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Svédországban azonban oly elszánt a
hangulat, hogy ezúttal alighanem súlyosabb
következményekre
kerülhet sor. Svédország
— ha kell — erélyesebb eszközökkel is meg
fogja óvni a maga állami szuverénitását. A
tengerek szabadságáról sehol olyan komolyan nem beszélnek, mint a skandináv államokban s hogy a svédek szimpátiája Németország oldalán van, ez nem csupán
érzelmi,
hanem érdekből eredő rokonérzés.
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Bécs, december 20. A „Wiener Mittagszeitung" illetékes helyről, Szófiából arról értesül, hogy az összes szerb hadseregből mintegy 50.000 ember trén nélkül, legfeljebb hat
hegyi üteggel menekülhetett Albániába. Montenegró felé alig 30.000 ember vehette útját,
akiknek talán kétharmada juthatott el Szkutariba.
Genf, december 20. A lyoni Nouvelliste
egy párisi jelentése azt mondja, hogy a Valériában partraszállitott
olasz
csapatokat,
legalább 30.000 embert, Albánia
belsejébe
küldték. További megerősítéseket
várnak.
Ezeknek az olasz csapatoknak az a céljuk,
hogy azoknak a szerbeknek, akik Montenegróból és Albániából menekültek,
koncentrációs bázist készítsenek elő.
Hága, december 20. A rotterdami hajósvállalatok körében a legnagyobb felháborodással fogadják azt a felmerült híresztelést,
hogy nemcsak a Szuez-csatornát zárják el,
hanem a La Manche-csatornán üt sem közlekedhetnek a semleges hajók, melyek járatait eddig az angol zaklatások ellenére is fentartották. A dán és holland hajóknak ez uj
rendelkezés értelmében meg kellene kerülni
Skótországot.
Rotterdam, december 20. Két dolog izgatja most Anglia közvéleményét. A dánokkal kötött kereskedelmi szerződés és a szuezi csatorna elzárása. A dán szerződés felkavarta a brittek politikai életét: heves harcok
várhatók még akörül a titok körül, amely a
semlegesek bőrére megy és amelyet az angol kormány ép azért nem akar nyilvánosságra hozni. Néhány ellenzéki politikus és
az ellenzéki sajtó leleplezte a szerződés egynémely pontját, amelynek alapján Dánia hivatva vart a svéd postát ellenőrizni s csak oly
csomagokat átengedni, amelyek nem tartalmaznak
élelmiszert
és
Németországnak
továbbitható árukat. Egy másik része viszont megengedi, hogy Dánia bizonyos angol árukat továbbítson Németország
számára. — Az angol önzés felháborító esete ez az
ügy. Svédországot egy semleges állam utján
akarja izolálni s a maga áruinak nagy részét
titkos szerződés utján igyekszik az ellenséges Németországba
juttatni.
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- 5 ágyof és 1200 fegyvert zsákmányoltunk.
— MojkovácznáS csapataink több száz
Budapest, december 20. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) K ö v e s s
tábornok csapatai rohammal vették be az ellenség erősen kiépített hadállásait.
A Tara kanyarulatánál, Bijelopoljetól
délnyugatra és Godusánál (Beranetől északra) a Tara mentén folyt harcokban három
hegyi ágyút, két tábori ágyút és 1200 puskát zsákmányoltunk.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

-

Berlin, december 20. A nagy főhadiszállás jelein ti: A Tarától északkeletre vívott harcokban, mint utólag jelentik, három
hegyi és két tábori ágyul zsákmányoltunk.
Tegnap Mojkovácnál az osztrák-magyar csapatokra további sikeres harcok
voltak. Több száz foglyot szállitottak be.
Német és bolgár hadsereg részekről
nincs jelenteni való.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Ujabb antant-támadás esetén
görög területre nyomulunk,
Athén, december 20. A „Nea Himerea" rig vannak előretolva s ily módon alig két
jelenti: A német követ kijelentette Skuludisz kilométernyire vannak a bolgár határtól. Az
miniszterelnöknek, hogyha az antant-csapa- eddig partraszállitott angol-francia csapatok
tok a görög területről megtámadják a néme- I száma meghaladja a 160.000 embert. SzaioTiz
teket és bolgárokat, azonban vállalkozásuk niki védelmében a flotta is részt vesz.
rosszul üt ki, akkor a németek a görög ha- nagy hadihajó van a kikötőben. Az antant
tárt átlépik és üldözni fogják az antant-csa- helyzetére Szalomkiban jellegzetes, hogy naponkint zavartalanul mennek vonatok Szalopatokat.
nikiből Bulgáriába és közben végig robognak
Görögország tiltakozása.
az antant hadállásainak több mint a felén és
Hága, december 20. A Szalon ikinak a olyan állomásokon állanak meg, ahol vezér•szövetségesek által való megerősítése élten karok székelnek.
emelt görög tiltakozás azon álupszik, bogy
efféle meger ős késeknek az ellenpárt ellen- A románok független
rendszabályai lesznek
következményei.
Atacedóniát követelnek.
Az antant respektálja a görög
engedményeket.
Athén, december 20. Minthogy az antant különböző rendszabályai átlépték >a görögök által tett engedménynek határát, Satraii tábornok azt az utasítást kapta Parisból,
hogy ezeket a határokat részben respektálja.
A görög kormány csak formális tiltakozást
fog emelni azoknak a német és osztrák-magyar csapatoknak a görög határon való átlépése ellen, amelyek görög területen folytatják az üldözést, de minden erőszakos rendszabályt mellőzni fog.
Az antant-csapatok uj frontja.
Lugano, december 20. Magrini e hónap
17-éről a következőiket irja 'lapjának az angol-francia fronton 'tettj látogatásjáról: —
A szövetségesek főereje Külkisnél áll, as előőrsök azonban egészen a doirani pályaudva-

Bukarest, december 20. A félhivatalos
Independance Roumaine-hm
Istrati egyetemi tanár és képviselő, az. interven/cionisták
egyik érős. támasza, felhívja Románia: figyelmét a macedón-kérdés rendezésére. Istirati
kifejti, hogy Romániának nagy érdekei vannak Macedón iában, ihol faj,rokonai, ,az aruimánok, — kucóö'látiok — laknak. Amikor az
idegene iga alatt nyögő testvérekről van sízó.
minden esizlközt meg kelt ragadni érdekükben. Felette fointos Romániára a macedóniai
román kérdés rendezése. Bün volna Romániától, 'ha eltűrné, bogy képességeiket jövőre
is idegen nemzet .szolgálatába állítsák. A macedón-kérdésnek csak egy helyes megoldása
van román álláspont szerint: Macedónia szabad konfederativ állam legyen, amelyben
minden nemzetiség teljes szabadságot élvez
és. maga intézi vallási, iskolai és kulturális
ügyeit,
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Tüzérségi harc az olaszokkal.
Budapest, december 20. (Közli a m,i- | érték forog, amely a háború után, súlyos válniszt-ere-lnöki sjaj-tóosztály.) Az, -egész arc- ságokra f-og vezetni. A kivándorlás, a tőkevonalon mérsékelt tüzérségi tevékenység, szegénység, a széninség, az adóteher és a
egyszerre
amely csak a Chiaso-szakaszon és ,a Col di fogy asz íákép ess cg csökkenése,
óriási nehézségeket fog okozni. A nép ezzel
Lana területén vált hevesebbé.
szemben, görcsösem ragaskadiik a győzelem
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese. reménységéhez.
Négy szenátor ezután a községek pénzOlaszország pénzügyi bajai.
ügyi válságát ismertette.
— Hat milliárd lira a deficit. —
Daneo pénzügyminiszter beismerte, miRóma, december 20. A szenátus tegna-pi szerint aiz egész olasz háborús pénzügyi
ülésén a költségvetési provizórium tárgyalá- igazgatás — rögtönzés és az összes, pénzsánál Mag-giorini Ferraris -szenátor jelentette, ügyi rendeletek csak arra törekedték, h-ogy
hogy a deficit eddig több mint hat milliárd a lehető leggyorsabban, a lelhető legkönnyeblira. ElkérLiiihetetlenül szükséges egy harma- ben a lehető legtöbb pénzt teremtsék elő. A
dik hadikölcsön kibocsátása.
A hadikiadás háborúhoz nem-csak katona, hanem pánz is
az egész nép évi jövedelmének
a felét fel- kell és az adófizetőnek készen kell állania
emészti. Az 1848. évi magy vivmányo-k egyi- arra, hogy mindig ujabb és nehezebb áldozake, tudniillik a só árának 13 cen tis imióra való tokat hozzon.
leszállítása elveszett. A só -árát a legújabb
Blaserna szenátor a pénzügyi bizottság
adórendeletek száz
százalékkal
emelték. nevében elfogadásra ajánlotta- a költségvetési
Kis adóreformokká!, a -nép szükségleti cikkei- provizóriumot.
nek és a h-a-di jövedelmeknek megadóztatáA szenátus 147 szavazattal 16 ellen titsával csak sovány előnyöket lehet kicsikar- kos szavazással elfogadta a költségvetési
ni. A közgazdaságban számos látszólagos provizóriumot. (M. T. I.)

