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BERLIN:
A Wolff-ügynökség
jelenti
Szófiából e hó 18-áról: Pontban déli 12 órakor találkozott Vilmos császár és Ferdinánd
bolgár király az ünnepélyesen feldíszített Nis
városában. A perionon egy bolgár díszszázad állott fel. Szívélyes üdvözlés után a két
uralkodó automobilon a citadelláim ment, a
hol közösen fogadta a felállított bolgár, macedón és német csapatok tisztelgését. A császár a bolgár királynak átnyújtotta a marsallbotot. A király a császárt a 12. bolgár
gyalogezred főnökévé nevezte ki. Vilmos császár kíséretében voltak Falkenhayn
tábornok, Mackensen tábornagy, Plessen, Lyncker
és Thciius főhadsegédek, Müller tengernagy
és Reischacli udvari fömersall. Jelen voltak
ezenkívül Seekt tábornok és János Albert
mecklcnburgi herceg. A bolgár király kíséretében volt Boris trónörökös és Cyrill herceg, Markov főhadsegéd és Bojadjew, Todorow tábornokok, Kutinecsev
főkormányzó,
Radoszlavov miniszterelnök és Csapracsikov
követ. Az ünnepélyesség benyomását rendkívül emelte a verőfényes szép téli időjárás.
LlJGANO: A „Corriere delin Sera" jelenti Szalonikiból: Bulgária egyezségre
lépett az angolokkal és franciákkal, mely szerint kölcsönösen kötelezik magukat, hogy a
háborúban foglyul ejtett katonákat Görögországnak átadják. A lap hangsúlyozza, hogy
ez az egyzseg Bulgária
szövetségeseinek
részvétele nélkül jött létre.
AMSTERDAM:
Egy Konstantinápolyból Londonba érkezett távirat
jelenti:
A
porta elhatározta, hogy az összes francia,
angol, orosz és olasz alattvalókéit Kisázsidba internálja, miután az antant megtagadta
a török konzulok szabadonbocsátását.
STOCKHOLM:
A „Times" párisi jelentése szerint a szövetséges hatalmuk miniszterei holnap Londonban tanácskozásra gyűlnek össze. Briand francia miniszter már ideérkezett.
ATHÉN: A Skuliulisz elnöklete alatt tartott görög minisztertanács egyetlen
tárgya
az antant erélyes jegyzéke volt, amely a német, osztrák-magyar, bolgár és török követeknek Athénből való eltávolítására hivta fel
a görög kormányt. Természetesen a kormány
álláspontja szerint ez a kérdés feltétlenül elutasítandó, de mert számolni kell a gyakorlati intézkedésekkel is, a
minisztertanács
megfontolás tárgyává tette, hogy adott esetben milyen tényleges magatartást tanúsítson.
A minisztertanácsot még folytatni fogják.
GENF: Rousset ezredes a Petit Par isién ben azt irja, hogy a Kövess hadsereg időelőtti
felszabadulása jelenleg a legnagyobb

vesze-

delmei jelenti s ezért Olaszországnak a saját
érdekében védenie kell Albániát,

- Négyszeres rohamíámadásaikat csapataink visszaverték. - Német repülők bombázták a farnopoli
raktártelepeket. BERLIN, január 19. A nagy főhadiszállás jelenti: Az arcvonalon nincs ujság. Német repiilíírajok megtámadták az ellenséges
raktártelepeket és Tarnopolban a repülök
kikötőjét.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

csendben félt el. Ma a legkorábbi reggeli
órákban a Csernovictól keletre íokvö határszakaszon, Topoménál és Biannál nj csata
fejlődött ki. Az ellenség ujras záinos hadoszlopot állított harcba s egyes helyeken négyszer egymás után támadott, azonban a hősies védők mindenütt visszaverték.
Egyéb jelentősebb esemény nincs.

BUDAPEST, január 19. (Közli a miniszterelnöki sajtóisztály.) A tegnapi nap

Virpazárnál husz

H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

ágyul

B U D A P E S T , január 19. (Közli a miisztcrelnöki sajtóosztály.)
Virpazár megszállásánál csapataink ujabb beérkezett jelentés szerint 20 aeélágyut zsákmányoltak.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

zsákmányoltunk.

BERLIN, január 19. A nagy főhadiszállás jelenti: A balkáni hadszíntéren a helyzet
nem változott.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A külföldi sajtó Montenegró fegyverletételéről.
Bukarest, január 19. A félhivatalos lndépendance Roumaine a montenegrói különbékiéről érkezett távirati értesítés alapján igy
ir: Napok óta diplomáciai, "katonai és politikai körökben él volt terjedve a hir, Ihogy
Montenegró békét kér a győztes központi
hatalmaktól. A Lövésen gyors eleste csak
megerősítette a száll ingó híreket. Bécsben
a mult héten a vezérkari főnök bevonásával
tartott közös minisztertanács már foglalkozott a felajánlott kapitulációval. Montenegrón
a sor, hogy teljesítse az eléje szabott félté tejeket. Montenegró Különbekéje csak abból a
sem pontból bír fontossággal, hogy a szent
egységet megszegte, liogy mint első fecske
a békére ráterelte a népek és uralkodók egész
figyelmét s hogy kivonta magát abból a szoios érdekszférából, amelybe Szerbia, Olaszország és Oroszország támogatása folytán
eddig tartozott.
Az olaszok árulónak tartják
Montenegrót.
Lugano, január 19. A Secolo Katonai
munkatársa ezt irja:
Katonai szempontból
közömbös, hogy Montenegró az utolsó emberig harcolt volna, vagy pedig Kapitulál. Az
eredmény ugyanaz. Albániában azonban a
helyzet mindenképen súlyosbodott s azt kér-

dezzük magunktól, célszerű-e katonai készülődéseinket tul az Adrián folytatni és szigorítani, vagy pedig nem volna-e jobb eddigi
fél r eti d s zabál yainkat
abbahagyni,
amelyet
ugy ahogy eddig végrehajtottak s csak arra
vezetnének, hogy vereségnek tennők ki magunkat.
A lap politikai munkatársa nem vallja egészen a magáénak katonai kartársának véleményét. Szerinte Montenegró abban a helyzetben volt, hogy tovább harcoljon és a király
elhatározása szinte árulás a szövetségesek
ellen. A hir mély fájdalmat kelt a négyesszövetséghez tartozó államok közvéleményében.
Montenegró történetében először esik rnieg,
hogy a hódító lába éri, a Lovcsen eleste azonban nem elfogadható megokolás a Király kapitulációjára. A montenegrói seregnek
háta
szabad volt és a hegyek Között sikeresen ellenállhatott volna, mig megérkezett volna a
szövetségesek segitsége, nevezetesen Olaszországé, amelynek csapatai már Albániában
állanak.
A skandináv lapok az antant vereségét
konstatálják.
Kopenhága, január 19. A skandináv sajtó
Montenegró kapitulációját
egybehangzóan
az antant rettenetes vereségének mondja, A

