a nyakamba csim-
paszkodott alig bírtam magammal . . . 

— Ne gondolj rá, inkább csináld ugy, 
mint ez itt a sarokban. Bizonyosan ő is a 
frontra megy ós nem törődik vele. 

A vonat dübörög. Csakhamar versenyt 
horkolnak reggelig. Mikor kidörzsölik a 
szemüket mindenfelé csapatok nyüzsögnek. 
Az egyik odamorogja a másiknak: 

— Tehát megint megkezdődik a tánc. 
Most a harmadik utas fölemelkedik és 

a két utas sóbálvánnyá mered. Az eddig 
ismeretlen utas : tiszt. Első gondolatuk: első 
osztályon jöttünk, erre szépen ráfizethetünk. 
De ahelyett, hogy lehordaná őket, csak az 
iránt érdeklődik a tiszt egészen barátsá-
gosan, vájjon az ötvenhármasok S.-ban fe-
küsznek-e még, ..miután ők ahhoz az ezred-
hez tartoznak. Öröm sugárzik az arcáról, 
ami növekvő csodálattal tölti el a két szabad-
ságost. A léggömb ós a repülők ugy látszik 
a legnagyobb élvezetet szerzik neki. Türel-
metlenség ég a szemében, feszülten figyel 
az ágyudörejre, orrcimpái remegnek mintha 
benső forróság emésztené. Alig áll meg a 
vonat a rögtönzött pályaudvaron máris kiug-
rik a perronra: 

— Végre itt volnék! 
— És mindJketten, akik fölötfe kedvet-

lenül mentek vissza a frontra, szótlanok a 
bámulattól, amikor a szolgálattevő tisztnél 
megtudják, hogy az illető nem is szabadság-
ról jő, hanem szabadságra megy a-frontra. 
Ilyen se volt még. A szolgálattevő sem érti 
mindjárt, amit a tiszt neki beszél: 

— Hat hónappal ezelőtt, amikor egy 
lőszergyárba vezényeltek, itt voltam az ezre-
demmel. Most négy nap szabadságot kaptam 
s viszont akarom látni a bajtársaimat. 

Ruganyos léptekkel hagyja el a pálya-
udvart. Útitársai fejüket rázva néznek utána. 
A tiszt szorgalmasan nézegeti a vele szem-
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Általános forgalmi részvénytársaság 
a következő beváltó helyeken: 

Arany Károly cég Flscber Testvérek c ég 
Kelemen-utca 11. 

Berényl János cég előbb Plósz Alajos 
Klauzál-tér. 

„Kék csillaggal" szemben Kárász-utca 2. 
Fischer Testvérek cég 

„Várnay"-val szemben Kárász-utca 10. 
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ben jövő katonák számát a gallérjukon, de 
azt a számot, amelyet keres, nem találja. 
Egy öreg ember akad az útjába, akitől meg-
kérdi : 

— Itt feküsznek valahol az ötvenhár-
masok ? 

Az öreg oldalt mutat a kezével a 
földre : 

— Ott lent feküsznek. 
— F. hadnagy? D. segédtiszt? És Gr. 

százados ? 
— Igen, igen, mind valamennyi. 
— És épen ott? 
— Igen, tizennégy nap óta. A nagy tá-

madás óta. 
Az öreg int neki, hogy kövesse. 
A templom mögött — annak is lekíván-

kozott a tornya — földbástya emelkedik. A 
tiszt vigan keresztülugrik rajta, de egyszerre 
csak hirtelen megfordul, ijedten és az izga-
lomtól halványan az öreg arcába bámul és 
magánkivül dadogja: 

— Hát hogyan, hisz ez temető ?! 
— Igen, itt feküsznek, együtt vannak 

valamennyien. 
A „tiszt szeme kitágul, tekintete elsöté-

tedik. Önkéntelenül görcsösen összeszorul a 
keze. Valami a torkát fojtogatja, ugy .áll a 
sirdombok előtt, amelyek egyikének a ke-
resztjén három tiszti sapka, barátjaiéi, akiket 
meg akart látogatni és kiket most eltakarnak 

rögök. 
R A torka összeszorul. Néhány lépést visz-
szafelé lép, mintha attól tartana, hogy rálép 
a hullájukra. Borzalom fogja el, a háború 
minden iszonyata elevenedik meg előtte. 
Mind, mind odavan? Csak ő maga él, az 
egyetlen valamennyi közül ? Mit akar most 
itt ? Mi keresni valója van i t t? Hogy cso-
dálkozhatnak most ő rajta bajtársai, mikor 
megüvegesedött szemeikkel nézik ? Ez hát 
a viszontlátás ? 

A tiszt megrendülve tér vissza a sza-
badságáról, hogy hirül vigye, mint temették 
el a német gránátok az ő egész ezredét . . . 

s u a s M p , 
szeptember 33-án fis oHfúbep l én. 

Stuart Wehhs 
legújabb kalandja 

Egy gyilkosság története 4 részben. 