A németek sikeres robbantásai
a nyugati fronton.
— Egy angol repülőgépet Selőitek. —
Berlin, december 20. A nagy főhadiszállás jelenti: Tengerparti ütegeink tüzelése elűzött ellenséges monitorokat, amelyek tegnap délután Veszíendét lőtték.
Az arcvonalon élénk tüzérségi tevékenység mellett csapataink több sikeres robbantást végeztek. Egyik repülörajunk megtámadta Operughie helységet, amelyben
az ellenségnek számos összeköttetései futnak össze.
Egy angol kétfedeliit Brügge mellett
levő harcban lelőttünk. Benne ülök meghaltak.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Angol gyanúsítás.
Berlin, december 20. Angol lapok nagyon is átlátszó célzattal azt ,a fh-irt terjesztették, hogy a német kormány a- hadikölcsönökré angol vagyont is felhasznált. Ez a rágalcimi már a -francia sajtót is megjárta és.
akkor hivatalos cáfolatban résizesüll-t. 'Különösen -vakmerő a Daily News november hó
23-iki számának a;z az állítása, hogy az I-rnperial Gas Association- vagyona is erre a
célra jutott, holott Londoniban az éredkekeknek bizonyára tudomásuk -vain arról, hogy
enn-ek a- vállalatnak német iiz-eme -még kényszer felügyelet alá sincs helyezve s -ugy -dolgozik, akárcsak béke idején, s csu-pán. arra
vigyáz a német kormány, hogy jövedelmeit
ne szállíthassa ki Angliába.(M. T. I.)

.
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lengyelek, orosz-ok és zsidóik jutottak. EzeAz orosz hadszintéren
ket az embereket arra kényszerítették,
hogy
nincs esemény.
belépjenek a francia hadseregbe. Az idegen
légiókba osztották be őket. A könyv hajmeBerlin, december 20. A nagy főhadiresztő részletekről emlékezik meg, melyek
szállás jelenti: Keleti hadszíntér: A helyzet
ezekkel, az /idegeim önk|énitese/J.íol való báváltozatlan.
násmódra -vonutkoizmak, -Utolsó fejezetéibenLegfőbb hadvezetőség.
egy tragikus eseményről emlékezik meg:
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Két oros-z: Rononov és Kask áthágta a
Buda-pest, december 20. (Közli a mi- -boritali tilalmat. Barras altiszt, alkit a katoniszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz had- nákkal -való rossz bánásmód -miatt a tisztikarból- degradáltak, mindkettőt fogságra veszintéren nincs különösebb esemény.
tette. Két -másik orosz katona megkérdezte
Höfer altábornagy
Barrast,
mi történt honfi társaikkal, amire
a vezérkari főnök helyettese.
az altiszt ők-e-t is -elfogatta és -ebben az ügyA franciák bánásmódja
ben még több önkéntest is fogságba kisérteaz orosz önkéntesekkel. tett, Ezután „zendülés" -miatt -vizsgálatot inKrakó, december 20. A Gazeta Polska dítottak. Barras láncraverette az elfogottakat.
jelenti, ho-gy a minap Hágában Boucher -ki- Egy Adamcevszki n-evü -lengyel- őr fel-váltákijelentette, Ih-ogy -n-em akar
adásában egy könyv jelent meg, -amely for- sát kérte, mert
1
dítása -a Genfben kiadott orosz munkának. Ez barátai ellen fellépni. Miután kérését elutaa mü azt -a borzasztó helyzetet tárja M , a sították, eldobta fegyverét és a foglyok közé
melybe a Parisban -levő -orosz alattvalók állott. Barras ezután addig verte, amig több

íázeged, 1915. die-eember 21.
sebből vérezve, eszméletlenül össze nem rogyott. Eközben odaérkezett -egy San-dré hadnagy és .a földön fekvő Adamcevszkit ugy
fejberugta, hogy a szerencsétlen
embernek
orrán és száján megindult a vér. Amikor egy
egészségügyi katona -b-e akarta kötözni a
sebesültet, a hadnagy megfenyegette, h-ogy
ő is ugy járhat, imint a lengyel katona. Barras az e-gyik foglyot: Kir-ejevet pőrére vetkőztetett és -meztelen- testére hideg viz-et -öntött. Azután piszkos rongygyal betömte a
száját és a rongyot botjával mélyen benyomta. Meg is .fojtotta volna a szerencsétlen' katonát, Iha hirtelen- meg neim jelenik ,a század,
paranen-oka. Jmlius 24-én -meghozták az ítéletet a „zendülés" dolgában. Nyolc orosz önkéntest agyonlőttek, tizet egyenkint
tízévi
kényszermunkára és nyolcat öt-öt évi kényszermunkára
ítélték.

Januárban lesz a döntés
az Unióval való afférban.
Berlin, -december 20. A Kölnische Zeitung dróttailan táviratot kapo-tt Washingtonból, mely szerint a -m-a-gyar és osztrák -monarchiával az Egyesült-Államok
még nem
szakit, hanem hév-árja, Ihogy a -monarchia
milyen választ ad Amerika imás-od-ik jegyzékére. Az amerikai meggyőződés az, ho-gy
Washington máris átlépte az engedékenység
határát. Döntés csak január első hetében
lesz, amikor Wilson nászutjáról visszatér.
A románok a Duna megnyitását
követelik.

Bukarest, december 20. Stirbey -György
képviselő, Bratianu minisztereinek sógora, a
kamiara tegnapi üll-ésén interpellációt intézett Costinescu pénzügyminiszterhez a gazdaságpolitikai kérdós-ek-ben. Az int-erpelláci-c-t Stirbey ,a- keddi -ülésen fo-gja a kamarában- bővebben -kifejteni és megindokolni. A
Nationalul munkatársa kérdést intézett Stirbey-hez ez ügyben, aki a következőket
mondta:
;
— (Mi, agráriusok, arra a meggyőződésre jutottunk, Ihiogy ,a kormány nem -meri
nyíltan bevallani, ho-gy a gabonaexportot
megtiltja, hanem egész -sor intézkedéssel
igyekszik azt megakadályozni.
Kényszeríteni akarjuk a kormányt az export megengedésére. Az agráriusok mozgalma amnálhatalmasabb és fenyegtőbb, mert résztvevői
a legkülönbözőbb politikai pártokból sorakoznak. Követeljük elsősorban a Duna megnyitását. A Duna megnyitása -szerencse volna reánk nézve, -mert -az -exportot biztosítaná
a központi hatalmiak részére. Á

A német flotta felügyelete
az Északi tengeren.
Berlin, december 20. A
Wolff-ügynökség jelenti: Hajóhadunk részei a legutóbbi
héten átkutatták az Északi-tengert és a kereskedelem feletti felügyelet célfiából e hó
17-én és 18-án a Shagerrakban cirkáltak. Ez
.alkalommal 57 Ihaj-ót vizsgáltak át. Egy gőzöst, amelyen du-gáru vcllt, beszállítottak.
Angol tengeri erő az egész idő alatt sehol
sem volt látható.
A tengerészeti vezérkar főnöke.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
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A Km magyar hősei.
A Berliner Tagéblatt az olasz harctérre
kiküldött külön tudósitójáinak alábbi táviratát, közli a IKrnen küzdő magyar bősökről:
— Almikor órákig tartó, nehéz kapaszkodás után elértük a Km jeges csúcsait,
amelyeket magyar csapatok,kétszáz nap óta
tartó küzdelemben 'védenek, éjppe'n jVilmios
császárnak magyarul megszövegezett
sürgönye érkezett meg kassai ezredének , ahhoz a
zászlóaljához amely ezekben a. harorPcban különösen kitűnt, iA német -csátezár ebben a sürgönyében magasztalja e n n e k a zászlóaljinak
magatartását, amely a magyar nemzet hősies
magatartásának ragyogó példája. A sürgöny
felolvasását a katonák viharos éljenzéssel
fogadták. lAz egyik igy kiáltott síel:
— A legközelebbi napokban valami nagyot- kell művelnünk, hogy örömöt szerezzünk vele a német császárnak!
A Km a tolmeini hídfő szempontjából
ugyanaz, ami a Doberdó ifenisikja a görzi
hídfőre nézve. (Ezer méter magasságig vékony földréteg boritj •cl 'E kőzetet, azon tul
pedig kopár, viharos és most hóval befujt
szikla. lA 2245 méter magas hegy,csúcson magyarok ós n-lpi-nok csekély távolságnyira feküiszmeik egymástól és -a köztük levő közt drótakadályok töltik ki. (Keményre fagyott homokzsákokból kész üt falak képezik a fedezéket, mivel a jeges szikla és az ellenség tüzelése miatt lehetetlen lövészárkot ásni. Kezdetben, amikor még nem voltak hoanokzsákja.k a védők az elesettek
merevre
fagyott
holttesteivel fedezték magukat. lAz elesettek
a fagytól formálisan múmiákká válnak. Minden ujabb hóréteg ós lavina szemfedőt borit
az olasz hullák ujabb és ujabb sorara. Más
száz meg .száz akiket golyó vagy szurony ölt
meg, szétzúzva ott hever a szédítően mély
szakadékokban. A szurony mellett a. kézigránát a leghatásosabb védelmi fegyver. A
támadók sokszor (használnak lángvetőket és
robbantó csöveiket, ellenben aknák, a kölcsönös intenzív tüzérségi -tüz miatt mierm rak
hatók. Az olaszok számos tizienötösig menő
kalibert vittek iföl és szüntelenül váltakozó
négyórás pergőtűzzel ós arra következő roliaintámadással dolgoznak, mig tüzérségük a
magyarok hátsó összeköttetésieit tartja zárótűz alatt. A havason folyó háborúval járó
kölcsönös szenvedések nem hangolták enyhébbre az ellenfeleket. (Megsebesül t olaszok
alig voltak menthetők, miivel az ellenség
minden — eddig száznyolcvan — támadás
összeomlása után rögtön folytatja a pergő-