D É L M A G Y ARORSZAG.
négyes szövetség presztízsét már nem tehet
tovább föntartani,
mert a négyesszövetség
mindig a legfényesebb ígéreteket teszi, de
nincs abban a helyzetben, hogy még leghűbb
szövetségeseit is megóvja a teljes széttiprástól. A központi hatalmaknak katonai és politikai felsőbbsége ina inkább vitán felül áll,
mint valaha és reményt nyu.it arra, ihogy a
háboru nem fog soká tartani.
Svájci lap szerint Olaszországot érte
a legnagyobb kudarc.
Zürich, január 19. A Neue Ziircher Zeitung Montenegró fegyverletételéről ezt ir ja:
Oly sok hadüzenet után ez az első jelentés
béke tárgyalásról. A balkáni antant-hadjáratnak összeomlása elsöizben járt
diplomáciai
következményekkel.
A mcntenegróiak azért
kapituláltak, meri a /szövetségesektől segítséget nem kaphattak. Más kivezető irt árig
maradt számukra. A z a kilátás, hogy délen
Albánia .zord hegyei közt
csatangoljanak,
még. kevéssé e'kényeztetett montenegrói harcosok számára is egyet jelentett volna a halálos Ítélettel. A szerb sereg szomorú sorsa,
ugy látszik, elrettentő példaként lebegett Nikita szeme előtt. Ausztria és Magyarország
minden körülmények között fényes győzelmet aratott, nemcsak a bevehetetlennek tartott Lovcsen elfoglalása folytán, hanem inkább Montenegró leverés,e által, amely korábban a kedvezőbb körülmények között harcoló törökök számára mindig, kemény diót
jelentett. A többi antantállamok közül Olaszország a legerősebben van érintve. Albániai
hadviselése; amelynél nem vitte többre, mint
hogy nagynehezen megszállt néhány tenger,
parti várost, azzal a következménnyel járt,
hogy nemcsak nem hódított területeket, de
azt a kev eset is, amit okkupált, el fogja veszíteni.
A német lapok a fényes győzelemről.
Berlin, január 19. A ,;Berlinrr
Tageblatt" irja: iMontemegró
kapituláokijának
hordereje .sokkal nagyobb, mint a közvetlen
katonai eredmény, mert ez az egész világnak
ezeme elé tárja az általá.nos hadilhelyz'Het.
A iföld minden népéhez szód az a tény, hogy
a hetvenötóves tapasztalt balkáni .fejedelem
inkább az ellenség kezébe teszi le jövendő sorsát, mintsem továbbra is bízzék abban az óriási hatalmi szörgteégben, amely lyel életrehalálra szóló szövetséget kötött. iNem azért
vetette alá imagát ellenségének, mert nagy és
a nép szemében min (lenek felett hatalmas szövetségesei .semmi)iivei sem segítették, hanem,
mert meggyőződött arról, hogy szövetségesei
a jövőben sem segíthetik. A szövetségesek
egyike elismerte azt a tényt, bogy a központi
hatalmak az erősebbek ós ihogy elég erősök
ahhoz, Ihogy rést üssenek a kötélén, amelylyel meg akarják őket fojtani. Nyugodt bizalommal tekinthetünk az ebből következő további események elé.
A „Vossische Zeitung" inja: Habár Montenegró nem is rendelkezett többé nagy haderővel, a harcosok sorúiról való> kidőlése mégi*
nyomasztó hatással lesz a négyesszövetségre
és azokra a nemzetekre, amelyek eddig megengedték maguknak a .fényűzést, hogy átkacsintgassan-ak az entente táborába. A z osztrák-magyar csapatok diszmenetben vonulhatnak be Skutariba, Ausztria-Magyarország
őrködik a keleti Adrián legáhVIb is Durazóig.
A „Lokalanzeiger"
irja: A 'legnagyobb
elégtétellel üdvözöljük a végső
győzelem
első hírnökét. a a cár egyetlen barátja leteszi a fegyvert és feltétlenül megadja magát a központi hatalmaknak, képzelhetjük,
hogyan áll a többi szövetséges dolga egymás

Szegeti, 191fi.január 20.

közt most, hogy Belgium, Lengyelország,
Korhűid ős Szerbia elvesztésé után Montenegró kiugrott a társaságiról. Montenegró a
kapitulációval elszakadt Olaszországtól is.
Pétervárral is megszakadt a jóbaráiság.
Hogy mik lesznek ennek következményei, azt
-

"

ma még nem lőhet tudni. Annyi bizonyos,
hogy erői nz oldalról az osztrák-magyar rannarkiút soha többié veszély nem fenyegeti.
Együtt örülünk osztrák ós magyar szövetségeseinkkel az első végleges részsiker alkalmával.
'•
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Gyengébb olasz támadásokat
visszavertünk.
B U D A P E S T , január 19. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Gyengébb ellenséges osztagok támadásait Lusernnál és a

Crnagorán az uralkodik,
akié Lovcsen.
— A Lovcsen-hegy története. —
Végre egy diadalunk, .amelynek
nagy
bordereiét és döntő súlyát még eletiségeinx
sem tagadják le. Olaszország háborút szító
királynéja. Elem, a szépséges crnagóc hercegnő pirosra is sir ja miatta ragyogó, bűbájos szemét, királyi uracskáját pedig, bár
az megfogadta, bogy csak mint győztes tog
visszatérni Rómába,
haza
parancsolta
a
Kvlrinálba.
A keleti és déli Adria és Montenegró
nagy részének a kulcsa a Lovcsen. Széles
sziklaliáta hirtelen meredekséggel emelkedik
a kaittarói öbüi fölé. Ez a szédítő meredeksége az oka annak, hogy ez az 1759 méter
magas hegy még a valóságnál is magasabbat mutat. 365 friss forrás faikad a belsejéből, a hegy tündérének. Villának az ajándéka ez az ottani törzseknek, amelyek —
hála ez ajándéknak — abban a helyzetben
vannaiv, hogy ők tenyésszék .Montenegróban a 'legtöbb juhot és kecskét. 1861-ig a
cetinjei zárda volt a montenegrói paraszti
civilizációnak a középpontja. Ezen érdemeiért Crnojevic G y ö r g y , a zéták fejedelme a
Lovcsent ennek a zárdának
ajándékozta.
Amikor ez a fejedelem, a törökök elől való
menekülésében
elhagyta
az
országát, a
Gtizlában énekelt rapszódia szerint a 'Lovcsen tündére megjelent egy juhait legeltető
pásztor előtt és igy szólt:
— ürnagorán csak az fog örökké uralkodni, aki a Lovcsenen állítja fel trónját.
Mikor a XV. .század elején összeomlott
a szerb birodalom,
Cattaro a
velenceiek
birtokába került, de a Lovcsent nem tudták
hatalmukba
keríteni.
A
'Njegus-nemzetségböl származó püspökök a XVIII. században megakadályozták a törzsönököket abban,
hogy
Mária Terézia
birodalmához
csatlakozzanak. Aztán jöttek a franciák és
Marmont tábornok,
R a g u z a hercege azon
fáradozott, hogy Montenegró
a Napoleon
által alapított
illyr királyságba
olvadjon
bele.
.«
— Ha nem akarjátok — úgymond —
Napoleon íenhalóságát elismerni, akkor a
fekete hegyből piros hegyet csinálok.
A püspök, akinek Marmont herceg ezt
mondotta és aki több száz .montenegrinus
testőrrel je'lent meg Caittaróban
a francia
tábornokkal való tárgyaláson, erre azt felelte:
— Ám próbáld meg, de egy francia sem
fogja rátenni a lábát a Lovcsenra és ha
ebböí a fekete hegyből piros hegy lesz, francia vértől válik ilyenné.
1851-ben került először Ausztria-Magyarország a Lovcsen miatt
Montenegróval összeütközésbe.
Az ügy
kiegyezéssel
nyert befejezést. A 'Lovcsen körül lakó törzsektől, mindenekelőtt
a
njegusoktól
föl
iniilió forint-ónt vásárolta ineg a monarchia
a Lovcsen nek a tenger felé néző oldalán a
legeltetési jogot. A Lovcsen akkor szerződésileg 640 méternyire 'a tenger szine fölött
Ausztria-Magyarország
.birtokába
került.
Petrovics Péter püspök, azonban, aki akkor

tolmeini hídfőtől északra visszavertük.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
//. Péter néven az ország uralkodója volt,
ebbe azonban állítólag, nem egyezett bele, A
mikor pedig néhány évvel későbben a császári királyi kormány azt az ajánlatot tette
neki, hogy Cattaróból a Lovcsenen át Cetinjébe a saját költségén építteti iki az utat,
briiszkül azt felelte:
— Sohasem fogok beleegyezni
abba,
liogy Montenegró szivébe ut építtessék, a
mely csak az ellenségnek .lehetne hasznára.
A gazdasági viszonyok azonban mégis
arra kényszeritették utódját, az első világi
fejedelmet, I. Danilót,
hogy
beletörődjék a Cetiniébe vezető ut kiépítésébe. Ez az
nt azért vált föltétlenül szükségessé mert a
montenegróiak a törökök elleni harcaikban
csak Cattaróból tudták .magukat élelmezni.
II. Péter püspök pedig meghagyta végrendeletében, hogy a Lovcsen tetején temessék
el. Bizonyosán azért, hogy a Petrovicsok
nemzetsége ott örökké uralkodjék,
amint
azt Villa, a hegy tündére megjósolta.
Ettől kezdve mindenki, aki ismerte a balkáni szerbek lélektanát, tudta, hogy a Lovcsen csak fegyverrel szerezhető meg.
Nikita alatt a hegy .az Adrián való uralkodás szempontjából évről-évre nyert jelentőségében. Olaszország, Francia- és Oroszország ágyukkal szerelték fel, liogy Montenegró megvédhesse a Lovcsent. Hiába! Mert
a Lovcsen tetejen most a mi zászlónkat .lobogtatja az Adria felől lengedező szél.