Budapest szenzációja. 
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Szeretek 
néha fürödni, nem ár t a tisztálkodás még a 
városi gőzfürdőben sem. Hej, pedig, aki a 
városi fürdőbe piszkosan ment be, és ugyan 
ki menne be tisztán — legtöbbnyire ugyan-
ugy kerül t ki onnan. Nem célom hatóság el-
leni' erőszakot elkövetni, épen ezért nem a 
kádak tisztátalan voltának .tudom be ezt, 
a pilvenő kerevetek pokrócát sem okolom, el-
végre semmi sem tart örökké, még a városi 
szén sem. Azt. tetszik tudni, liogy a város 
most tatai szénnel kísérletezik, bogy legalább 
évienkint egyszer nyitva tarthassa a fürdőt. 
Há t a tatai szén nem gondoskodik mindmáig 
a városról, mert nagyon nehezen óhajt üde 
érkezni. Nem tudom ennek az okát, de sej-
tem, hogy a tatai szén fél, hogy díjmentesen 
megkapja a hatósági jelleget és ennek 'követ-
keztében, — hivatalból kénytelen lesz az ér-
tékét devalválni. 

Száz szónak is egy a vége, arra akarom 
kérni a szerkesztő urat, mentsen ki kinos 
helyzetemből és adjon tanácsot, miképen ér-
hetném el álmaim álmát, vágyaim netovább-
ját és mit kellene csinálnom, liogy egyszer, 
egyetlenefyszer megfiirödliessek még a. vá-
rosi fürdőben, mielőtt kénytelen leszek jobb-
létre Szenderülni. 

Ezt a levelet a mai postával kaptuk. Tu-
lajdonképen a szerkesztői üzenetekben kelle-
ne válaszolnunk, de tekintettél erre a közér-
dekű kérdésre, ezen a helyen szolgálunk fel-
vilá.gositássak íme a válasz, röviden és velő-
sen: 

Végy egy jegyet a városi fürdőbe, lát-
tamoztasd a zenede felügyelőjével üt-
tesd rá a gazdászati hivatal pecsétjét, 
irasd alá a javadalmi bizottsággal, ka-
vard jól össze, lassú tűzön pirítsd meg 
ropogósra adj hozzá több rendbeli bé-
lyeges kérvényt, járd kii a városnak, 
hogy kapjon szenet, öltözz frakkba, az-
tán menj el a — Wagnerbe és fürödj 
addig, arnig arról nem koldulsz. 

, ! FW 

— Zárt ülést tartott ismét a ház. Buda-
pestről telefonálja tudósitónk: A képviselő-
ház csütörtöki ülésén folytatták a kormány 
kivételes hatalmának igénybevételéről szótő 
előterjesztés tárgyalását, Málta Árpád ta-
niadta a kormányt. Szerinte nemcsak a nm-
zöguzuásagii, hanem az ipari termények árat 
is makszimálni kellett volna. Giindisch Guidó 
szerint a közellátás nehézségeiért nem lehet 
kizárólag a kormányt okolni. Giesswein Sán-
dor a közélelmezés rendszertelenségét hibáz-
tatja. Nagyatádi Szabó István a miniszterel-
nöki jelentést nem veszi tudomásul. Védel-
mezi a termelők álláspontját. A déli szünet 
után gróf Eszterházy Móric szólalt fel. Köve-
teli a választói jog kiterjesztést, ami nemcsak 
az itthon levők, liánom a fronton tartózko-
dók kívánsága ás. A jelentést nem veszi tu-
domásul. Ábrahám Dezső az árfelhajtók visz-
szaéléseit teszi szóvá; sehol nincs olyan drá-
gaság, mint nálunk, a iniakSzimális árakat 
nem tart ják be. Kérdi, hogy miért vannak a 

hadseregszállítók felmentve, miért nem le-
het azokat sorozni. Ábrahám felszólalása 
után a vitát befejezik. Közben gróf Károlyi 
Mihály és társai zárt ülést kérnek. Az elnök 
elrendelte a zárt iilést, amely este 8 óráig 
tarlóit. A iryi.lt ülés megnyitása után meg-
állapították a pénteki ülés napirendjét. Dél-
után a miniszterelnök fog válaszolni az el-
hangzott beszédekre. Délelőtt niem lesz ülés, 
mert a koronaőrt délben választják meg. A 
napirend megállapítása után az ülés este fél 
kilenckor véget ért. 

— Kihallgatások a királynál. Bécsből je-
lentik : Károly Ferenc József trónörökös va-
sárnap kihallgatáson volt a királynál, amely 
két óra hosszat tartott. — Gróf Czernin volt 
bukaresti követet a király szerdán délben 
egy órás külön kihallgatáson fogadta. Az 
audiencián gróf Czernin jelentést tett az 
uralkodónak a román hadüzenet előtti ese 
menyekről és azokról a tapasztalatairól, a 
melyeket a hadüzenetet követő napokon Bu-
karestben szerzett. 