tüzelést, A saját tüzérségüktől veszélyeztetett
Ó9 eltalált olasz sebesültek miadammyiiszor
velőtrázó jajgatásban tömtek' ki és zsebkendőikkel integetve könyörögnek a magyaroknak, lioigy mentség meg őket ámde az ellenség gráinátzápora miatt ez lehetetlen. A múlt
heti utolsó támadás alkalmával az olaszok
egy háromszáz méternyi
arcvorkdszakaszra
négy óra alatt húszezernél több gránátot zúdítottak, ugy, hogy a'homokzsákóikat rongygyá tépték és a kevésszámú megfigyelőt megölték. öt percnyi szünet után következett a
roham és a zárótűz. Három század rohamozott, elül iá tisztek és altisztek ós hátul magasra tartott feszülettel a tábori lelkész.
Gépfegyvereink é,s tüzérségünk oldálozó füzében mindjárt elestek nyolcvanan és háromszor annyi sebesültet magukkal vittek a viszszarabanók. A védők vesztesége ugyanakkor
négy halott lés hat sebesült volt. Ez a- naponkint ismétlődő támadások .normális lefolyása. Dacára annak, hogy az ellenség n
negyedik Isonzó-.támadásban a iKrnen ós
Mázli iVrhon levő önálló alpiinókcn kívül a
genuiai, piaenzai, anonai és piamonti lrad'osztálycikat, valamint 2 nép-felkelő dandárt vetett t-üzbe a tolmeini hidifo ellem, ezen támadásával nemcsak hogy előnyt nem 'vívott kii,
hanem ellenkezőleg, az osztrák-magyar csapatok nyertek \Santa Buciénál és a \Merzli
Vrhon teret. A miaigyarck állásai a iKrnen
most kivannak építve érs raj,kályháikkal ellátva. A hőmérséklet időnként — ,22 fokra
szállott alá,. Az olaszok szívesen hagyják jel
fedezékeiket és olyankor átkiáltanak: Si
íred,dia, i fireddo! Gyakran meig üras konziervctcibozafcban átbajiir-álják ,a Corriera d?lla Sorát, Így .december 9-én a 6-án megjelent számot, Viszont ia magyarok is doha,Inaik át újságokat, ha azok az ellenségnek szárazon
vagy vizén való ujabb 'vércséménnői számolnak
be. Budapestről négy ,n.ap .alatt kapják meg
a postáit Az élelem és -muníció utánszállitása
kezdetben leírhatatlan nehézségekkel járt, ,die
most imár rendben folyik. Miivel békeidőben
a turisták sem másztak 1800 méternél magasabbra előbb uj utat kellett a sziklába, robbantani, amely harminc kilométer hosszú és
három méter szláles. Öszvéreik hordják kétezer méter magasba iaz élelmet és lőszert, onnan pedig katonák viszik -az állásokba. Ily
módon sok vaggon épületfát is vittek fe,I barakkok építésére. IA vizet kémiai utón állítják elő hóiéból. A legénység és tisztjei között
a viszony igen szíves.
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A főrendiház ülése. A főrendiház ülését
délutáni 'négy órakor nyitotta még báró Jósika Samu elnök. Az inide-moitást tárgyalták.
Gróf Széchenyi Aladár volt a z első szónok. Beszédében, kifejti, (hogy a középiskolákban nem t a r t j a kívánatosnak a német nyelv
tanításának a fokozását, ellenben felveti az't
az eszmét, 'h-ogy szláv nyelv-eket tanítsanak.
Báró Gerliczy Félix kifogásolja a kormány gabonasíorgalmii intézkedéséit.
Jankovich Béla kultuszminiszter -fenta-ríja azt a meggyőződését, hogy a német tanítást fokozni ke'll. A német nyelv -ai nemzetközi forgalomban nagyon fontos. Kétségkívül megszívlelendő azonban a sz-láv nyelvtanítás behozatala a középiskolákban'. A kormány szapoTitami fogja a népiskolákat.
Gróf Zselénszky 'Róbert szerint a bé'ké-
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ről csak akkor beszélhetünk, almikor ellenségeink -belátják, hogy nem győzhetnek le bennünket. A drágaságot, a háború okozta természetes következménynek kel'l; tekintenünk.
Beszéde vég-én, áfást- 'foglal a választól jog
kiterjesztése ellen.
Gróf Tisza István kijelenti, hogy nem
mi akartuk a háborút és merni'imi akartuk békében élő szomszéda,inkát megrabolni; a
reánk kénysizerit-ett küzdelmet végig folytatjuk. Hogy meddig tart a háború, az azoktól
-függ, akik -előidézték. Mi addig harcolunk,
amig biztonságunkat és függetlenségünket a
jövőben való támadásoktól megvédjük. A -mi
győzelmünk 'megszilárdítja a jövőben a békét; az antant győzelme veszélyezteti alzit.
A javaslatot ezután a főrendiház elfogadta.