Metzet bombázták
a francia repülők.
B E R L I N , január 19. A nagy főhadiszállás jelenti: Az lser-arcvonalon egy kisebb
német osztag az ellenséges árokba előretört
és egy géppuskát zsákmányoltak.
Az arcvonalon a Liliétől nyugatra egészen a Sommetöl délre eső területig mindkét részről élénk
robbantó
tevékenység
folyt.
Éjjel ellenséges repülök Metzre bombákat dobtak; eddig csak anyagi kárról érkezett jelentés.
Tiliaucourttól délnyugatra
reggel felé
lezuhant egy ellenséges repülőgép. A bennülök közül az egyik meghalt.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Az angol nemzeti védelem szocialistái.
London, január 19. A „nemzeti védelem
szocialista bizottsága" manifesztumát bocsátott ki, amely kifejti, hogy a védekezésben
véfló részvétel kötelezettsége nem ellenkezik
a szocialista elveknek a népszabadságokra
vonatkozó felfogásúval. Nem könnyű dolog
mk ellenkezni a kötelező katonai
szolgálat
elvével, amikor a hazát
megtámadják. A
közvetlen és közvetett kényszer a szakszervezetek lényegének záróköve.
A szakszervezetek testileg alkalmas tágjai, akiknek
munkája m á s o d o k r a
nem
igéinyeltetik,
gyávák, ha vonakodnak fegyvert .ragadni.
(M. T. I.)

JDÉOMAGYÁJRORSZÁG.

Szeged, 1916. január 20.

Jisza az osztrák
érzelnjek
megnyilatkozásáról
A Pénzintézeti Központ
tának letárgyalása után az
került a sor. Ráth Endre,
Batthyány Tivadar nyújtott
Ezután Unnánczy Nándor
került a sor.

törvényjavaslainterpellációikra
Novak János és
be interpellációt.
Interpellációjára

3

J? városi közélelmezés csődje.
— JT januári

közgyűlés

(Saját tudósítónktól.) A törvényhatósági
bizottság szerdán délután négy órakor tartotta januári rendes közgyűlését dr. Cicatricis Lajos főispán elnöklése alatt. A közgyűlés szerdán csak az Indítványokkal tudott végezni, igy is a késő esteli órákba nyúlt
a tárgyalás.
Élénk, olykor szenvedélyes vita fejlődött
ki Pásztor József ismert indítványának tárgyalásakor. A felsorolt terhelő adatokat, —
aktamásolatokkal támogatott
bizonyítékokkal felszerelve — megütközéssel vette tudomásul a közgyűlés. Egyik felszólaló sem
okolt egyéneket, hanem a rendszert okolta a
történtekért.

Unnánczy „A hadsereg Ikerében gyakori
magyarellenes jelenségről készült interpellálni és többek között szóvá készült tenni interpellációjában a Cserey-'házaspár öngyilkosságának okait is. A miniszterelnök az interpelláció előtt kérte Urmánczyt, hogy az interpellációjától álljon el.
A személyeskedés terére tévedt vitának
Unnánczy a kérést megtagadta és interWimmer
Fülöp vetett gátat, .aki azt javasolpellációjában intézkedéseket kíván. A fajgyűlöletet kiirtani nem lelhet; ennek a tobzó- ta, hogy szűnjön meg az egész városi köz-*
dását azonban meg kell akadályozni. Több élelmezés. Elég magasak a makszimális árak
ahhoz — mondotta Wimmer — hogy a terpanaszos levelet kapott a ihárctérről, amelyek
melők forgalomba hozzák áruikat.
fájó dokumentumai a magyar katonák szenIndítványának első pontja kivételével
vedéseinek. Több esetet felsorol; különösen
a cseh feljebbvalóik ellen panaszkodnak. — Pásztor József visszavonta indítványát és
Szóváteszi, hogy Hőfer a tegnapi vezérkari csatlakozott Wimmer indítványához.
Közmegelégedést keltett a bizottsági tajelentésben „néptörzsek"-ről beszél. Elmondja Cserey tüzérfőhadnagy öngyilkosságának gok körében a helytelen városi gazdálkodásnak egyhangúlag proponált gyökeres orvosokait
jjj!
lása.
Gróf Tisza István miniszterelnök; ElisA közgyűlésről a következőkben számol
meri, hogy az interpelláló kerülte a szenvete tudósítónk:
délyek felkórbácsolását, mégis sajnálja
a
Dr. Cicatricis Lajos főispán, elnök négy
kérdés felvetését. Hiba le rítt e eltagadni, hogy
ora
utan
megnyitja a törvényhatósági bizottvannak a hadseregban a magyar nemzeti
ság januári rendes közgyűlését és felkéri heérzéssel szemben
való
megnyilatkozások. gedűs Antal aljegyzőt, hogy
a polgármester
Azt sem lehet letagadni, hogy a hadseregben
havi jelentését ismertesse. Majd interpellációk
szolgálák huzaiiassügút háttérbe
szorítják. hiányában az indítványok tárgyalására kerüli a sor.
Mikor ti monarchiára a fenyegető veszedelem
Mihalovits Dezső indítványához, amebekövetkezett, mindnyájan egyek
voltunk.
lyet
dr. Szalay József főkapitány referált, elEzért nocsak olyan jelenségeket lássunk meg,
sőnek dr. Koszó István szólt hozzá. Dr. Szaamelyek joggal kihívják a kritikát, hanem
lay előadta, hogy az indítványozó a közrenemlékezzünk meg arról is, hogy a király és dészeü szabályrendelet egyes, .szakaszainak
Frigyes főherceg, ismételten elismerésüket módosítását, sőt egyes szakasz teljes eltörlését kívánja. A háziurak tetszésére lenne
fejezték ki a magyar vitézség és a magyar
katonák iránt. Sok helyen a magyar legény- abban az esetben a kapuzárás ideje bizva, 'ha
a közgyűlés magáévá tenné az indítványt —
ség nem magyar ajkú tisztekkel jól megértik
mondotta. dr. Szalay. — Koszó a tanács jaegymást. Természetesen súrlódások is van- vaslatával izemben a kilenc órai zárás melnak rosszindulatú feljebbvalók és magyaf lett foglalt állást és azt proponálta, hogy csak
tisztek között, de csak nálunk keresnek a tiz óriág keiljen a lépcsőházat és a folyosót
feljebbvalók kellemetlenségeinél nemzeti hát- világítani. Pásztor József ellenezte Koszó indítványát és a tanács javaslata mellett fogteret. A Cserey-házaspár esete a legaljasabb
lalt áiiást. A tanács ugyanis azt a javaslatot
iiídozés, de lehet magánbosszu is.
terjesztette a közgyűlés elé, hogy a nagykörúton kívül fakultatív, a nagykörúton bcliil peAz interpellációra az a válasza, hogy isdig esti tiz óra legyen a kapuzárás ideje. A
meri a hadsereg vezetőit és tudja, liogy azok fobosók és lépcsőilázak világítását éjjel egy
megbecsülik a magyar nemzetet és a ma- óráig akarta a tanácsi javaslat kötelezővé
gyar katonát és azokkal szemben, akik elfo- tenni.
gultak, ha a magyarokról van szó, érvényt
A 'közgyűlés szótöbbséggel dr. Koszó
tudnak szerezni fölfogásuknak. Akik korlá- István javaslatát fogadta el.
A következő indítvány már nagyobb vitozni akarják a magyart nyelvében, sérelmet
tára adott alkalmat. Pásztor József indítvákövetnek el a nemzettel szemben és megkárosítják a hadsereget. Ezekkel szemben el- nya került sorra, amelyben tudvalevőleg a
közélelmezés javítására és a városi közélelvárjuk a legszigorúbb megtorlást.
mezési rendszer téves vezetésének megszünA Ház tudomásul vette a választ.
tetésére tett konkrét javaslatot.