— Kitüntetések. Molnár Gábor és Káz-
mér Ferenc 5-ik honvédgyalogezredbeli nép-
fölkelőknek az ellenség előtt tanúsított vitéz 
magatartásuk elismerésen! a király a bronz 
vitézségi érmet újólag adományozta, 

— A politikai helyzet. Budapesti tudósítónk-
tól : A .képviselőház ülése előtt a folyosókon 
nagy élénkség volt. Megjelent a Házban gróf 
Dohna-Schloedien kapitány, a „Möwie" vi-
lághírű parancsnoka, akit őrgróf Pallavicini 
György 'kalauzolt, — A pénteki ülésen gróf 
Tisza István miniszterelnök mond nagyobb 
beszédet, amely után a Ház elnapolja magát. 
A katona--képviselők nem tartoznak bevonul-
ni csapati estükhöz, mert az ülésszak tarta-
miára vannak szabadságolva, legtöbben azon-
ban önként fognak jelentkezni. A szünet 
karácsony előtti időig tart és akkor az ín-
demnitási javaslatot fogják letárgyalni. Idő-
közben a delegációkat is egybe fogják hívni, 
ami illetékes tényezők között már elhatáro-
zott dolog. 

— Elégelt egymillió értékű gyapot Ge-
nusban. Luganóból jelentik: Genuában a 
vogherani raktárakban egymillió lira értékű 
nyers-gyapot elégett. A különböző városokból 
előhivott tűzoltók és katonák csak nagyne-
hezen tudták a tüz továbbterjedését megaka-
dályozni. 

— A kolozsvári egyetem áthelyezésének 
terve. Az oláh betörés folytán beállott háborús 
helyzet miatt, irja egy komoly nagyváradi lap, 
a hadszintér központjába került Kolozsvár s ez-
által az ottani egyetem békés működése meg 
van háborgatva. A legkomolyabb formában fel-
merült a gondolat, hogy áthelyezik a kolozsvári 
egyetemet s első sorban Nagyváradra esett a 
választás, mint amely városban meg van min-
den előfeltétel arra, hogy az egyetemet a há-
boru végéig falai közzé fogadhassa. Nagyvára-
don ugyanis azt vélik, a nagy katonai beszál-
lásolások dacára, van elég lakás, hogy az 
egyetem tanári karát, a személyzetet és a hall-
gatók nagyon lefogyatkozott számát el lehessen 
helyezni. Eddig a kolozsvári egyetem létszáma 
mintegy 50 rendes tanár, 40 magántanár és 9 
rendkívüli tanár, továbbá a személyzet és 2500 
hallgató volt. Az utóbbiak száma most nagyon 
megfogyott. Első sorban az orvosi fakultás 
jönne Nagyváradra. És pedig azért, mert kevés 
az orvos s főként az orvos képzésére kell ki-
válóbb súlyt helyezni. Az egyetem kiküldöttei 
átmentek Nagyváradra, hogy a dolog keresztül-
vitelét illetőleg előzetes tájékozódást szerezze-
nek s az illetékes körökkel már érintkezésbe 
léptek. Hogy lesz-e valami az érdekes áthelye-
zésből, még nem lehet tudni s csak mint fel-
merült érdekes tervet hozzuk nyilvánosságra. 
— A szegedi polgármesteri hivatal közli az 
Erdélyből menekült egyetemi hallgatókkal, hogy 
a kolozsvári egyetem október 2-án nyilik meg. 

— A méntelep megvizsgálása. Gróf d' 
Orsay Fiilüp, a tájfajta méntelepek országos 
felügyelője Szegedre érkezett az itteni méntelep 
megvizsgálása céljából. Gróf d' Orsayt a ' pol-
gármester fogja kalauzolni. 

— A pósta különleges szolgálatainak 
dí jszabása. A hivatalos lap csütörtöki száma 
a kereskedelemügyi miniszter rendeletét közli 
a különleges szolgálatok póstai díjszabása 
tárgyában. A pósta különleges szolgálataiért 
1916-ik évi október 1-től kezdődő érvénnyel 
a közönséges és ajánlott levélpostai külde-
mények részére fenntartott fiók bérléséért 
kincstári és nem kincstári póstabivataloknál 
egyaránt két illetőleg zárható fiókban három 
korona dijat kell fizetni havonta. A postautal-
vány és postatakarékpénztári fizetési utal-
ványfiók bérlésééit a postautalvány kifizető 
postahivatalok székhelyén Budapesten havi 
öt ós vidéken havi három korona fizetendő. 
Faluzó levélhordó utján hivatalból eszközölt 
kézbesítésért értéklevél," megbizás és utalvány 
uián 15, csomagok után 25 fillér jár. Zárós 
táska kezelésért havi két koronát kell fizetni. 
Vámkülföldről érkező csomag és értékdoboz 
után darabonként 25 fiiiér fizetendő. A ma-
gánfelek által adott póstai meghatalmazások 
nyilvántartásért, ha a meghatalmazás csak 
egy esetre, vagy 14 napot meg nem haladó 
időre szól, 25, egyébként 1 korona dijat keli 
fizetni naptári évenként. Kézbesithetetlen 
küldeménynek a felvevő postahivatalhoz 
való visszajelentéséért 25 fillért kell fizetni. 
Ugyanennyi jár egy-egy elveszett vagy meg-
sérült postautalvány pótlására szolgáló kifi-
zetési felhatalmazás kiállításáért. Vámkisérő-
jeggyel külföldre feladott csomag előjegyzé-
séért 50 fillér fizetendő. Az elveszett feladó-
vevényt pótló értesités 1 koronás pénzügyi 
bélyeggel ellátott beadványban kell kérni. 
Az esetleg szükséges póstai nyomozásért 25 
fillér dijat kell fizetni. 