Húst és szenet ajánlanak
Szegednek.
(Saját tudósítónktól.)
A városi tanács
hétfőn délelőtt megtartott ülésén dir. Somogyi Szilveszter polgármester Ibejelen-tejtte,
hogy a Magyar Város és
Községfejlesztő
Részvénytársaság,
amely a belügyminiszter
felügyelete alatt álló országos közélelmezési központot létesített, a következő ajánlattal fordult hozzá:
— Az au-rópai semleges állaimokba kiküldött képviselőink jelentései alapján a jövő
hónapban abban- a helyzetben leszünk, Ihio-gy
a törvényhatóságok, városok és községek
szükségleteinek ellátására részletesebb ajánlattal szolgálhassunk. Minthogy
társaságunk programszerű törekvése, h o g y a fogyasztóközönségnek mindennemű háztartási
és gazdasági szükségletét ki-elégitse és miután ezek a szükségletek a helyi és, gaizdasági viszonyok szerint jelentékeny eltérést
tüntetnek fel, kérjük nagyságodat, 'méltóztassék a vezetése alatt álló város területén;
jelentkező szükséglet-eket (a kenyér-magvaik
és lisztszüks'églet kivételével)
előzetesen
összeiratni és az összeírás eredményét társaságunkkal mielőbb közölni. Ha ezen összeírás. kapcsán lehetséges lenne annak megállapítása is, hogy az igényelt életszükségleti
cikkek ezidőszerint átlagosan imiílyeni áron
szerezhetők be a város területén, -tisztelettel
'kérjük ennek sz-ives közlését is, mert ez jelentékenyen megkönnyítené vállalatunk ama
programjának kivitelét, amely -az egyes
-életszükségleti cikkek árának -országos kiegyenlítését -célozza.
A társaság egyelőre a következő szállításokra tesz ajánlatot:
Szénre,
melynek 'szállítására -három
évre vállalkoznék. Darabos-, 'kocka- és diószén fölött rendelkezik a társaság és. Efco
brikett 'szállítására is; vállalkoznék. Az árak
Szegedre szállítva valamivel olcsóbbak, -mint
az átlagos ár.
A zsirhiányon
ugy akarnák segiteríi,
'hogy -minél több sertést állítanak be hizlalásra, amelyek ,a szükséges zsírt produkálnák.
A társaság a város részére és 'számlájára a
következő módon akar sertést hizlalni: Az
alkalmas s-ovány sertéseket diarabonikint körülbelül 75—85 'kilogram súlyban- a napi áronbeszereznék, esetleg a város megbizottjának
ellenőrzése mellett és ezeket a sertéseket öthat hónapig hizlalnák. Az igy nevelt zsirsertéseket körülbelül 150—160 kg. súlyban adnák át. A hizlaláshoz szüks-éges takarmány
beszerzése céljából a törvényhatóság felsőbb
hatósági engedélyt szerezne be, melynek
alapján az abraktakármányról gondoskodva
volna-.
A hizlalás -befejezése után a sertést kilónkint a következő árért engednék át a városnak : májusi átadásnál 4-35, májusinál 3 95
és juniusi átadásnál 3-60 koronáért.
Ajánlott még a Városfejlesztő társaság
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a íhusbiány 'enyhítésére szarvasmarhát,
tarhonyát és burgonyadarát. A íőzőlisztből tojás nélkül előállított tarhonyát zsák nélkül
métermázsánkint százhuszonhét
koronáért
ajánlja, a burgonyadara pedig
nyolcvanöt
koronába kerülne. Megjegyzi, hogy a burgonyadara Németországban nagyforgalmu cikk
a liszthiány pótlására.
Tudomásunk szerint Debrecen húszezer
koronát bocsátott a társaság rendelkezésére
elsőrendű éleimreikkeik beszerzésére. A tanács még nem hozott határozatot arra, hogy
összeköttetésbe lép-e a társasággál,
vagy
sem.
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Szegedi egyesületek
háborús működése.
(Saját tudósítónktól.)
Az idő még nem
érett meg arra, Ihogy kritikailag 'foglalkozzunk a szegedi egyesületeknek a háborús
célok szolgálatéban: kifejtett munkásságával,
Kétségtelen', hogy nagyarányuak ennek a
működésnek a keretei. Ti sztélét remél tó célokkal, munkás buzgalommal és áldozatkész
agilitással találkozunk -az egyesü'leték életében lépten-nyomon, amelyek 'mellett eltörpülnek a stréberségek mohó kapkodásai. Ma
három nagyobb egyesület működéséről adhatunk ujabb jelentést, amelyet a következőkben foglalunk össze:
A Feministák Szegedi Egyesülete vasárnap délelőtt tartotta meg a Korzó-moziba^,
meseelöadását. Kedves gyermekek egész kis
hadserege lepte meg e r r e (az alkatomra a
mozi nézőterét, az apróságok élvezetesen
tudnak figyelni, gyönyörűen kacagtak, lelkesen; tapsoltak és a nagyobbacskák bizon y á r a tanultak is..
Dr. Pataky Erzsébet bevezetésül a gyermekek lelkületének megfelelően utalt a 'háború borzalmaira. Szeretetre, jóságra figyelmeztette őket, ímert .a jövőben az ellenségből
is jóbarát lesz. Gömöri Vilma mesélte el Sz.
Szigethy
Vilmos két gyönyörű meséjét. A
változatos moziképeket is lelkesedéssel (fog a d t a a gyereksereg. Solymossy és Matány
cirkusz jelenetével fejeződött be .az előadás.
Nagy kacagás kisérte fellépésüket é s a táncukat percekig tapsolták. Fájó szívvel indultak azután haza a kis embereik, magyarázgatva egymásnak, milyen gyönyörű és mulatságos volt ez a délelőttjü'k.
A ímese-előadás hasonlíthatatlan
erkölcsi és anyagi sikert ért e'l. A tiszta jövedelmet a Feminista Egyesület
Gyakorlati
Tanácsadója céljára fordítják.
A Szegedi Zsidő Nőegyesület
vasárnap
délután öt órakor tartotta özv. Holtzer Jakabné elnök vezetése mellett /népes közgyűlését. Az elnök szép megnyitó beszéde után
dr Holló Samuné, mint a nőegyesület által
fenntartott hadikórház vezetője beszámolt
terjedelmes és szakszerű jelentésében a kórház egy évet meghaladó fennállásának történetéről ós ügykezeléséről, amit a közgyűlés lelkes elismeréssel é s helyesléssel veti
tudomásul'. Holtzer D á n i d n é
indítványára
(köszönetet szavazott ia közgyűlés az egyesület elnökének, özv. Holtzer
Jakabnénak
azért a fáradhatatlan buzgalomért, amellyel
a kórház ügyét vezeti, továbbá dr. Holló
Sarnunénak, aki szívvel, lélekkel1 munkálkodik a kórház vezetése körül annak létesítése
óta. Köszönetet szavazott még a közgyűlés
a kórház összes adakozóinak és segítőinek,
különösen dr. Cserö Edénének é s Zuckermann Szerénnek, mint akik a kórház műtőiéiben1 mint szakavatott és 'lelkiismeretes
segítők a kórház létesítése óta működnek.
Végül a kórház főápolónőjének, Breider Hen-
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riknéneik is köszönetet szavazott a közgyűlés;
azon kitartó és odaadó munkálkodásáért, a
mellyel a kórház ápoltjait éjjel-nappal ellátja. Holtzer Jakabné elnöknő indítványára a
közgyűlés elfogadta;, hogy a katonai tisztikarnak nyilvános köszönet mondossék azért, hogy a kórház részére a tiszti étkezdét
átengedte.
Klinger Antalné, özv. Klein Salamonná
é s Reitzer Lipótné elhunyt egyesületi tagok
eliparentálása után. 'tudomásul vette a közgyűlés, hogy ujabban többen léptek az egyesületi tagok közé. Köszönettel .fogadta a közgyűlés Bokor Adolf gyógyszerész 240 koronás adományát, amely összegért néhai nejét a z egyesület örökös rendes tagjai sorába
beiktatták. Deutsch Lipót vállalkozó 240 koronás adománya ellenében kivánságához képest néhai neje a z egylet örökös rendes tagjai sorába felvétetett. Több folyó ügy elintézése után, miután a tisztikar megbízatása lejárt, özvegy Holtzer Jakabné elnök a maga
és a z egész tisztikar nevében leiköszönt és
felkérte a közgyűlést á tisztújítás megejtéS'ére. ö z v . Weitzenfeld
Zsigmondné indítványára; a közgyűlés ugy az, elöljáróságot, valamint a választmányi tagokat és a számvizsgáló bizottság tagjait változatlanul egyhangú lelkesedéssel ujabb bárom évre megválasztotta. Özv. Holtzer Jakabné a megválasztást a maga és az. egész tisztikar nevében megköszönve, ígérte, hogy tőle telhetőleg ezentúl is igyekezni fog az egyesület felvirágoztatásán.
A Felebaráti Szeretet-Szövetség
(nagysikerű, népes csecsemővédelmi értekezletet
tartott vasárnap délután a röszíkei iskolában.
Az iskola nagyterme zsúfolásig megtelt az
érdeklődő asszonyokkal, sokan ki is szorultak. Rt ók Ivánné felhivta a figyelmüket az
alsótanyai sorozatos orvos-előadásokra,
a
melyek teljes tájékoztatást nyújtanak. Dr.
Kovács Ödön, a városi csecsemőgondozó-intézet vezető-orvosa nagyértékü előadását
azzal kezdte, hogv Magyarországon' igen
nagy a csecsemő-halandóság. Az elhaltak
egyharmad százaléka csecsemő. Oika a nép
tudatlansága. Azért tartunk előadásokat,
hogy kioktassuk az anyákat. Minden anyának magának kell táplálnia gyermekét. Legcélszerűbb a ritka időközökben, négy óránként való szoptatás. Ne etessük a gyermeket fél éves kora előtt s ekkor is csak a kornak megfelelő táplálékkal Szegeden: az a
baj, hogy az asszonyok mezei munkára
mennek s ez alatt a gyermeket a kis testvér
ápolja és eteti cukros zsemlyével. Ez veszedelmes, mert bélhurutot kap tőle a kicsike.
Az egészségnek feltétele a tisztaság. Aki azt
akarja, hogy gyermeke egészséges legyen,
szellőztesse a lakását ugy télen, mint nyáron.. A gyermeket nyáron nem szabad elválasztani. Kovács dr. szakszerű utasitásokat
adott a csecsemő tápláléka, gondozása és a
csecsemővel való helyes (bánásmódra. Végül
ismertette a városi csecsiemőgondozó-intézetet és a Felebaráti Szeretet Szövetség
anyavédelmi munkáját.
A tetszéssel kisért előadás után dr. Pártos Zoltán, a kitűnő alsótanyai tiszti orvos
tartotta meg értekezését.
— Nem jótékonyságot gyakorolni jöttünk, hanem kötelességet 'teljesíteni. A mag y a r katona a világon a legelső. De ezek között is a legkülönb a szegedvidéki, ö'k voltak azok, akik a hazát a legnagyobb hősiességgel és vitézséggel védtek. Ezeknek a katonáknak tartozunk mi azzal, hogy a z itthon
levő feleségeket, gyermeket minden bajtól
megvédelmezzük. Én azt fogom elmondani,
hogy kell viselkednie az anyának, ha azt
akarja, hogy egészséges gyermeket 'hozzon
a világra és azt felnevelni tudja. Nincs szükség arra, hogy egy anya kilenc gyermeket
hozzon a, világra, akikről sem anyagi, sem
erkölcsi tekintetekben gondoskodni nem tudnak. Akik csak elpusztulni jöttek a világra és
a temetőket megtölteni. Előadása végén nagy
gondossággal és mindenre kiterjedő figye-
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lemmel adott gyakorlati utasításokat az
anyaság összes fázisaira.
A zajosan megéljenezett előadás után
Reök Ivánmé indítványára megalakult a röszk-ei helyi bizottság, amelynek 'elnökévé egyhangúlag dr. Pártos Zoltánt választották
meg. Társelnök lett Ferenczy M á t y á s tb.
kapitány, ügyvezető-alelnök:
Rózsa Vince
tanyai kapitány, titkár Szabó Józsa óvónő,
jegyző Romora József tanitó.
A Felebaráti Szeretet Szövetség népsegitő 'hivatalának röszkei fiókja is megalakult, melynek ügyvezetője Rrizsanits Etelka,
titkára Schuster Györgyivé, jegvzője Kosóczky Ferenc.
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A török yörös Félhold képesIevelezíK
lapjait 20 fííIérSrí árusitja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)
— A 600 MEZÍTLÁBAS GYERMEK kérő
szarát,
a legrettenetesebb
nincsetlenséget
nedves, vagy fagyos téli élőben meg kell hallani mindenkinek.
Szegény
gyermekekről
van szó, akiknek cipőjére sem jutott a szülők
keresetéből és akiknek apja nagyobbrészt a
harctéren küzd. Hétfőn
Gerle Jenő
10
Geréb József
4
özv. Seelenfreund Bernátné
2
Schuntzev Jenő
2
koronát adományozott.
Összesen 18
Az eddigi gyűjtés
K 434
Összesen tehát
K 452
Az adományokat elfogadja, nyugtázza cs
rendeltetési helyére juttatja a „Délmagyarország1' kiadóhivatala.
Elhasznált cipőit mindenki küldje el a
fiatalkorúak foglalkoztató műhelyébe (Vásárhelyi-sugárut 31.)
— A nemzeti munkapárt ujávi üdvözlései.
A Budapesti Tudósító
jelenti: A nemzeti
munkapárt tagjai újév napján ezúttal ,is üdvözölni fogják .a miniszterelnököt, a párt elnökét és a képviselőház elnökét. A párt 'tagjai újév napján délelőtt tiz órakor a munka,párt -körhelyiségiében; találkozni fognak, ahol
Rakovszky Iván országgyűlési képviselő tolmácsolja' a párt szerencsék i ván a t ai t gróf
Khuen-Héderváry
Károly pártelnök
előtt.
Onnan, a párttagok testületileg a miniszterelnöki palotába miennek, ahol Berzeviczy Albert titkos tanácsos mondja az üdvözlő beszédet. A miniszterelnöknél való tisztelgés
után, Beöthy Pált, ,a képviselőház elnökét keresik fel a p á r t t a g j a i ; itt Niamessny Mihály