Belvárosi

Kávéház

Szeged előkelő kávéháza. Reggeli s
uzsonna kávék, legjobb kávéházi italok, bel- és külföldi képes és napilapok nagy választékban. Figyelmes
kiszolgálás. A n. é. közönség szives
pártfogását kéri

tisztelettel K L E I N

E R N Ő , kávés.

Bokor Pál helyettes polgármester egész
terjedelmében felolvassa

Pásztor

indítvá-

nyát az indokolással együtt. A tanács javaslatát a következőikben

ismerteti az elő-

adó:
Utasítandó a tanács, hogy a közélelmezési bizottságot akként szervezze, hogy dr.
Szalay József főkapitány legfőbb ellenőrzése
mellett egy felelős tisztviselő bizassék meg
•i közélelmezéshez tartozó beszerzés, gondo-

első napja. —

zás és értékesítés feletti intézkedés jogával,
olymódon azonban, hogy
minden
ágánál
egy-egy hozzáértő vezetőt alkalmazzon, akik
szintén felelősség mellett a reájuk
bízott
ügykört vezetnék.
A közélelmezés olárusitásánál pedig alkalmas és megbizható, megfelelő egyének
volnának felfogadandók, akik naponta az
üzem eredményéről a vezető megbizott tisztviselőnek beszámolnának. Ezenkivül minden
hónapban egy részletes számadás lesz az ekként megalakított bizottság, illetve annak
vezetöje által a főkapitány ellenjegyzésével
a ta'nácshoz átvizsgálás és jóváhagyás végett beterjesztendő. A számadások ügyében
aztán a tanács a számvevőség előzetes meghallgatása után fog határozni.
Javasolja a tanács, lliogy az ilyen módon
alakított szervezet az eddigi közélemezési
bizottság folytatásaképen működését nyomban felvegye, ami annál inkább szükséges,
mivel élő állatok s egyéb anyagokban több
százezer korona értékű készlet van a város
birtokában.
Bokor Pál: Ez a tanács előterjesztése.
Méltóztassanak ezt annál is inkább elfogadni, mert nem lehet a város hatóságán kívül
álló szervezetre bízni a város közélelmezését. A felelőség szempontjából sem állhat
meg egy olyan szervezet, amely a város pénzével szabadon rendelkezzék. Ajánlom elfogadásra a tanács javaslatát.
Az előadó után Pásztor József törvényhatósági bizottsági tag emelkedett szólásra,
aki a következőkben indokolta meg indítványát:
— Tisztelt Közgyűlés! A helyettes polgármester ur a termények
róintandóságára
és egyéb hasonló okokra hivatkozott, mikor
a tanács javaslatát előterjesztette. Nem egészen ez az oka a közélelmezés fiaskójának,
hanem más okok vannak. Például a tanács
Koczor tanácsos ur indítványára elhatározta
a burgonya beszerzést. Tiz vaggon burgonya
beszerzésére adott felhatalmazást a város tanácsa és a város nem tiz vaggon, hanem harminc vaggon burgonyát vásárolt. Tehát 20
vaggonnal lépték tul a megbízást. Huszonkilenc vaggon teljesen épen érkezett meg,
csak a harmincadik volt romlott. Átnéztem a
fuvarleveleket, a harmincadik vaggont kifogásolták is. Hétezer korona értékűt egyszerűen kidobtak ellenőrzés nélkül. Huszonkétezer koronát fizetett rá erre az üzletre a varos. Nem vagyok azon a véleményen, hogy
nem szabad ráfizetni a városnak. Szabad, de
csak akkor, hu ezzel a szegényebb embereken
segíteni tud. Eladni a nyírségi burgonyát nem
lehetett, inert a vermek tele voltak, — nem
kellett burgonya. A vásárolt birkák sorba döglöttek, A döglött birkákat csuk bőrök alakjában láthattuk viszont. Két szegedi állatorvostól kértein véleményt, egyetértően ugy nyilatkoztak, hogy Erdélyből nem lehet birkát
vásárolni, mert köztudomásu, hogy mételyesek és csak azonnali levágásra alkalmasak.
Hangsúlyozni kívánom, hogy ezekért a hibákért nem akarom például a gazdászt felelősségre vonni. Az a baj, hogy nem volt hozzáértő
szakember. Gazdasági
szaktudás,
prakszis, kereskedelmi
prakszis kell ilyen
nagyszabású élelmiszerüzem vezetésére.
November 19-én felhívta a tanács számadásra a gazdászt. december 4-én beterjesztett valami számadást Scultéty íőszámvevő-
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vei együtt. Ez nem égy kész számadás vélt,
mert a főszámvevő akkor pár nappal később
jelentette, hogy ő csak résztvett a számadás
elkészítésében, de azért felelősséget nem vállal. Csak tájékoztató számadás volt tehát. A
pénztári napló hiánya is több izben vita tárgyává tétetett. 1915. junius 25-én a tanács
üléséről bemutatok ennek bizonyitására egy
ak'a másolatot. Ekkor rendelték el, hogy a
gazdász pénztúri naplót nyisson. Nem lehetett pénztári napló, hu csak ekkor rendelték
el A gazdász ennek dacára sem nyitott pénztári naplót.
A rendszer a hibás. Én nem keresem a
bűnbakot, ismétlem: a rendszer a hibás. Mindenkit ;ki akarnak zárni a város ügyeinek viteléből. Nem hibás a gazdász, mert nem érthet mindenhez, nem is lehet tőle kívánni,
hogy polichisz'tor legyen.
A közgyűlés élénk helyesléssel kisérte
Pásztor felszólalását, aki beszéde végén a
tanács javaslatát ismerteti és pontról-pontra
kiiejti, hogy miért nem tartja elfogadhatónak
a tanácsi javaslatot. Fentartja indi.tválnyát
azzal a módosítással, hogy a közélelmezést
a főkapitány felügyelete mellett okleveles
gazdász végezze. Kéri a módosítások elfogadását.
•Elsőnek Wimmer Fülöp szólalt fel és a
következőket mondotta:
— Történtek a közélelmezés terén hibák,
még pedig olyan hibák, amelyeket sem a tanács, sem pedig mi nem akarunk takargatni.
Mentőkörülmények is felhozhatók: két millió volt a forgalom, minden áron kellett élelmet szerzeni. Olyan hibák is történtek, amelyek elkerülhetők lettek volna. Ha azt kérdem, hogy az a nagy erőlködés mi előnyöket
hozott, bajos rá felelni. Lenyomta-e az élelmicikkeik árát, segitett-e a város közélelmezésén? Nem! Végre megtörtént az, am.it sokan
sürgettünk: mindennek az ára makszimálva
van. Azt az inditványt teszem, mondjuk meg
egyszerűen, — mert abban a szervezetben
sem hiszek, amelyet az előadó ur ajánlott, —
hogy a város felhagy a közélelmezéssel, a
jelenlegi leltárt, az élőállatokat és a raktáron
levő élelmicikkeket még eladja, de ujat nem
szerez be. Egyedül a hal és liszteladást közvetíti. Kérem indítványom elfogadását.
tfoffmann Ignác felszólalása után Vékes
Bertalan bizottsági tag szólalt fel és a következőket mondotta:
— Pásztor József indítványának
első
pontját egész terjedelmében magamévá teszem. A többi pontot és a tanács javaslatát
nem fogadom el. Wimmer bizottsági tag ur
indítványához
csatlakozom. Az
állatokat
azonnal vágassák le és a hiitővermekbe raktározzák be.
Dr. Gerle Imre: A mai napig a történtekért ki vállalja a felelősséget?
Dr. Somogyi Szilveszter és Bokor Pál
(egyszerre): Természetesen vállaljuk!
— A közpénzeket gondatlanul kezelik.
Szegednek tényleg volt szüksége húsra, lehetett venni a környéken olcsón, mégis elmentek Erdélybe mételyes birkát venni. Emberi tápUíléknak majdnem élvezhetetlen birkát vásároltuk. Mikor Szegedre hozták a birkákat. többé senki sem törődött velük. A döglöttek ott voltak az akolban. Szerény számitásom szerint egy kilogram lius, amelyért három koronát kaptunk, nekünk 6—7 koronába
volt.
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A burgonya vásárlás is jellemző. Mikor
megvásárolták, olyan burgonyabőség
volt,
amilyen még soha. Tiz koronáért 'akkor a
legfinomabb rózsakrumplit lehetett a tanyán
akár száz vaggonnal vásárolni. Emberi táplálóknak nem alkalmas fekete takarmány
krumplit vettek. Ugy látszik a vásárlás volt
a fő, mert mirte Szegedre jött, már nem kellett. 23.000 koronát veszítettek a krumplin. A
városi üzem feladata az lett volna, hogy a
lakosságot élelmiszerrel ellássa. De nem
ilyen módon. Nem csoda, ha ilyen gazdálkodás mellett körülbelül 50.000 korona deficit
van, bár lehet százezer korona is.
Nem -lehet egy tessék-lássék inditványnyal ezt az iigyet elintézni. Eleinte osztottam
Pásztor indítványát, inár nem osztom. Be
kell szüntetni az élelmiszer üzletet.
Az is
nagy veszteség lesz, mikor eladásra kerülnek
az élelmicikkek
Bokor Pál: Vizsgálat van folyamatban,
amely hivatva lesz megállapítani a hiányokat. Kötelességemnek tartom a tanács nevében a fölvetett indítvánnyal szemben a tanács álláspontját megvédeni. A város tanácsa
a közszükséglet által indíttatva érezte magát
arra, hogy egy szervezetet a közélelmezés
enyhítésére beállítson. Legkényelmesebb volna ettől ugy szabadulni, hogy elfogad® ók
Wimmer bizottsági tag ur indítványát. De
nem lehet kezelés nélkül hagyni az üzemet,
vagy lenyomott árakon túladni mindenen. A
legnagyobb hibának tartanám, ha a város ezt
megtenné. Tökéletesebb formában
létesítse
az eddigi szervezetet. Fentartom a tanács
javaslatát, de Pásztor felszólalása után a módosítások egy részébe belemegyek. Ahhoz,
hogy azonnal egy okleveles gazdász állittassélk be, nem járulok hozzá, ment most nehéz
megfelelőt találni. Kéri a tanács javaslatának
elfogadását.
Pásztor József: Indítványom első pontját föntartom, a többi ponto-t dr. Gerle felszólalása után visszavonom és hozzájárulok
\Vimmei- bizottsági tag ur indítványához.
Wimmer Fülöp: Csodálkozásomnak kell
kifejezést adnom, hogy.a tanács nem azonnal akceptálta indítványomat. Ami raktáron
van, azt él kell adni. Fentartom indítványomat.
Bokor Pál a zárszó jogával élve csatlakozni kiván Wimmer indítványához, azonban
az elnöklő főispán nem engedi meg, mert —
mint mondta — közgyűlésen nem lehet alkudozni.
Dr. Cicatricis Lajos főispán a közgyűlés
elnöke elrendelte az indítványok fölött a szavazást, amely a következő eredménnyel végződött: az eredeti tanácsi javaslat mellett 31,
Wimmer Fülöp indítványa mellett 54 bizottsági tag szavazott.
A közgyűlés tehát szótöbbséggel elhatározta, hogy megszünteti a városi közélelmezést.
Dr. Cicatricis Lajos: A döntés konzekvenciájaképpen arra nézve kell határozatot
hozni, hogy a város tulajdonát képező állatok azonnal eladandók-e a szegedi piacon,
mert ezzel szemben áll a Wimmer-féde indítvány, amely azt kívánja, liogy az eladás az
üzleti élet -szabályai szerint történjék. Vagyis
meg kell várni a kedvező alkalmat az értékesítésre.
A törvényhatósági