— Szenet rendel a város. A városi tanács, 
tekintettel arra, hogy a lupényi szén, ame-
lyet a városi üzemekben eddig használtak 
egyelőre nem szállitható, próbaképen tatai 
szenet rendelt. A csütörtöki tanácsülésen a 
polgármester bejelentette, hogy a mérnöki hi-
vatal a tatai szén gyakorlati használhatóságát 
kielégítőnek tartja/Egyedüli hátránya a tatai 
szénnek, hogy tiz százalékkal drágább, mint 
a lupényi. A tanács elhatározta, hogy a vá-
rosi üzemek szükségletét egyenlőre a tatai 
bányákból szerzi be. 

— Elfogott katonaszökevény. A detektí-
vek szerdán éjjel a zugszállodákban razziát 
tartottak. Az egyik alsóvárosi szállodából egy 
gyanús embert állítottak elő, aki magát Ko-
vács Ferencnek nevezte és előbb egy nyílt 
paranccsal, amelybon az 5. honvéd gyalog-
ezred pecsétje volt, majd a 12. gyalogezred 
pecsétjével ellátott szabadságlevéllel akarta 
magát igazolni. A két katonai okmányról dr. 
Borbola Jenő bünügyi kapitány nyomban 
megállította, hogy hamisítvány. Amikor az 
állítólagos Kovács Ferencet dr. Borbola ismé-
telten faggatni kezdte, az vallotta, hogy 
Soltész Antalnak hivják és a pécsi 19. hon-
véd gyalogezredtől szökött meg. Dr. Borbola 
a soknevü emberről ujjlenyomatot vétetett 
fel. A detektívek megmotozták, 200 koronát, 
egy órát és egy aranyláncot találtak nála. 
Hosszas vallatás után végre bevallotta az 
előállított, hogy Kovácsi Józsefnek hivják és 
a budapesti honvédgyalogezredtől szökött 
meg. Kovácsi büntetett előéletű, legutóbb 5 
ós léi évi fegyházat ült. Azt is bevallotta, 
hogy a két katonai okmányt Budapesten 
vásárolta egy katonától. A rendőrség Kovácsi 
ujjlenyomatait felküldte az államrendőrség 
daktiloszkópiai osztályának. 

— Borzalmas gyilkosság és öngyilkosság. 
Budapestről jelentik : Pozsgay Kálmán gazda-
sági intéző gróf Eszterházy Pál lovászpatonai 
birtokán boszuból rálőtt vadászfegyverével 
Siroky Ferenc uradalmi igazgatóra, aki hol-
tan bukott a földre. A gyilkos merénylő a 
véres tett után az igazgató Karkasz nevü se-
gédtisztjére, egy vendégségben lévő buda-
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pesti nevelönőre is rálőtt. Á nevelőnő súlyo-
san megsebesült. Molority István intézőt, aki 
kocsin közeledett a helyszinére, a vérengző 
gazdatiszt szintén célbavette. Motoritynak 
azonban sikerült elmenekülnie. Pozsgay ez-
után bezárkózott szobájába, ahol agyonlőtte 
magát. 

— Tarifaváltozások a nemzetközi posta-
forgalomban. Az Ausztria-Bosznia-Hercego-
vinába és Németországba szóló forgalmon kivül, 
az egyéb külföldi országokba szóló postaforga-
lomban 1916-ik évi október 1-én kezdő liatály-
lyal a következő változások állanak be: Bulgá-
riába szóló levelek 20 grammig 15 fillér, ugyan-
oda szóló levelezőlap 8, illetőleg 10 fillér. Az 
értéklevél dija Bulgáriába mint eddig, 300 
frankonkint 15 fillér, de a legkisebb összdij 
60 fillér, Dániába, Luxemburgba, Németalföldre 
20, Sassvitzon át 25, Svájcba 15, Svédországba 
20, Dánián át 25 fillér. Értékdobozok sulydija 
Dániába, Németalföldre két korona, Norvégiába 
három korona, Svájcba 1 korona 50 fillér. 
Nemzetközi csomagok biztosítási dija Dániába, 
Luxemburgba, Svédországba és Németalföldre 
20, Norvégiába 30 fillér, Közönséges (5 kilo-
grammon felüli) csomagok sulydija Bulgáriába, 
a megszállott szerbiai területen át 20 kilogramm 
súlyhatárig a belföldre érvényes csomagtarifa 
szerint fizetendő. Svájcba küldhető közönséges 
csomagokért a magyar és osztrák szállítási 
útra 6—10 kilogrammig 2 korona 50 fillér, 
10—15 kilogrammig 4 és 15—20 kilogrammig 
5 korona 50 fillér jár. 