országgyűlési képviselő fogja a beszédet
mondani. '
— Megdrágult a kenyér. A főkapitány a
héífői tanácsülésen bejelentette, hogy a z iparkamara, — amelytől véleményt kért, — a
kenyér árát viszonteíárusitók részére 60,
közvetlen fogyasztásban pedig 54 filterben
javasolja rniegáltapitani. A városi tanács, —
több hozzászólás, után — a barna kenyér
árát viszontelúrusilók
részére
negyvenkettő,
közvetlen fogyasztóknak
negyvennégy
fillérben szabta meg, mig a fehér kenyér
negyvennyolc és ötvenkét fillérbe kerül. Sző' volt
még az üléséin a péksüteményekről, dir. Somogyi Szilveszter polgármester véleménye
szerint ugyanis a jelenleg használatos íhoszszufcás pótsütemény készítése sem felel ,meg
a rendeletnek. Helyesebb volna, Iha a pékek
ötven 'százalék főzőfoztbőit (készített
husz-
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dekás cipóikat készítenének és azt husz fillérért árusítanák.
A polgármester hirdetményben fogja közölni ,a város közönségével a 'kenyér árának emelését.
— Menetszázadok vitték a város ajándékát a harctérre. A város hatósága — mint
azt imár közöltük — hatezer korona fcarásomyi .ajándékban, részesti tette ,a negyvenható® házi ezredet. Ebből ezer korona a Brassóban lf.ekivő negyvenha-tcsoknak, ötezer korona pedig a kantárén levőiknek jutott. Brassóba már el is .ment a város karácsonyi a i ándlétoa, szivart, cigarettáit, csokoládét és más
hasznos .dolgokat küldtek ,a katonáknak. ,A
harctérre a .miewetszázadok vitték magukkal
a város széketeit-adamányát, liogy örömet Kzenezzenek küzdő bajtársaiknak. A hatezer koronából
kilencvenhat
megmaradt,
mint
ahogy .azt Orkonyi lEdénlá a polgármesternek
'bejelentette. 'A tanács ehhez még száz koronát
adományoz, hogy a Szegeden sebesülten és
betegen fekvő katonák részére is szerezhesse.nek be egy kis ajándékot.
— A tej árának emelése. A Gerliczy-uradalom tejgazdasága beadványban azzal a, kéréssel fordult a tanácsihoz, liogy január elsejétől .adjon engedélyt, hegy a tejet litcrenkint ötven fillérért árusíthassa. A tanács
nem teljesítette az uradalom kérőimét, mert
a tej árának 25 % -o® emelését nem tartja kereszt ül .vihetőnék. A tejgazdaság különb m is
Ígéretet tett, hogy a piaci árnál olcsóbban
fog vajat forgalomba hozni, vadak áru-ifásáról is vo.lt szó (ás ez miiutteddiig nem történt .meg. Ha az .uradalom nem tartja be a
megállapodást, a város megfogja szüntetni
a gazdaság által élvezett kedvezményieket. A
főkapitány bejelentete a tanácsnak, bogy a
Központi Tejcsarnok a tej árának felemelését
kérte, mint lazt lapunk szombati számában
részletesen közöltük. A tanács az áremelés
ügyében még .neui határozott.
— Az osztrák miniszterelnök kihallgatása
a királynál. Bécsből táviratozzák a Budapesti
Tudósitó-vdk:
.Szombaton Stiirgkh Károlyi
gróf miniszterelnök elnök'lésével .osztrák 'minisztertanács volt, amelyen a kabinet valamennyi tagja részt vett. Vasárnap a király
gróf Stiirgkih osztrák miniszterelnököt 'külön
kihallgatáson fogadta.
— Heller Ödöntől képit vásárolt az Országos Képzőművészeti Egyesület. Beszáfmoltunk arról a szép sikerről, amelyet
Heller Ödön, a neves szegedi festőművész
aratott a budapesti téli tárlaton. Képeiről a
legnagyobb elismerés hangján emlékezett
meg annak idején a fővárosi sajtó és. Heller
művészi 'munkásságát most újból kitüntetés
számba imetlő méltánylás érte. Az. „Internáltak" eimü képét megvásárolta az Országos
Képzőművészeti Egyesület.
— Szakértői kinevezés. Az igazságügytuimiszter kiin.ave.zte Elek Márton, szegedi városi
felső kenetIkedelmi iskolai tanárt a szegedi
kir. törvényszókllieiz bűnügyekben állandó
írás- és könyvszakértővé.
— Csecsemővédelmi előadás. Mint ismeretes, a város törvényhatósága felkérte dr.
Turcsányi Imrét, az állami
gyermékmenhely igazgató-főorvosát, hogy a városban és
•külterületeken, működő szülésznőik részére a
csecsemőápolás és táplálásáról továbbképző
előadásokat tartson. Turcsányi dr. ezen 'megbízatásnak a magyar királyi; bábafcépezdében. és az állami gyermekmenhelyben folyó
hó 12-én é s 19-én. megtartott előadásaival
tett eleget. A csecsemőgondozáson kiviil ismertette az országos csecsemővédelmi akciót és buzdító szavakkal vázolta a kötelességeket, amelyek a szülésznőkre 'hárulnak.
Különösen a természetes táplálás propagálását tűzte ki feladatok ul, mint amelyet a cse-
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csemőmön tés eredményessége
biztosítása
szempontjából alapvető fontosságú tényezőnők kéli tókinteni'ők. Az előadásokat a teljes
számban megjelent szülésznők nagy érdeklődéssel hallgatták, azok a hallgatóságban
nagy hatást váltottak ki és igy feltételezhető,
hogy tudatára ébredtek annak a missziónak,
amely a csecsemőmentés nemes- é s magasztos munkájából a szülésznőknek jut feladatul.
— Egy vásárló csak két kilő cukrot kaphat.
Dr. Szalay József főkapitány a közönség tájékozására íkiözli, hogy a 4207/915. számú életszükségleti cikkekről szóló miniszterelnöki
ron.delet ötödik szakasza értelmében a keres
kedő a közvetlen fogyasztás céljait szolgáló
forgalomban szokásos .mennyiséget kötele®
készpénzfizetés .ellenében kiszolgáltatni. Előfordult hogy egyeseik 5—40 fegos süvegemkor
kiadását követelték. Enmeík az lenne a következménye, hogy a kicsi-ben vásárlók nem
juthatnának cukorhoz. A főkapitány az érdekelt szakkörökkel olyan .megállapodásra ju
tott, hogy minden fogyasztó .egyszerre legfeljebb két kg. cukrot szerezhet be,
— Declava tísyész távozása Declava Dénes
királyi üigyiészt, minit .már megirtnk, .Pécsre
helyezték át. Távozása alha,limaiból szombaton
este bankettet rendeztek. Declava tiszteletére
a Horváth-,féle éttereimben.. A bankettem sokan voltak jelon a, szegedi jogász-társadalomból. Az ügyészi kar dr. Szász Iván főügyész, a .törvényszék tagjai pedig dr. Nagy
Aladár törvényszéki elnök vezetésével jelentek meg. A főügyész és dr. Harsányt Elemér
király 1vezető ügyész meleg szavak kíséretében búcsúztatták el távozó kar társukat, aki
meghatottan mondott köszönetet.
— Halálozás. Juhász Mariska hétfőn rövid
betigisiég után •elhalt. Az .elhaltat édes anyja
özv. Juhász Jánosné és nővére Juhász Erzsi,
a Szegedi iKender,fonógyár 'tisztviselőnője
gyászolják. A temetés kedden délután 2 órakor lesz ;a Rigó-utca 11. számú gyászházból.
— A berlin—konstantinápolyi expressz
menetrendje. Berlinből jelentik: A nemsokára
meginduló uj ballkáni expresszvonatok menetrendjét most terjesztették elő a porosz:
közmunka ügyi miniszternek. A
tervbevett
menetrend a 'következő: A vonat indul Berlin Friedlridhstras.se állomásáról
reggel 8
óra 16 perckor, az auhalti pályaudvarról pedig .reggel 7 órakor (Mündhenből 9 óra 30
perckor délelőtt). Budapestre megérkezik
este 11 óra 40 perckor, Szegedre
érkezik
hajnali 'három órakor és K-ons tanti ná-polyba
harmadnap délután 2 órakor. Konstantinápolyból a vonat délután 1 órakor indul ésí és.
megérkezik Berlinibe harmadnap este 9 óra
53 perckor, illetve az an'haiti pályaudvaron:
11 óra 49 perckor. (Münchenbe 9 óra 10 perckor .este.) Ilyenformán a.z; expresszvonat Berlinből Konstantinápolyiul
53 óra alatt megy,
visszafelé útját pedig 58 óra alatt teszi meg,
vagyis- körülbelül ugyanannyi idő alatt, írnint
a régebbi keleti expresszvonat.
— A hadsegitő bizottság műhelyében serényen, folyik .a munka' a beteg .katonák
karácsonyának
előkészítésére.
Időközben
kétszeresére emelkedett a .megajándékozandó,k száma. 3000 emiber ikarácso-iiyij^ü-a nagyon magas, sok minden hiányzik még .róla.
Kérjük a kedves, jószivü, szeretetben kiifogybatalan ezegied'i közönséget, hogy ugy természetben mint pénzbeli adományait a .torlódás
elkerülése végett mielőbb hozzánk ju t tani
szíveskedjék. A Szegedi Női pari és Házi i pari
Egyesület Hadsegitő Bizottságának Elnöksége. Belvárosi óvoda I. em. Tohly-utoa. Kir.
táhl-a möigöft.
— A városi tisztviselők drágasági pótléka.
A belügyminiszter leiratot intézett a tan-ácshoz és azokról a városi tisztviselőkről, akiknek -a busz számltélkos fiz.etóspótlá,-,li.( z joguk
v-an, kimutatás beterjesztését Ikivámta. .A tel-
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jes összeget, .amely január elsején a pótlék
kifizetié-séhez szükséges, a -belügy miniszter
fogja karácsonyira -a vá-ros rendelkezésére
bocsátani, illetve későbbi elszámolásra előlegezni.
— Kitüntetés. Dr. Kőhegyi Andor századoshadbirót .a m. kir. honvédségnél, a z ellenséggel szemben való kitűnő szolgálatáért -őfelsége a Sigmrni Laud-is-szal -tün'tette ki.
— Orosz foglyok a vízvédelmi munkálatoknál. Szakkörök véleménye szerint az áradás
egyre tart -és karácsonyira várható a legmagasabb vízállás. A föl-dmivelésügyi minisztériumban- az árviz-oik-ozta károk leküzdésére
arra az eszmére jötteik, 'hogy tízezer oroszfoglyot -fognak kirendelni. -Ezek fogják az
erődítési -munkákat, — hozzáértő fölügyelők
útmutatása -álapján — -végezni és felépiteni
azokat -a válogfcunyhókat, amelyeket az ár
romba-dön-tött. Dr. Somogyi Szilveszter polgármesternek a Fehértó fenyegető emelkedéséről naponta teszn-ek jelentést és valószi-nül-eg sikerülni f-o-g nagyobb -bajnak elejét
venni.
— Drága lett a kávé és tea, mert a tengeri összeköttetés el van zárva. Mindamellett
Kotányi János kávé- és teanagykereskedő szegedi fióküzletében, Kárász-utca 5. szám alatt a
következő árakban jönnek eladásra: családi
keverék kávé V* kg. K 240, pörkölt kávé Va kg.
K 2-60. törmelék tea Va kg. K 4'50, souchong
tea Vs kg. K 6'—, családi keverék tea Va kg.
K 8-—, csokoládé */« kg. K 2*90, hollandi
cacaó Va kg. K 6 — .
— Nyolcvannyolcezer korona a gázgyárnak. Abban a pörben, amelyet a légszeszgyár
indított a város ellen-, t-udvál-evőleg marasztaló Ítéletet hozott a szegedi törvényszék.
Mos-t. már végleges: az az összeg, amelyet a
város a gázgyárnak kifizetni köteles. Hetvenkétezer korona tőke, tizennégyezer
korona kamat és ezernyolcszáz
korona perköltség. üssz-esen tehát nyolcvannyolcezer
koronát fizetünk ki. Mint- értesülünk, a város
nem fog -felefclbezést beadni .az itél-et -ellen.
— Nagy idők tanuja. Hétfőn délután temették Bernák
Sándor -tanitó édesapját.
Bernák János volt negyvennyolcas honvédet.
Bernák arról volt nevezetes, h-ogy ötvenöt
'éviem ikieros-zítül vezetett gy.alc-g-proeesszi.0t a
radna-i huosura. iMiiko-r az ötven esztendős
jubileumot ünnepelte, -a pápa áldását küldte
a iSizentiélet-ü öregnek. iRadnán ddsze-s kápolna
hi-rdleti emlékét, amelyet -a búcsúkon g y ű j t ö t t
pénzből építtetett néhány év előtt.
— Ismét van hatósági tojás. A város
negyvenezer diarab tojást vásárolt, ebből 'tizennégyezer darab inár elfogyott, a -második
szállitmáiny, — ismét tizennégyezer darab —hétfőn -röggel érkezett meg. Keddien már
kapható lesz husz fillérért a vá-rosbáiza -melletti és a rclk-usi hatósági -árusító bódéban.
Ezzel a; sz-állit-in,ánnyal -a vá-ros ih-atóeáigia a
közeledő ün-mepelkir-e ák-arja -a közönséget- tojással ellátni.
— A jótékonyság hiénái. A karácsonyi
jóíékoaiyisáigra való Mvatkozásisal, -ajánló levekkikiel fal-szerelve -számos könyőr-adomány
gyűjtő .eirlkál a városiam. (Mintán gyüjteini
" csak pjpl-gármcí-teri engedéllyel szabad, ©őt
a-z .ivnielk a ren dőrkapitányi hivatal pecsétjével is el kell látva .lenni, a .rendőrség figyelmezteti a- közönséget, hogy szabálytalanul
kiáll-it-ott gyüj íőivekne ne adakozzon és a jelentkezőt adj-a át -a rendőrinek.
— Hogy lesz a hitelből lopás. Örlei
Antal né, a Dugonics-téri piacon árul főzőedényt. Tavaly májusban P-at-aki Péterré
tápéi napszámos,asszony pár koronáé-rt -edényt
vá-sárolt tőle hitelbe és mikor ia pénzt az
ígért -ídőne nem fizette -inog, -örl-eimé lopásért
feljelentette. iA szegedi törvényszék iSzenttamásy-tanácsa ma a kihallgatott l-amnk val-
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Szeged, 1915. -december 22.
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Kedden, december hó 21-én