bizottság

nagy szó-

fezeged, 1916. január 22.
többséggel ismét Wimmer
tette magáévá.

Fülöp indítványát

Lecsendesült a vihar, a szenvedélyes
felszólalások, a sokszor személyeskedéssé fajult viták megszűritek. A többi inditványt már
nyugodt hanglatban tárgyalta le egymás után
a közgyűlés.
Dr. Gaál Endre kulturtanácsos Franki
Antal indítványát referálta. Franki azt kívánja, hogy azclkat a hadikórházakat, amelyek iskolákban vannak ideiglenesen elhelyezve, ürítsék ki és adják vissza ismét hivatásuknak. Dr. Gaál jelenti, hogy ilyen értelemben már történtek lépések ugy a belügy,
mint a hadügyminisztériumban, de a válasz
elutasító volt. Kéri, utasítsa a közgyűlés a
tanácsot, hogy időnkint sürgesse ennek az
ügynek a. végleges elintézését.
A közgyűlés elfogadta a tanács javaslatát.
Ezután Kiss Gyula indítványa
került
sorra, aki a kistelekiek nevében
nyújtotta
be az inditványt. Kérik, hogy a város a kegy.
uri jogok gyakorlását ruházza át a községre.
Kiss Gyula felszólalt és 'kérte az indítvány
elfogadását, azonban az előadó kultuntanácsos ellenezte azt. Megjegyezte végül dr.
Gaál, hogy a város nem mehet a községhez,
nem teheti ki magát visszautasításnak. Jöjjön Kistelek hozzánk, — mondta dr. Gaál —
nekik kell közeledni.
Dr. Somogyi Szilveszter: Elfogadom a
város tanácsának javaslatát, amely javasolja,
liogy a -törvényhatósági bizottság térjen napirendre az indítvány fölött.
A közgyűlés ilyen értelemben határozott.
Wimmer Fülöp Inditványt adott be, a
melyben azt a javaslatot teszi, hogv a szinház igazgatója köteleztessék 1916. szeptember elsejétől kezdödőleg a régi alapon a
szinház ügyeinek továbbvezetésére. A konzorcionális rendszer megszüntetését proponálja Wimmer.
Dr. ü a á i Endre referens az inditvá.ny>
nyal azonos javaslatot terjesztett a -közgyűlés elé, amelyet a bizottság az indítványozó
felszólalása után tudomásul vett. A tárgyalás
folyamán dr. Gerle Imre törvényhatósági bizottsági tag indítványa került sorra. Az indítványnak első két pontja Wimmer Fülöp
indítványának elfogadása után tárgytalanná
vált, igy csuk a harmadik pont körül támadt
némi nézeteltérés.
Okleveles gazdászra kívánja dr. Gerle a városi gazdálkodás felelős
kezelését bizni és azt indítványozta, hogy ezt
az állást a háboru tartamára ideiglenesen
azonnal töltsék be. Ezzel szemben Balogh
Károly pénzügyi tanácsosnak az volt az álláspontja, hogy ilyen állást csak a luíboru
után szervezzenek. Balogh ilyen értelmű tanácsi javaslatot terjesztett a közgyűlés elé.
Dr. Gerle felszólalt és a város gazdasági
rendszerét felelőtlen gazdálkodásnak nevezte, majd dr. Fajka Lajos bizottsági tag szólt
dr. Gerle indítványa mellett, azonban a közgyűlés a tanács javaslatát tette magáévá.
Dr. Cicatricis Lajos főispán jóval hét
óra után rekesztette be az ülést, amelyet
csütörtökön délután négy órakor folytatnak,
amikor a tanácsi előterjesztések kerülnek
tárgyalás alá.
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Török hivatalos jelentés.
Konstantinápoly, január 19. A főhadiszállásról jelentik január 18-iki kelettel:
Az oroszok támadásait, melyekben heves
ellentámadásaink következtében nagy veszteségeket szenvedtek, az egész arcvonalon
megállítottuk, miután az utóbbi időben erősítéseket kaptunk.
'
A nagy túlerőben levő ellenség heves támadásainak ellenére, amelyek nyolc nap óta
tartanak, a helyzet reánk nézve általában
kedvező. Más jelentem való nincsen. (MTIJ