— Megbüntetett cukordrágitő. Két és fél 
vaggon cukrot vásárolt Biró Jónás mokrini ke-
reskedő. Két vaggont maximális áron, fél vaggont 
pedig 1 -40 és 1 '80 koronájával adott el, dacára 
annak, hogy iparengedélye nem volt a cukor-
árusitásra. A nagykikindai törvényszéken árdrá-
gitási visszaélés miatt indult meg ellene az eljárás. 
A törvényszék felmentette, mert valónak, fogadta 
el azt a védekezését, hogy a községi elöljáróság 
kívánságára szerezte be a cukrot. Csütörtökön 

foglalkozott az üggyel a szegedi Ítélőtábla bün-
tető tanácsa. Biró ismét tagadta, hogy a cukrot 
nyerészkedés céljából vásárolta és előadta, hogy 
a cukrot azért árulta a hatóságilag megállapított 
áron felíil, mert a cukor beszerzése sok költ-
ségbe került. Az Ítélőtábla megsemmisítette az 
elsőbiróság Ítéletét és a vádlottat árdrágítás 
visszaélés vétsége miatt négyszáz korona fő-és 
hatvan korona mellékbüntetésre és egy évi 
hivatalvesztésre itélte. 

— A lisztárusiíók figyelmébe. A liszt-
liivatal fölkéri a lisztárusitó kereskedőket cs 
iparosokat, hogy a közönségnek eladás végett 
kiosztott lisztről elszámolásukat szeptember 
30-ig mutassák be. Az elszámolásban kitün-
tetve legyen az a mennyiség, amelyet szep-
tember 16-tól október 15-ig terjedő egyhavi 
időre elárusitás céljából megkapott. Továbbá 
kitüntetve legyen az is, hogy a közönségnek 
összesen ezen hónapra mennyi adatott ki és 
mennyi a maradvány. A lisztelosztó keres-
kedők ezen fölül tüntessék azt is ki, hogy a 
hozzájuk beosztott ismételadók részére mennyi 
lisztet adtak át és a liszthivataltól e célra 
mennyit kaptak. 

— A szeszmennyiség zár alá vétele. A 
hivatalos lap csütörtöki száma a pénzügy-
miniszter rendeletét közli, amely szerint a 
fogyaszási adó alá eső szeszfőzdékben 1916-ik 
évi október 1-től kezdődő hatályai a terme-
lendő szesz mennyiség negyven százalékát a 
közszükséglet számára zár alá helyezik. A 
szeszfőzde és szeszfinomitó vállalatok a ren-
delet következtében minden egyes vevővel 
szemben a rendelet hatályának időtarma 
alatt csak a kikötött mennyiség hatvan szá-
zalékát kötelesek szállítani. A szeszfinomitás-
sal nem foglalkozó szeszfőzdék vállalkozói 
kötelesek a szeszfőzdéikben 1916-ik évi ok-
tóber 1-étől kezdődőleg termelendő nyers 
szeszből a zár alá helyezett szeszmennyiséget 
kéthavonkint valamely általuk szabadon 
választható szeszfinomitó szabadraktárnak a 
rendeletileg meghatározott áron készpénzért 
átengedni. 

& 
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— A színműirodalom remeke, Dumas örök-
becsű müve filmen bemutatva százszorosan 
fokozza azt a hatást, amelyet A Kaméliás 
hölgy a minden szinpadán kiváltott a közön-
ségből. A kaméliás hölgyet felesleges ismer-
tetni, ismeri nrndenki A kaméliás hölgy tör-
ténetét, hiszen akárhányszor láttuk is ezt 
a színdarabot, mindig együtt éreztünk ezzel 
a jólelkű, alapjában véve romlatlan romlott 
nővel, aki szerelméért mindenét képes felál-
dozni. A Korzó-mozi igazgatósága, — mint 
mindig — az összes vidéki mozikat meg-
olőzve, elsőnek mutatja be A kaméliás höl-
gyet. A közönség bizonyára honorálja a 
Korzó-mozi igazgatóságának ezt a figyelmét 
és bizonyára zsúfolt ház fog gyönyörködni a 
kaméliás hölgy történetében. Ez a film min-
den tekintetben a megtestesült tökéletesség, 
a filmgyártás rem ke. Nagy mértékben emeli 
az értékét, hogy a eim szerepet egy világhirü 
művésznő Franceska Berlini játsza. A kamé-
liás hölgy pénteken, szombaton és vasárnap 
lesz műsoron a Korzó-moziban. 