Szenzációs

műsor

Nagy dráma 4 felvonásban.

Prince első fellépte
a szezonban

Móric
hűtlen
Vígjáték.

Valamint az u j
kisérő műsor!

Előadások 5,7 és 9 órakor.
*
W

1-omása al-apján -megáll-apitc-tta, hogy örl-einó
megbánta az (üzletet és .miikor, látta, hogy Pat-a-kiné nem fizet, -feljelentette lopásért, mert
tudta, liogy a.z asszony már többször ivolt lopásért büntetve és azt .gondolta, liogy ezen
az alapon majd csak megy valamire. A törvénys-zlak Patakiniét a vád -és -következményei
alól felmentette.
— Megvadult lovak. Gáspár János föld-miives december huszadikán reggel .bét órakor a Kálvária-utón haladt a kocsijával, mikor a Bdkar-inailom ós a fertőtlenítő intézet
között a lovak a közeledő villamostól megijedtek és a sinek-ne- futottak. -Gáspár felesége leesett a kocsiról ós -arcán könnyebb sérüléseket szenvedett. A -kocsi -összetört.
— Elgázolt asszony. Hétfőn délután három
órakor ,a rók-usi állomástól -a vá-ros felé haladó 34. számú közúti villamos- az Ilona-utcánál elgázolt -egy -asszonyt, aki azonnal
meghalt, A villamos 'kocsit Perzsán Rajkó
vezette. A vizsgálat megindult, de ;az aszszony kilétét mindeddig nibgál'lapitoni nem
sikerült. Az -asszony személyíleirás-a: -termete
közép, baja őszes, homloka rövid és -széles,
orra: és szája- rendes, -arc,a kerek. Ruházata:
barna poszt-ó Iken-dő, szürke nyakkendő, -rövid- p-o-szt-ó kabát, -vörös-fekete -k-ockás szövetsz-oknya, fehér harisnya és cipőből átalakított papucs. Aki
személyazonosságára
von-atkozó fel-világo-sitás-sa'l szolgálhat, jelentkezzék a rendőrkapitányságon, földszint
1. szám alatt.
— A szabadalmazott légnyomású mosógép bemutatását Szeged közönsége tiz napon
át nézte végig -a Tisza-szálló éttermében és
meggyőződött- róla, hogy ezen géppel el lehet
vlágiez-nii a nagymosást 1—2 ór-a alatt- feleannyi szappan és tüzelőanyaggal, mint -eddig,
u-gy hogy a géip ára mér 1—Q-szeri mosásnál
meg van- takarítva -és a im-c-sás-nál még vízbe
sem kell tenni a kezeket. Csongrád várime-gye
területére Fodor L -cég iMérey-utca -6. sz. vette
át aiz leigyadiármsitás-t, -ahol a- -gép imiár kapható
is. Ez most -a legprakikusabb karácsonyi
ajándék.
— Szilveszteri előadások a Korzó-moziban. Szilveszter estén a „Kilenc uj u ember"
eimü hatalmas d-etektirv-dráim-át mii-tatja be
a Karzó-imozi. Jegy-ék feed-d reggeltől válthatók -a Korzó-mozi irodájában. Az előadiásclk délután öt, hót, -kilenc és tizenegy -óraikor
foezdődln-ek.
— Tanuljunk idegen uyelvekei a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.
FROMMER, BROWNING, 1914. mode'u uteyer pisztolyok
Sebók Mihálynál Szeged, Valéria tér kaphatók.
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Szeged, 1915. december 21.
Török hivatalos jelentés.
Konstantinápoly,
december 20. A főhadiszállásról jelentük: Irak-front:
Kut-ul-Amaránál csak helyi jelentőségű ütközetek fejlődtek ki, amelyek rövid meg szakit ásókkal
folytaik és a mi javunkra dőlitek el.
A Kaukázusi-frontról
nincs semmi jelenteni való.
A Dardunella-front Anaiforta és Ariburnu
szakaszaiban tüzérségi párbaj és boimbabarc.
December tizenhetedikéről tizennyolcadikára
virradó éjjel' Ariburnu kikötőjének közelében
tüzérségünk jágyuzása következtében
tüz
ütött ki, amely reggelig
tartott.
Sed il Bahr: Az ellenség, mint rendesen1,
nagy tömeg bombát és szárazföldi torpedót
zúdított baiszárnyunk középpontjában levő
lövészárkaink ellen. Tüzérségünk
azonnal
viszonozta a tüzelést, eredményesen
ágyúzta
az ellenség bomba- és torpedóvető állásait és
elhallgattatta
az ellenséges ütegeket, amelyek a tüzelést kezdték. Az ellenséges lövészárkok egy részét
elpusztítottuk.
Egy cirkáló és egy monitor minden
irányba ágyulövéstket adott le, amelyek
kárt nem tettek s aztán mind a kettő visszavonult.
(M. T. I.)
A törökök nagy győzelme
Kuf-el-Amaránál.
Berlin, december 20. A „Lokalanzeiger"
tudósítója jelenti Konstantinápolyból: Amint
hiteles forrásból értesülök, a tőrök hadseregnek Kut-el-Amaránál .sikerült áttörni az
angol arcvonalat, ugy, Ihogy az angol hadsereg egy részét a rendes török csapatok körülzárták, más részét az arabok nagy sikerrel üldözik.
400.000 katona védi Egyiptomot.
Brüsszel, december 20. A legutóbbi angol koroniatanácson lord; Kitchener föivi'lágositásokat adott az Egyiptomban tett védelmi
iniézk/edésekről. Nagyon
optimisztiíkuisan
ítélte meg a helyzetet. Szerinte minden a legnagyobb rendben van. A Szuez-csatorna meg
van erősítve és a csatornaterület egy részét
bármikor viz alá lelhet sülyeszteni. Négyszázezer ember védi Egiptomot.
Kitchener azt
hiszi, hogy a német és török csapatok offenzívája Egyiptom elten januárra várható.
Belgrádba visszatér a lakosság.
Belgrád, december 20. Belgrádi ostroma
alatt a városban mindössze tizennyolcezren
maradtak a polgári lakosság közül. Ez a
szám napról-napra növekszik. A közeli vidékről és az ország távolabbi részeiből seregestül sereglenek/ vissza az állandó belgrádi lakosok, Ihogy irégi házaikat — ha még
vannak, — újból elfoglalják. A város bevétele óta mintegy 35.000 korábbi lakosa érkezett vissza, nagyobbára nők és
gyermekek.
A lakosság már belenyugodott a z uj helyzetbe és mindenki megfelelően beleilleszkedett az uj rendbe. A lerombolt, elpusztult
házak építkezése megkezdődött. Az üzleti
forgalom is 'megélénkült s a bankok ugy tervezik, hogy az uj esztendő első napjaiban
kivétel nélkül újból ifelveszik a z üzemet. A zimonyi hidat is. át fogják adni a forgalomnak.
Inzultálták a japán miniszterelnököt.
Tokio, december 20. A képviselőházban
az ellenzék a kormány vád alá helyezését
indítványozta.
Mialatt a miniszterelnök beszélt, egy képviselő ráütött a karjára.
A
rendőrség erre közbelépett. A miniszterelnök
beszédét a többség tetszésnyilvánitásai mellett fejezte 'be. A kormány vád alá helyezésére vonatkozó indítványt nagy
többséggel
elvetették,
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo

SZÍNHÁZI MŰSOR:
KEDD: Turesányi Olga vendégfellóptével
Szibil'l, operett (páratlan).
SZERDA: A szegedi honvédzenekar első
szimfonikus hadi jótékonycél.u hangversenye
a magyar királyi operaház tagjainak közreműködésével, bérletszünetben.
CSÜTÖRTÖK: A tökéletes asszony, operett
(páros).
PÉNTEK délután: fél 4 órai kezdettel:
Hamupipőke, gyermekdarab.
SZOMBAT délután: Limonádé ezredes,
operett.
SZOMBAT este: Lyon Lea, szinmü (páratlan).
VASÁRNAP délután: Liliom, külvárosi
legenda.
VASÁRNAP este: Legénybuasu, operett,
(páros).

Sorok a konzorciumról.
Mélyen tisztelt szerkesztő ur!
Engedje meg, liogy b. lapjuk mai szú mának, sorok a konzorciumról: ciinii cikkére
pár szóval reflektáljak ós a cikk egy pár tévedését helyreigazítsam. A 'színigazgatók
seiinimiiféfe ügyben mostanában nem jöttek
össze, nem tanácskoztak és legkevésbé a konzorciiumos állapot 'fenntartása érdekében
egyetlen lépést nem tettek. A cikkíró ur nagyon rosszul van informálva. Ellenkezőleg!
A >mult héten én magam egy terjedelmes beadványban 'felhívtam a Színész Egyesületét,
— liogy bánm módén, —de 1916. szept. 1-től
vessen véget a színészet érdekében a konzorciumos állapotnak. 'Beadványomat valószínűleg hivatalos lapunk is hozza, de áme egy pár
szemelvény belőle: lAz átmeneti állapotok helyes útra terelésének, azok megnyugtató
-megoldásának itt a legfőbb ideje. Tek. Tanács
A vezetésem alatt álló konzorcium — hála
Isten -— tűrhető anyagi eredménnyel működik jelenleg, az egyéb zavarok sem olyan
nagymérvűek, mint ide-oda ntaztamban egy
pár helyen láttam és .mégis állítom, hogy a
konzorciuunos állapot fenntartása .teljes erkölcsi presztízsét kockáztatja a vidéki színészetnek. Én bevallom — [fájdalommal érzem,
liogy; ambícióm és munkakedvem nagyrésaé't
ez a két év megtörte" — más helyen — „ezenkívül a színigazgatók exisztenciája is kockán
forog, nemsokára lejárnak a szerződések és
könnyen megeshetik, hogy a konzorciumot,
rendszer hibái s egyesek honn yelmüsljge
máskülönben tisztességes és arra való igazgatói existenoiának is nyakát szegik" — vagy
később — ,jA színészet érdelke követeli a ilix
fizetéses rendszer visszaállítását, merít a konzorokumos állapot — a dolog leirikölcsi és művészi részében — csődöt mondott." iMikcir
.beadványomalt személyesen illetékes helyre
juttattam, ott értesültem, hogy az igazgatók
legnagyobb része hasonló szellemben nyilatkozott s különösen az Egyesületben .renomirt
igazgatók követelik a változtatást. íme a
bizonyság, hogy .mennyire tévedett a cikkíró
ur aiz igazgatóikat illetőleg! És téved a tagok felől is. iA tagok sokféle panasszal fordulnák az egyesülethez, » nincsenek olyan
rabszolgai helyzetben, hogy kívánságuknak
hangot ne adhatnának és meg is teszik. A
konzorciumra — egy pár helyen, bizonyos
elszámolási differenciák miatt panaszkodtak
is — de imagát a rendszert az igazgatók jobban perhoreskálják a tagoknál. Tévedi a jövedelem dolgában is a icikkiró ur! íMert a
téli jó szezonban körülbelül eltalálta egy elsőrendű igazgató jövedelmét, de nyáron, tavasszal, .kora ősszel, s szünet, alatt vagy
semmi pz, vagy sokkal kevesebb, mint amit
kimutatott. Én -például Gyulán a konzorcium
javára előbb járandóságom 50% tóról, mikor

még rosszabbul ment, az egészről lemondtam.
És \m ;a jövedelem, sem olyan tiszta jövedelem, imiit nyugodtan elkölteni vagy
félretenni Muet. Ebbő sok mindent kell
ám az igazgatóknak fedezni — csak .bírják.
A színházi üzem adóját, a felszerelés tiizhiztositáisát — iSzegedeu mindkét tétel 1000 koronán feliül van — az Egyesületnél az igazgatói járulékokat, .a társulat szervezési költségeit, a 'nyári javítási, tisztítási munkálatokait, a hurcolkodás romlása, törése, pusztulásainak helyreállitását, a kezdő állomásra
való költözködés költségeit — a tagoknak
kamat nélkül -és sokszor veszteségi kockázattal az előlegeit és kaimat nélkül adni a forgó
tőkét. .A felszerelésben egy elsőrendű igazgatónál 80—ilOO.OOO korona fekszik — arra adósok is vagyunk jó részben — ezt fizetni kell,
minden romlik, használódik,, pusztul — értéke csökken. Aztán vannak íreprezen.tationánis és más diszkrét természetű kiadások, ezt
minid viselnie .kell. Tehát ;nem olyan rózsás
ez az állapot és anyagiakban sem valami
irigylésre méltó.
lAztán az aradi határozatnak van ám
egy komoly indoka. Arad város a konzorciumnak a háború kitörésekor 1000 korona
havi segélyt — gondolom — engedélyezett,
ínég Hódmezővásárhelyre is küldött a 6 .hetes
szezonra 1500 koronát, al tüzőraéigi dijakat
elengedte s más természetbeni segélyt
is
adott, a nyári színkör költségeit elengedte
pl. ugy tudom, ez évi 60CÜ .korona. És két óv
után Arad bőkezüdeigét megelégelve, felhívta
az igazgatót, hogy szerződéses kötelezettségeinek 19ili6. szept. 1-től tegyen a várossal
szemben eleget, ami más szóval a várost mentesíti az engedélyezett segélyezéstől'. Azt sem
bánják, ha konzorcium Is imairad, csa,k annak existenciájáiről az igazgató gondoskodjék s legyen érte a várossal szemben felelős.
Aradon ugyanis az igazgató szerződése s igy
a várossal szelmheni kötelezettségei szünetelnek, ide Szegedien ez nem áll fenn. Nekem
a várossal szemben minden szerződéses kötelességeim fennállónak, az ón szerződéseim
uie-m szünetel s az abban foglalt .köt-eleaettE'ágcim folytonossága a háború egész folyama alatt teljes mértékben fennállott és fennáll s igy a Tanács ,közbelépésére Szegeden ez
irányiban semmiféle ók fenn nem iforog. Ezeket óhajtottam a kérdés tisztázása érdekében
elmondani s imost meg csalk azt kivánom,
hogy a béke mielőbbi beálltával .múljon el
tőlünk minden a háborúval vele járó — keserű pohár!
'Maradtam a szerkesztő ur tisztelő liive
ós kész szolgája
Almássy
Endre.
•