A pénzügyminiszter
a valutánkról.
(Sajót
tudósító liktól.)
A képviselőház
szerdai ülését háromnegyed 11 árkor nyitotta
meg Beöthy Pál elnök. Bemutatta Kövess
tábornok válasaát a H á z üdvözlő táviratára.
Jelentette ezután, (hogy Csermák /Ernő sürgős interpellációra kért és kapott engedélyt
a rendezett tanácMi városok és :a községek
képviselőtestület m-an dátu mának jneghcezszalbitáea tárgyában. Az elnök azután azt
a kérdést intézte a képviselőkhöz, vegyék figyelembe, hogy a részletes tárgyalásnál tartanak és ne indítsanak minden szakasznál
általános vitát.
A Pénzintézeti Központ vitájánál a nyolcadik szakaszhoz Polónyi Géza szólalt fel. A
szakaszt nem (fogadja el.
Barta ödön kifogásolja az .ulap-szahálytfknalk az összeférhetetlenségre vonatkozó szakaszát.
Teleszky János pénzügyminiszter Po-lónyinak válaszolva kifejti, hogy az inkompatibilitás a magyai- képviselőház tagjaira és
a horvát országgyűlésnek -a magyar képviselőháziba kiküldött tagjaira vonatkozik. A
horvát országgyűlés többi tagjaira nézve
nem áll fönn összeférhetetlenség.
•A maga részéről egyébként elhibázott alkotásnak tartja az összeférhetetlenségi törvényt, amelyet el akart érni. iA magyar állam kiépítésére igen káros következményeikkel jár az, hogy a közgazdasági tudást kizárták a képviselőház terméből épen akkor, amikor világszerte közgazdasági kérdések dominálnak és ez a kérdés ia magyar állaim jövőjére nézve is a legnagydLb befolyással vaui.
Mihelyt bekövetkeznek a békés idők, foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel.
Polónyi 'felvetette a ivalutakórdést. Nem
tartja kívánatosnak, hogy a törvényhozás
bővebben foglalkozzék e kérdéssel.
A fcké'rdéis tulaj dorjképem az, Ihogy miért
nem Itartja -még az Osztrák-Magyar Bank
azt a kötelezettségét, amit laz uj szabadalmi
törvény reá ró ós mire annak idején, oly nagy
sulvt helyeztek, hogy tudniillik: tartozik j-egveinek paritásait (biztositaim. A felelet az,
bogy az Osztrák-Magyar Barik ezt a kötelezettségét azért nem tartja meg, a miiért nem
tartja meg egyik jegyibank som, kezdve az
argói jegybankitól az orosz jegybankig. Ezek
sem váltják ke jegyeiket
aranyra.'
Ami azt a kérdést illeti, bogy miért nem
ad ki az Osztrák-Magyar Bank heti kinmf a távokat, kijelenti, liogy ezt a kél kormány
felhatalmazása alapján teszi, amit a magyar
kormány a kivételes hatalom igénylbevétcléről szóló törvényjaivaslat rendezése alapján
adcitt a banknak. Hogy miért van ázsió és
valutadiszparitás, e tekintetben mindaz knafe, akik a közgazdasági élet igazi rugóival
ismerősek és akik a valutakérdés tekintetében valóiban tájékozva vannak — sajnos nem
sokan, vaníalk ilyenek — azoknak csakugyan
teljesen felesleges ilyen kérdést feladni.
Olyan közgazdasági viszonyok között,
mint aminők között most vagyunk, egy másfélévtes háború után, teljesen izolálva ,az eszszes egyéb európai és .nem európai államoktól
és azok közgazdaságától, önmagából következik, aminek azonban semmi nyugtalan itó
hatása nem lelhet és somi ni különös aggodalmait merni támaszthat. Lehet bizonyos fokig,
bizonyos kormányintézkedésekkel ezen .a
helyzeten a háború alatt változtatni.
•A társadalom is teltet ezen a téren valamit, különösen a luxuscikkek behozatalának
korlái]nzá:sáral. (Zajos helyeslés a Ház minden öl dala n.) E tekintetben, amennyire az a
kereskedelmi szerződések alapján lehetséges,
a kormány is megteszi a maga intézkedéseit.
lA iHáz ezután a szakaszt elfogadja.
•Következett a kilencedik szakasz tárgyalása.
Battthány Tivadar gróf kifejti, hogv a
Pénzügyi bizottság javaslatára egy rendelkekészült o törvényjavaslathoz, mely sze-
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rint 1915 december elseje után alakult intézetek feloszlásra kényszeríttetnek. HeJyteleiii.iti a visszaható erejű törvényeket, s kéri a
9. í 2-ik bekezdéséinek 'kihagyását.
Hantos (Elemér: A jaivaslat tagradikálisalbb újítását tartalmazza a szakasz, mikor
az j pénzintézeti a-lapftáisokmk abszolút tilalmát állítja fel. Kéri a pénzügyminisztert,
hogy a visszaható erő kimondását ejtse el és
e végből módosítást ajánl.
Báró Bajasics a horvátok nevében módoeitvi'nyt nyújt be, hegy Horvátországban tiz
imillió koronás pénzintézetek alakiullliassanaik.
Teleszky János pénzügyminiszter Hantos
és Bajasics öródositását elfogadja. A
Ház
ilyen értelemben határozott és ezzel a törvényjavaslatot általánosságban és részleteiben is megszavazta.
Következet; a napirend második pontja,
a vallás- és közoktatásügyi miniszter törvényjavaslata a mozgósítás folytán tényleges
katonai szolgálatra bevonult tmitáknak és
nevelőknek, valamint
azok özvegyeinek és
árváinak kivételes ellátása tárgyában.
Tu\h Jáncs: iA magyar tani tők fáradhatalam munkát végeztek a békéiben és hősiesen kivették részüket ia háborúból is. Elfogadja a javaslatot.
Sághy Gyula: Fejtegeti a tanítóik hivatásának foritoí-régát, a javaslatot elfogadja.
Huszár Károly (sárvári): A magyar állam nem rójja le kötelezettségét ezzel a javaslattal kellőkép a tanítóikkal szemben.
Gróf Eszterház y Móric el fogadja a javaslatot, habár nem tartja teljesen Ikielégitőneík.
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A hadsegélyző bizottság
működése.
(Saját tudósítónktól.)
Most adta ki a
Katonai Behivottak Családtagjait
Segélyező
Bizottság 1914. augusztus havától — a bizottság megalakulásától — kezdve 1915. év
végéig -terjedő működéséről a generális-' jelentést.
Dr. Wégnian Ferenc, a bizottság ügyvezetője ismerteti a gyűjtő bizottság működését. A gyűjtésben közreműködött a társadalom minden osztálya és az egyesületeik. A
gyűjtés eredménye a következő:
I. A társadalmi gyűjtést megelőzőleg Szeged város hatóságánál befolyt az általános alapra
a gyűjtő bizottság eddigi működésének az eredménye az általános alapra
II. A vak katonák alapjára
III. A rokkant katonák alapjára
IV. A harctéren elesettek után

maradt özvegyek

s árvák

17000K.—

44)762 K. 18
9012 K. 71
1057 ÍK. 04

alap-

jára

920X. 96
Gyűjtési összeg eredménye
68752 K. 89
A patroiiázs-bizottság, amely
Orkonyi
Ede kúriai biró vezetése alatt működött, különösen eredményes muulkateljesitményre tekinthet v-issza.
A segélyező-bizottságban
különösen dr.
Kelemen 'Béla és dr. Rósa Izsó országgyűlési
képviselők fejtettek ki eredményes tevékenységet.
A nyári hónapokban 60—80. a téli időszakban 40—50 gyermek rés-zesiilt a bizott-

ság napközi

otthonában

gondozásban és el-

látásban. A napközi otthonok fentartására a
társadalmi utón gyűjtött összegből 17.730 koronát fordítottak.