— A tuberkulózis és az ellene való 
védekezés. A világháborúval kapcsolatosan 
egyre többen foglalkoznak a tüdővész nagy-
arányú elterjedésének jelentőségével és a 
védekezés fontosságával. Dr. Friedrich Vil-
mos egyetemi magántanár, főorvos a fenti 
cimmel érdekes tanulmányban foglalkozik a 
tüdővész ellen való védekezésnek problémá-
jával és könnyen érthető módon magyarázza 
meg a tüdővósz terjedésének okait és a vé-
dekezés leghatalmasabb eszközeit. Természe-
tes, hogy elsősorban a nép jólétének emelé-
sét s a lakásviszonyok javítását követeli a 
tüdővész terjedésének meggátlására. Ezek 
mellett a városi és megyei hatóságokat is 
figyelmezteti arra, liogy a kezükbe adott 
hatalommal milyen sokat tehetnek a tiidövész 
elhárítására. Ezért mindenképen figyelemre 
méltó a két ives tanulmány s helyes dolog 
volna, ha az arra illetékes hatóságok arról 
gondoskodnának, hogy a nép körében minél 
nagyobb körben elterjedjen. Kapható: Buda-
pesten a Népszava, Szegeden, Várnay L. 
könyvkereskedésében. 

— Szigorú büntetés utcai botrány miatt. 
Szerdán éjszaka négy rendőri felügyelet 
alatt álló nőt vittek a rendőrségre utcai bot-
rány okozása miatt. Csütörtökön reggel dr. 
Temesváry Géza főkapitányhelyettes, kihá-
gási biró 30—30 napi elzárásra itélte a bot-
rányokozókat. 

— 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-
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

írógépszalag—szénpapir és az összes 
Írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keiler Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

A szkupstina a szinház előcsar-
nokában ülésezett. 

— A szerbek Korfu szigetén. — 

Bern, szeptember 28. A szkupstina 
korfui ülésezéséhez még a következőket je-
lentik : Összesen 132 képviselő gyűlt össze, 
ezek közül 80 most lépett először Korfu föld-
jére. A szkupstina a városi szinház előcsarno-
kában tartotta üléseit, ahol az első ülést meg-
előző napon a csarnokot ünnepies Tedeum-
mal beszentelték. 

Korfu szigetén ujabban ogy szerb tá-
virásziskolát alapítottak, melynek máris 120 
hallgatója van. Egy gazdag korfui görög 
erre a célra átengedte újonnan épült palo-
táját, a korfui jóhirü liceum igazgatója az 
iskola berendezését bocsátotta a szerbek 
rendelkezésére. 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

Alexander Dumas 
világhírű regénye a filmen 

a főszerepben 

Franceska Berlini 

A Xatnélíás hölgy 
dráma 5 felvonásban. 

A legszenzációsabb filmdráma, amelyet a kinemafographía a 
mai napig produkált. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

Helyárak: Páholyülés D60, zsölye 1*20, I. hely 1 korona, 
II. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. 
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Milyenek a háboríts apró-

fiSaját tudósítónk lót.) Ebben a cikkben az 
apróhirdeitőkről és az .apróhirdetésekről lesz 
szó. Eltekintve az (apróhirdetéseik praktikus 
hasznától, bizonyára sokan vannak olyanok, 
akik elítélik azokat, akik apróhirdetnek. De 
az dobja ezekre a -hirdetőkre az első követ, aki 
azt meri állítani, hogy még sohase apróhir-
detett. 

Átböngésztük a budapesti és a. szegedi 
lapokat, láttunk különösen furcsa és kevésbé 
furcsla apróhirdetéseket, amelyekben szerel-
mi láztól égő szivét önti ki egy „a harctéren' 
tartózkodó tüzérzászlós" láttunk keringőre 
való felhivásokat, olvastunk olyan hirdetést 
is, amely kereken kimondja, hogy évii száz-
ezer koronát jövedelmező üzletét kizárólag 
azért hajlandó a boldogtalan tulajdonos cse-
kély négyszáz korona készpénzért eladni, 
mert a felesége hűtlen ül elhagyta. Vannak 
azonban komoly apróhirdetések is. Például: 
„Könnyen sebesült árkászbladnagy feltétlen 
urileány komoly ismeretségét óhajtja. Jeli-
ge: Csak komolyan." 

A szegedi lapokban 'is lehet n,Hgyoéha 
olyan apróhirdetést felfedezni, amely bizo-
nyos szimpátiát vált ki az olvasóból. Igy pél-
dának okáért egy mindenre elszánt gazdasz-
szony a következő hirdetést tette közzé: 

Gazdasszonynak mennék egy 
magános emberhez — eset-
leg mezőgazdasághoz is. — 
Ajánlatok: „Jó gazdasszony" 

jeligére a kiadóba. 
íSzegény asszony, mennyit nélkülözhetett, 

amiig elhatározta, hogy ha nem) aíkad meg-
felelő magányos ember, akkor — isten neki, 
— elmegy gazdasszonyának egy mezőgazda-
sághoz, 

A háború rászoktatott bennünket, hogy 
mindennapinak és sablonosnak tartsuk a kö-
vetkező apróhirdetést: 

Ügyes, csinos borbélynő, 
mlint segéd ajánlkozik bor-
bélyüzletbe vidékre vagy vá-
rosba. Ajánlatok a kiadóba 
kéretnek „Borbélynő" jel-

igére. 
H a fentebb említett borbélynő a „csinos" 

szócskát a hirdetésiből mellőzni gfcives lett 
volna, bizonyára sokkalta szimpatikusakban 
nézett volna ki a hirdetés. 