Az igazgató — hosszura nyúlt — nyilatkozatára röviden válaszolunk. Mindenekelőtt kijelentjük hogy mindazt, amit iSorok
a konzorciumról cini alatt intünk, teljes egészéiben fenntartjulk. ,A cikkíró nem tévedt
abban se.ni, liogy az igazgatók az utóbbi időben utazgattak, tanácskoztak s (mindezt a
konzoroinmos ügyek érdekében tették. Ezekről az utazásokról, tanácskozásokról biztos
értesüléseink vannak. [Mindenesetre örvendünk, hogy ugy a szegedii szünháiz igazgatója,
mint a többi nagyobb .városok igazgatói megellígeltéik imlár a konzorinmosi ál lapotct és
annak megszüntetése érdekében megtették a
szükséges lépéseket. Azonban nemcsak lépéseket kell tenni, hanem az akaratot meg is
kell valósítani. A Sziaész-egyesilletnek nem
lehet arra semminemű befolyása, hegy a városé Ik, ha nem akarják tovább tűrni a konzorcinnucs állapotot, hanem ha ragaszkodnak
a szerződéseik pontos és teljes betartásához,
hogy tovább ás felelősség nélkül, konzorciumos alapon történjék ,a színházak igazgatása.
Különben pedig mi nem egyes igazgatókról
irtunk, hanem általánosságban és a vidéki
színészet erdekében, amelynek anyagi .egzisztenciáját látjuk veszélyeztetve, a ikonzorciuimcs alapon és redukált gázsi mellett való
működésiben. iHa majd elérkezik az ideje, hangot adunk annak is, hogy a viidélkd színészet
tagjai most miért nem akarnak, vagy mer-
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nek állást foglalni a leszállított fizetés .mellett történő konzoreiuinos állapot ellen. T!é•ves a szegedi -igazgat-ónník az -az állítása,
hogy Aradc-n meni bánnák, ,ha konzorciumé®
alapom működik ús tovább az igazgató .a tár*
sulatáv-al, csak a segélyt ne kelljen tovább
folyósítani. A konzoreíumos müköoás he*
szüntetését a színésztet és a miüvészii nívó érdiekében kívánják és hegy gazdája legyen
mindannak, ami ,a, társulat működésének
belső tantalmában jut kifejezésbe. Még csalk
annyit, hogy nem kétkedünk abban, bo-gy az
igazgató hiszi a szerződéses kötelességének
teljes betartását a várossal szemben, De .honnan .van mégis, hogy -az önálló -rendi;:,zőn-clk
szerződtetett tag mint szinjátsaó is működik
a, társulat eJőa-dásiaiban, pedig a szerző-dós
előírja bo-gy a rendező, mint szereplő színész
nem működhet. -A bevétel és a kiadás -ügyére
nem tériünk k-i. ,Ehhez egyelőre semmi közünk. Ha-nem azt ,n-em hallgathatjuk el, Ihogy
a -társulat mostani szervezésében ,a felemelt
helya-rakat látta jónak aiz -idén ié-le-tbe léptetni az igazgató, amikor -a tavaly érvényben
v-olt hely,árak mellett is .megtalálta a társulat
is, az igazgató is a számadását.
Lengyelvér. Bántóan k-vesen voltak ma
-a színházban. Pedig -operettet játszották és
tudvalevő, ihogy manapság -a színházi ég-neik
-az o-perett .a divatos, csillaga. És vendég is
szerepélt: Turchányi Olga, -aki abban a z időben, amikor A Vig özvegy dominálta a vidéki
színpadokat, vendégszer-eplője volt a szegedi
színházaiknak és a közönség tetszéssel kisérte a debütálását. A primadonna azóta jócskán vesztett a t-elh-etségéhől és szilaj temperamentuma- fékezettebb lett, ám rutinja,
,színpadi otthonossága írnég biztosabb, erőse'bb. A -lengyel gróf 'leányát, Helénát személyes,itiette, -a- megállapodott JszMésznők öntudiait-os megnyilatkozásává!. A vidámsága, a
jó kedve —- talán- a z érdeklődés hiánya miatt
— nem mutatkozott a 'hajdani mivoltában, a
-közönség azonban, -bőkezűnek mutatkozott é s
tapssal honorálta a játékát, táncát, -meg a
n-ótázását. Holna-p a- Szibill operettben folytatja és fejezi 'be vendégszereplését.
Szimfonikus hangverseny. Szerdán este
-fez ,az idlei év-ad első szimfonikus hangversenye, -amely kétségkívül egyik kimagasló mái
vészi -eseménye városunk zenei -életének. A
műsor magas nívóját nagyban -emeli az
operaház fu-vés ötös-érnek! vendégjátéka, akik
ez alkalommal Fichtner karnagy klasszikus
uj sBerzeményét játsszák először. Tekintettel
a rendkívüli ér-deklődlélsre, hihetőleg szépj
-összeg .marad a jótclkonyelálra.
Hamupipőke. A szi házi iroda jelenti:
Pénteken -délután a .gyermekek öröméire a
színház fél négy órai kezdettel gyermek-előadást tart, amely alkalommal színre kietrül -a
Hamupipőke -ciiruiü poétikus gyermekmese.
Az előadásban -a .színtársulat egiée-z személyzet-e játszik, élén a fccimikaisckkal Solymos-ij
Matány, Szilágyi és Ferencivel, akik ugyancsak gondoskodnak a kliesinyele inulat-tatásáról. ,A címszerepet -Asztalos ÜVtioi já-tsza.

Irodatisz

aki valamely kereskedésben (esetleg könyvkereskedésben) már alkalmazva volt, vagy
kereskedelmi iskolát végzett, s aki a magyar,
német, esetleg szláv levelezésben jártas,
üzletemben felvételik.
Felvétettnek olyanok is, akik valamely
politikai hatóságnál mint hivatalnokok
alkalmazásban voltak, vagy ügyvédi,
esetleg m á s i r o d á b a n dolgoztak.
Kondició állandó. — Ajánlatok közvetlen alulírotthoz intézendők,
::

Ivkovics

György

könyvnyomda- és könyvkötészet-tulajdonos U £ vidék.

D I V A T O S férfi-, fiu- és női

i és i t a l i i á

öltönyök, kalapok, sapkk stb.
rendkívüli olcsón szerezhetők be

K R E M E R

légnél, Kossuth Dalos-sugárul B.

Ielefon773.

gyors- és g é p í r ó felvétetik.
Levelezésben és könyvelésben gyakorlottak előnyben.
Ajánlatokat fizetési igény megjelölésével „ I r o d a k i s a s s z o n y " jelige
alatt a kiadóhivatal továbbit.

Karácsonyivásás*

A legnagyobb választék m e c h a n i k a i é s
elektrotechnikai játékszerekben, fényképészeti g é p e k b e n é s
:-:
cikkekben.
:-:

APRO

H I R D E T ESEK.

F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-fíle f o g c s e p p b ö l
üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérárt kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

f f a j h u i l á s , hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-téle „C h i n a h a js z e s z " által. Ára K 1-20
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K20 fül.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

G y o m o r b a j o s o k dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged.

Legjobb hajfestö az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
250

Szeged szab, kir. város tanácsától.
47716-915. tan. sz.

Versenytárgyalási fiírdefmeity.
A város részére 1916. év folyamán szükséges 1.
üveges munkáknak és 11. lakatos munkáknak vállalati
uton leendő biztosítása iránt
1915. évi december hó 29-én délelőtt 10 órakor
az I. tanácsi ügyosztályban (Városi bérház, 1. emelet)
tanácsi jóváhagyás fentartása mellett zárt ajánlati versenytárgyalás iog tartatni.
A szabályszerűen kiállított s az I. alatti üveges munkákra egyszáz (100) kor, a 11. alatti lakatos munkákra
400 korona óvadékképes értéknek tanácsi letétbe helyezését igazoló letéti nyugtával ellátandó zárt ajánlati levelek az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi
iktató hivatalba (Városháza, földszint) nyújtandók be.
Elkésve érkezett, a megfelelő óvadék tanácsi letétbe
helyezését igazoló nyugtaval el nem látott, szabálytalan
avagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A vonatkozó vállalati feltételek és egységi árjegyzékek a fent jelzett ügyosztályban a hivatalos órák
alatt betekinthetők.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1915. december
hó 16-án t. ü.

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

Széchenyi-tér 16. HOíl IM

527—1915. végr. szám.

Árverési hirdetmény.

'i

u

legolcsóbb beszerzési forrása

Víederker Pál

Szeged, Tisza L.-körut 87.
Telefon 13-16. K o v á c s s z é n
és f a s z é n napi áron kapható.

(Korzó-mozi épületében) nagyobb
mennyiségű HAL
É R KEZET!
u. m. tükör potyka 1 kilótól 5 kilóig,
czigány hal, meny hal és csuka hal.

Délmagyarország
előfizetési ára Szegedem
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egy hónapra.

24.— kor.
12.— „
6*—
•
„

Vidéken:
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .

28.— kor.
14.- „
7.- „

ítsJilőn makmmtei PASZTOB JÓZSEF. Kudétul*jdon<*: VÁBNAY L.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881- évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1914.
évi Sp. 11. 873/2. számú végzése következtében dr. Szivessy Lehel szegedi ügyvéd által
képviselt Breier Kipót és fiai cég javára 1000
korona és jár. erejéig 1914. évi julius hó
21-én foganatosított kielégítés végrehajtás
utján 1—18. f. sz. a. le foglalt és 1545 koronára becsült következő ingóságok u. m.:
különféle szőrme áruk nyilvános árverésen
eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1914. évi V. 2211/4. számú végzése folytán 1000 korona tőkekövetelés, ennek 1914.
évi junius hó 1 napjától járó 5 % kamatai,
ós eddig összesen 155 kor. 6 fill. biróilag már
megállapított s felmerülendő költségek erejéig,
Szegeden, Kálvária-u, 21 szám alatt leendő
eszközlésére
1915-IK ÉVI DEC. HÓ 30-IK NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI1/211
ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetík és a-hlhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, ihogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107., 108.
%-& értelmében készpénzfizetés mellett -a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul
is elfognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig valé érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra iki-elégitésd jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908:
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a, értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Szeged, 1915. évi december hó 18-án.
KUHN,
kir. bir. végreh.

Nyomatott Vármay L. kitajfvayomdáj ábtaL,