Munkaközvetítő,

közegészségügyi

és

központi
bizottság működés-éneik ismertetése
után a pénzügyi mérleget mutatja be a jelentésben az ügyvezető. Eszerint az összes
bevétel 68.752 korona 89 fillér, az összes kiadás 40.118 korona 07 fillér volt.
A kimutatás a statisztikai adatok ismertetésével végződik és részletesen felsorolja az
egyes bizottságok és társadalmi legyesületek
gyűjtését.
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A török Vörös Félhold képeslevelezőlapjait 20 fillérért árusltja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)
— A miniszterelnök tanácskozása a külügyminiszterrel. A Budapest' Tudósító jelenti :
Gróf Tisza István miniszterelnök tegnap délután két órakor Bécsbe utazott ahová este
fél hét órakor megérkezett ás a bankgessei
Magyar házban szállót meg. Bécsben a miniszterelnök tanácskozott báró Burián István
közös külügyminiszterrel. Éjjel 11 órakor gr.
Tisza István miniszterelnök ismét visszautazott Budapestre, ahová a személyvonaton
szerdán: megérkezett.
— Eltiltották a narancs és a déligyümölcs
behozatalát. A hivatalos lap szerdai száma
a kormány rendeletét közli, amely szerint tilos a közös vámterületre behozni narancsot,
datolyát, ananászt, szarvasgombát,
káprít,
sáfrányt és_alabástrom és márvány táblákat.
— Gróf Tisza Istvánné kitüntetése. F e r e n c
Szalivat-cr főherceg gróf Tisza Istvánnénak,
a- munkapárti hadikórház intézőibizottsági elnökének, -a Vörös-Kereszt
hadiékitményes
másodosztályú díszjelvényét adományozta.
— G ö r ö g o r s z á g b a nem lehet csomagot
küldeni. Mint a Budapesti Tudósító értesül,
Görögországba további intézkedésig postacsomagclk nem küldhetők. O d a szóló levelezéseket és táviratokat azonban a királyi posta
továbbra is közvetít.
1
— Dr. Szász I v á n és Urav Z o l t á n kitüntetése. A hivatalos lap szerdai száma közli,
hogy a király kiválóan buzgó
szolgálataik
elismeréséül dr. Szász Iván főügyészt a Lipót-rend lovagkeresztjével, Uray Zoltán szegedi üzletvezetőt pedig a III. osztályú vaskorona-renddel tüntette ki. A -kitüntetés -igazan kiváló érdemek méltó -honorálása Dr
Szász Iván főügyész -alig néhány é v óta működik Szegeden és a iogászvilág osztatlan
becsülését élvezi. Kiválóan képzett, nagvtudásu jogász, aki iren-dkivül
felelöségt-eljes
pozíciójúiban működését
közmegelégedésre
tölti be. Szeretetreméltó egyéniségét -a társadalmi életben általánosan tisztelik.
Uray
Zoltán üzletvezető elsőrangú szakember, hivatalát példásan vezeti. Eredményes és -a
háborúban különösen jelentőséges munkásságával valóban kiérdemelte a király elismerését.
— Dr. Taschler József ravatalon. Dr
Taschler József halála városszerte mély és
őszinte részvétet keltett. A gyászoló családnak a szegcdi társadalomból számosan fejezték ki részvétüket. A törvényszék épületére
ki-tüzték a gyászlobogót. Taschler Józsefet
csütörtökön dé-lutám három órakor temetik
a Teieky-utca 11. számú gyászházból. A halálozásról a mélyen sújtott család a következő
gyászjelentést adta ki:
Özvegy Taschler Józselfné született Stuhl
Ludmilla a maga és gyermekei, özvegy Wagner Gyuláné sz-ületett Taschler
Margit,
Taschler Endre, unokája Wagner Gyula -nevében -fájdalmas szívvel jelenti,'hogy szeretett j ó fia, Ta-ehler József kir. járáskiró 1916.
évi január hó 1:8-án reggel 6 órakor 48 éves
koráiban váratlanul elhunyt. A megboldogult
temetése 1916. január 20-án délután 3 órakor lesz, amikor a Teleky-utea 11. száimu házból a Dugonics-temetőben levő családi sírboltba fogjuk kísérni. (Az engesztelő szent
miseáldozat jenuár 21-án délelőtt 10 órakor
fog a felsővárosi minoriták templomában a
Miurlenlli-atónak bemutattatni. A z örök világosság fényeskedjék neki!
— A városi felsőkereskedelmi iskola igazg a t ó t a n á c s á n a k ülése. Szeged sz. kir, város
-felsőkereskedclini

iskoláinak

igazgató-tauá-
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esa iiLést tartott dr. Somogyi polgármester elli ők lósó vei. A z igazgató-helyettes szép szavaikkal emlékezett .meg az 'olasz harctéren
liősi báláit balt Misckung Konrád tanárról,
akinek emiókét az igazgatótanács jegyzőkönyvében örökíti meg. Az ugyancsak hősi
halált balt dr.. Schíeiber Aláklós és Mischuug
Konrácl tanszékére -az igazgató-tanács .pályázatot il- ki un,agyar-német, illetőleg németfrancia tanszékekre azzal, liogy az utóbbira
hihetőleg női tanerőt (kivin megválasztani.
A z igazgató-tanács még a háboru előtt két uj
tanári állást szervezett! magyar-francia és
köny-vvitel-kereskedelmi levelezés tanszékeket, mely állásdk szervezésiét azonban annak
idején a háboru kitörése folytán a vallás és
közoktatásügyi miniszter nem engedélyezte.
Meet az igazgató-tanács megismétli eziránti
kérelmét és 'kiéri ezeknek az állásoknak a szervezését. A Kereskedelmi Iskola Tanárok
Egyesületéhek megkeresésére az igazgatótanács kéri a város törvényhatóságát, liogy
a nom állami felsőkereskedelmi iskolai tanárok státusának önálló megállapítása érdekeikért intézzen felterjesztést a vallás ós közoktatásügyi ni iniszlehhez. A z igazgató-helyettes jelentést tett az iskola •fejlődéséről és
az igazgató-tanács meghízta az igazgatót,
liogy amennyiben uj osztály megnyitása volna sziiiíkségvs, eziránt intézkedjék. Tölti) folyó
ügyet intézett ínég el az igazgató-tanács
mélyítek tilé-én jelen voltak: Somogyi Szilveszter elnök, Nyári/ György igazgató, />>.MtreU János előadó, Bark Bernát, Bokor
Adolf, dr. Gaal lEndre, dr. Szalay József, Tv
róczy Mihály, dr. Weiner iMiksa, Oblá'h Lipót
's Winmer Fülöp igazgató-tanácstagok, Baycr Nándor tanár, mint jegyző.
— Szegedi tanár az oroszok offenzivájáről
A z állami főgimnázium egyik tanára, aki
mint tartalékos főhadnagy küzd az orosz
harctéren, január 8-iki kelettel egyik kollegájának irja:
— Csak most vagyok némileg abban a
helyzetben, liogy kedves soraidra egy agyen-

gfánátozott fedezékben, az oroszoktól 70—80
lépésnyire, hibassak. Köszönöm
jókívánsága itókát! Nagy szükségem1 van .azokra. Csak
azok imádsága, szerető aggodalma tud rajtunk segíteni, akik közel állanak a szirtünkhöz. Az oroszok ágyúzása leiribatatlau. SoliaK ai tudtam volna elképzelni ilyent, pedig
jártam ütközetekben, veszélyes helyeken.
Mint a megváltást várjuk mindig az orosz
gyalogság támadását, amelyet
megfogyatkozva is mindig visszaverünk. Hull ilyenkor
az orosz, mint a légy, mert hátulról is lődözik a saját csapataik. Másnap aztán ismét
agyondolgoz bennünket az orosz tüzérség s
ismét visszaverjük támadásaikat. Ez igy
megy karácsony óta mindennap hol itt, ihol
ott. Századom bámulatosan viseli magul s
hál' Iistenn.dk eddig még kevés a veszteségünk. Szegény Perkáce Sanyikám fogoly,
Bodolla hadnagyom pedig megsebesült,
— Dr. L ő w Lipót kitüntetése. Dr. Lőw
Lipót tüzérkadiettet, dr. Lőw Immánuel főrabbi fiát, ki több mint fél éve telj ősit szolgálatot az olasz harctéren, eredményes és bátor működéséért a I I . osztályú ezüst vitézségi. éremmel tüntették ki.
— T ü z a nagysurányi
cukorgyárban.
Pécsről jelentik: Reggel hat órakor kigyulladt a nagysurányi cukorgyár finomítója és
rövid néhány óra alatt porig leégett. A finomítóban körülbelül ötszázezer korona értékű
nyersemkor volt felhahnazva finomítás céljaira. Ez az egész készlet az épülettel együtt
elpusztult. A kár összege három millió korona.
— A nővédő-egyesület a csecsemövédelem érdekében. Dr. Bercnd Miklós egyetemi
magántanár, az országos csecsemővédelmi
mozgalom egyik kiváló szakférfiú január 23án, délután 4 órakor, ti városiháza közgyűlési
termében a magyarországi csecsemőhalandóság .elleni küzdelem eim'u előadást tart. A
(Szegedi Kattliolikus Nővédő-Egyetsülot elnöksége ebből az alkalomból kifolyólag arra kéri
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Óriási szenzáció!
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egy politikai kariér története 4 felvonásban.