A következő, harmadik apróhirdetés .sem 
az utolsó. A következőkiet. mondja egy bizo-
nyára gyermek-arcú — hadnagy: 

Hadnagy keresi 16—-20 éves 
kövér lánynak tisztességes 
.ismeretségét. Leveleket „Sza-

badság 24." a kisadóba. 
De gustibus non est disputandum. 
Ugyan nem volna szíves valamelyik mil-

liomos egy temperamentumos, 18 esztendők 
bájos leánykát feleségül venni! H a igen, .ak-
kor olvtassa el ezt a hirdetést: 

Milliomost vagy földbirtokost 
vagy mindkettőt egy sze-
mélyben (40—60 között) ke-
res hűséges férjnek egy bá-
jos, temperamentumos, 18 esz-
tendős urileány. Tartalmas 
levelet előbb én kérek „Alom 
és valóság" jeligére, aztán ha 
megfelel, — beszélhet a papá-

val. 

Tessék szives lenni -ezen urileúnyhoz tar-
talmas levelet intézni, aztán — beszélni a 
papával. 

* 

A háborús apróhirdetésekből kikaptunk 
néhányat, hogy bebizonyítsuk az antant alak, 
hogy nemi -veszett ki még a humor ebből az 
országból. 

KOZOKT A FAS 
0000 

Beiratások a harmadik háborús 
tanévben. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi iskolák-
ban most folynak a beiratkozások. Az első 
napok tapasztalatai azt mutatják, liogy a há-
ború hatása az iskolákra mind érezhetőbbé 
lesz. Az előző tanéviekben sokkal többen je-
lentkeztek, a helyek gyakran már az első be-
irat ási napon megteltek, a háború harmadik 
esztendejében a második napon gyéren szál-
lingóznak a tanulók. A nagy drágaság, az 
ujabb bevonulások és egyéb körülmények 
megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik ue is-
koláztatást. Tudunk eseteket liogy tizenhét 
éves .anyátlan fiuk, akik a háborúban édes-
apjukat is elvesztették, katonai szolgálatra 
jelentkeztek, hogy megélhessenek. Mások 
•nem folytathatják tanulmányaikat, mert nem 
tudnak tandijat fizetni, a tandíjmentességre 
pedig a .bizonyítványuk nem jogosítja őket. 
Számos szülő könnyezve jelenik meg az is-
kolában, liogy talán az igazgató mégis föl-
veszi majd a fiút. De az igazgató nem segít-
het a bajon, mert ebez a miniszteri utasítás 
idevágó részének módosítása volna szüksé-
ges. A miniszternek meg is vau a jó szándé-
ka, liogy a szülők helyzetén könnyítsen és a 
gyermekek iskoláztatását lehetővé tegye, de 
a háború káros hatásait miniszteri rendele-
tekkel megszüntetni nem lelie-t. A bajok eny-
hítése azonban föltétlenül szükséges. 

Igen üdvös volt a miniszternek az a ren-
delkezése, liogy az erdélyi menekültek gyer-
mekeit okmányok és tandíjfizetés nélkül ok-
vetlenül be kell írná az -iskolákba. Szegeden 
is több ily menekült gyermek jelentkezett, a 

Fényképészeti gépek. 

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

Sandberg Henrik ffi*1 

Szeged, Széchenyi-tér 16. 

T. v e v ő i m n e k Jó! berendezett sötét 
kamrát díjtalanul rendelkezésére 

• b o c s á f f o k . 

kik tanulmányúikat keserű kényszerűségből 
most itt folytatják, A harmadik háborús tan-
év október elsején 'kezdődik meg. 

SZÍNHÁZ 
m ű v é s z e t 

0 300 

MŰSOR: 

PÉNTEKIEN: A csodacsók, operett. (Bemu-
tató.1) Páratlan hárombarmados. 

SZOMBATON: A csodacsók, operett. Páros 
egyharmados. 

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

ratlan kétharmados. 

A csodacsók. A szinházi iroda jelenti: A 
Csodacsók, Strauss Oszkár pompás uj operett-
je, teljesen készen várja a pénteki bemuta-
tót. A* darab foglalkoztatja a teljes énekes 
személyzetet 

Bruckner László sikere. A győri szín-
társulatnak. amely elsejéig Lúgoson játszik 
előnyösen ismert első karmestere Bruckner 
László, aki szegedi fiu. Muzsikális tehetségét 
abból az alkalomból, hogy Verdi Traviata 
szimfóniájának ábrándját dirigálta, Krassó-
Szörényi lapok a következőkben dicséri meg: 
„Szűnni nem akaró taps követte a zenekar 
kitűnő játékát. Bruckner László karnagy ke-
vés zenészével valóban kiválót nyuitott. A 
szabatos játék az eleven, ügyes és diszting-
vált vezetés egyaránt tetszett a közönségnek. 
Ez a szám volt a legsikerültebb szám. A 
közönség viharos tapssal sem tudta kicsikarni 
a ráadást és sajnálta, hogy a zenekar játé-
kát többé nem hallhatta." 

|-izzótestek és üveghengerek I n v e r i 
és A u e r é g ö k r e legjobb minő-
ségben F O N Y Ó S O M A , világi-

ási-válla latánál, Kölcsey-utca 4. Telefon 165. 

®®®®®®®®®®®®®®®®® 

Az egész vüág ipara az antant 
ágyúit tömi munícióvá!. 

Bern, szeptember 28. A Temps a követ-
kezőket irja: Azok a sikerek, melyeket a 
németek a háború első évében elértek, két-
ségtelenül szervezettségükhöz és a hadi-
anyagban való bőségükhöz fűződnek. Nekünk 
a háború másfél esztendeje alatt kellett meg-
teremtenünk olyan szervezetet, amin a né-
metség negyven esztendeig dolgozott. Még 
nagyobb a teljesítményünk a munieiógyártás 
dolgában. Ma a francia hadiipar versenyez 
ezen a téren a német iparral. A háború 
elején Németország hadianyagtermelése 4 : 1 
arányban állott a szövetséges hatalmakéhoz, 
ma az arány 3 : 4 ami javunkra. Az egész 
világ ipara a mi ágyúink éles torkát tömi mu-
nícióval, Amerikában városok épültek a mi 
aranyunkból, amelyek muníciót gyártanak 
nekünk s amit fürge flották hoznak át a 
tengeren. Egy rettentő szervezet dolgozik a 
mi szolgálatunkban: millió kéz dolgozik Né-
metország vesztén. Mikor ezt a széditő háló-
zatot látjuk, büszke bizakodás fogja el a 
szivünket. A számok mindent lenyűgöző 
ereje arra tanit minket, hogy biznunk kell a 
győzelemben. Nem látja Németország is most 
már, hogy az egész világgal áll szemben. (?) 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 
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Alacsony áramfogyasztásukon 

kivül pompás fehér fényükkei 

tűnnek fel. Nyugodt egyenletes 

világítás. Szegeden kizárólag 

FonyTSoma 
világítási válíalatánál kapható, 

Kölcsey-utca 4. szám. 

tfoisisebks 

K r é m e r H. 
Kossuth Lajos-sugarut 

férfi- é s női 
k uha- üzlete 

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

leányka-kalapok. 

Telefon 7 7 3 . Te le fon 7 7 3 . 

® @ @ @ @ @ ® @ B ® @ ® ® @ @ ® Í D 

& s 

LüIísé beszerzési forrás! 
I s k o l a h e g e d ű k b e n , valamint az ösz-

szes hangszerekben és alkatrészekben 

Babós Sándor ITTC^D?' 
Iskola-utca 8. — Szolid árak. 

Gyomor balosok di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomcrcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
pvópvszertáráhan Szeeeá 

izzad valamely test-
r é s z e ? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert, üvegje 70 fil-
léréi* kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Hajhullás, bajkocpa 
gyorsan elmúlik a Lein-
zir.ger-fele „C h i a a h a j-
s z e s z" által. Ára K V50 
Kapható Leinzinger Gyula 
gvógyszertáiában Szeged 
Sz icbenyi-íér. 250 

HaJőszSfés ellen 
csákis az ártalmatlan Leín-
zinger-féle „Hajrestorer* 
használja. Ára 1 K 50 fi'l 
Kapható Leinzinger Gyúl? 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 25F 

Legjobb hajfestd az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ara 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gyuls 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 25G 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a hires Lei izin-
ger-íéic f o g c s e p p b ő . 
üvegje 70 fillérért kap 
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
hnyi-térSzéc 250 

0 0 ® ® ® ® ® ® ® ® © ® ® ® ® ® ® 

Gróf D o h n a : 

A t ^ o w e k a l a n d j a i . 
Ara 2 korona. 

A l ü c k e S ieSSmuth: 

mma idössmslbvg&f ̂ CÁH 
Ara 2 K 40 fül . 

fflücke H e l i m u t h : 

ACLFETE KJŐMJ MSO^T"* 

2 K 40 f i l l . 

L a k a f o s L á s z l ó : 

H*Kti>tiaoVic; Kwtitttffi 
Ara 80 fil lér. 

A n d r e f e v L e o n i d : 

ö g e s z m é k 
Ára 40 f i l lér . 

K r ú d y G y u l a : 

Ara 60 fi l lér. 

A 
Szegednek és a délvidéknek nemcsak a legjobb, hanem a Segelterjetebb politikai 

napilapja is. Előfizetési ára egy hónapra két korona. 

Olvassa legújabb táviratainkét a kiadóhivatal (Kárász-utca 9.) kirakatában. 

A D é l m a § r s 
nagy elterjedtségénél fogva a legalkalmasabb hirdetési orgánum. Arai roéltá-

nyosak, hirdetései célra vezetnek. 

A D é l m a r s z a 
jólinformáltsága közismert. A saját érdekében cselekszik tehát, ha meqren-

deli és ha hirdet benne. 

Szerkesztőség telefonja 3 0 5 . Kiadóhivatal telefonja 81. 

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