Kiváló vigjáték

Vigjáték 3 felvonásban.
Valamint

az

Előadások

uj kisérő

műsor.

5, 7 és 9 órakor.
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föl az egyesület tagjait, bogy ezen az előadáson minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek, amennyiben az egyesület is az
onszágos mozgalomhoz csatlakozott s Szegeden az alsóivárosi kerületben gyakorolja
majd a csecsemők és anyák védelmét.
— Harcias asszony. Mezőrendőri kihágást
követett el tavaly szeptemberben Junp Tétemé szárcsái lakos. Libáit a tilosban, találta
Tilt Lőrinc mezőőr ir's Ibe'akarta hajtani a
községházára. A községháza előtt állt Jungné ,r
is, ilk felisinetre libáit. Elébe, állt a mezőőrnek és hangosan követelte, hogy adja .visz- ]
s/a a Hibákat. Alikor látta, hogy Titl nem baj- i
lik a szép szóra, nekiugrott, aföldre teperte
és ütlegelni kezdte. I g y lett a mezőrendőri
kihágásból hatóság elleni erőszak vétsége>
amelyet a nagyi Kxiskereki törvényszék tárgyalt. A kihallgatott tanuk vallomása alaP;
ján a biróság Juugnét bűnösnek mondta ki
és egy havi fogházra itélte. A harcias asZszony fel ebbe zett, igy került az ügye a sze-1
gedi Ítélőtábla elé, ahol Binghoffer Lajos
tanácselnök elnökléséivel szerdán foglalkoztak Jungné esetével. A tábla tulszigorunak
találta a törvényszék ítéletét, és a büntetést
nyolc napi fogházra -/.állit ott a le. Az Ítéletben a harcias menyecske is megnyugodott.
— Nyilvános köszönet. Az alábbi sorok
közlétáno kértek tel bennünket: (Nyilvános
köszönet az V. csoport állami főgimnáziumi
Znuder-kóiháB
karácsonyi
adományairól:
Kovács József mogyoró és cigaretta, Rózsa
Károly 3 iiveg bor, Szmkálli é 2 kosár kaláies,
Kocsondy Gyula 5 drb kalács. Pauer K á r 'ly*
r é 1 nagy kaláös, .Cinnel ik János 1 nagy .kalács, iSriéicsi Teréz .pogácsa, Painportné kalács,
bor, íSehiiffer Erzsi 2 üveg bor. Jójárt Béla
1 doboz sütemény, Halíhrchr László 50 litcf
bor és 25 Ej ftabdos Ignác 15 liter bor, Vukc.sics Zoltán sütemény, Agócisy István sütemény és cigaretta, 'Szögi Géz i kalács és cigaretta. Somogyi Józ- f tanár neje 10 katonát ellátott. Alólirottiác mindenek előtt konstatáljuk, hogy a gyűjtés szinte nem várt,
ltom remélt eredménnyel járt, Ugy hogy a
rokkant hősöket 'nemesah a karácsonyi üunepckeii), hanem Szilveszter estéjén cs
napja n is kellemes vendégségben részegültek.
A kiiváló eredményéit az összes remeeszivü
adakozóknak e helyen mondunk őszinte köszönetet, kiemelve különösen az állami főgimnázium ifjúságának és tanári karának
buzgóságát
és áldozatkészségét. (Egyben
őszinte bálánkat tolmácsoljuk' a gyűjtésben
és rendezésben nagy buzgóságot kifejtett
Klement Álltain.:', Alexander Lajcsiié és özv.
N a g y Ferenomé úrasszonyoknak, valamint *
rendezésben segédkezett Alexander Mária és
Lilly, Klement iMária és N a g y Anci nrteányoknak r«. Végül fogadják lekötelező hálánkat főtisztelendő N a g y Bernát, Beokef
Vendel és Sévity Lázár lelkész urak, a 1 lekemelő kiarácsomyűnnepi beszédekért, amelyeket a rokkant katonákhoz intéztek. -Szeged,
1916. január hó 4-én. Dr. Szele Róbert né elnök, Dr. .Kárpáti Károly társelnök.
— Srísmbó. A világliirti Flaubert regény,
a hatalmas koncepciójú Salambó meg van
örökítve filmen is.
A film alkotásnak
olyan stációjának itélte ezt a képet a kritika, mely a temérdek és nagyszabású produkció után is kénes ujat. meglepőt mutatni «
gyönyörködőnelk. A fölvételek stil-zerüek és
sikerültek, igazi fii micsoda, melynek hirét i s
már a 'legnagyobb érdeklődével kell fogadnunk. .Almi eddig V mutatták ezt a képet,
elementáris sikert ért el. Boriim. IBées, Budapest elkényesztetett i'is finom Ízlésű közönsége valósággal izgult a kép bemutatásán. Szegetlen a Korzó-mozi szerezte meg az előadás
jogát és három napig, pénteken, szombaton és
•5énnap tartja műsoron. Jegyek már váltb a tóik a Korzó-mozi igazgatósági irodáiéban
— A Nyugat, Ignotus, Adv Endre ós Fenvő
Miksa szerkesztés .'hon megjelenő szépirodalmi (folyóirat 1916. évi január 16-iki szánna a
következő aktuális és igen érdekes tartalommal jelent meg: Tartalom:
Boross László:
Oroszország, Lövik K á r o l y : Görgey csillaga
(Regénytöredék), Szász Zoltán: L y o n Leu ós

Szégéd, 1916. '.január 20.
a .pesti közön-sós, Kertész István: A dohány
(Életkép), Havas Gyula: Örömet hirdetek
nttktéfk — Téli szél (Versek), Babits Mihály:
Kártyavár (Regény X ) , Ambrus Zoltán: ílozuámfl bizó sirókna'k
Őrizem a szemed (Versek. Figyelő: Schöflflin Aladár: Strindberg
a -Nemzeti Színházban. Sdtiöpflin Aladár: A
bécsi táncosnő, iBáli.nt Aladár: Háborús képelt, Bálint Aladár: Háborús fotográfiák, ,Payer -Pál: Utazásaik könyvtára, Székely -Artúr:
A békekötés pölttikája és -Bismarck, Barta
Lajos: Szociológia a színházon át, -Fenyő
Miksa: Ca-ndida. iA Nyugat számonként kapható V/trnay L . könyvkereskedésében
(Kárász-utca 9. -szám.)
— A városi nyelviskolában uj francia,
német, angol és török tanfolyamok nyitnak
meg január 1 én. Beiratkozni lehet, naponkét
a Városi Felsőkereskedelmi iskolában földszint
jobbra, délelőtt és délután. Telefon 14—11.
Igazgató, Jakab Dávid.
FROMMER, BROWNING, 1914. modelu steyer pisztolyok
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria tér kaphatók.

Visszaélések a
lisztutalványokkal.
— A rendőrség figyelmébe. —
(Sajói tudósítónktól.) Még jóformán meg
sem száradt a kenyér-, ilhtve lisztjegyeken
a nyomöalfesti'-k, máris tömegével érkeznek
a panasz; Ik az ezen lisztjegyek-kel űzött gálád
é.s eléggé .meg -nem róható visszaélése k ellen.
Ez <i risszaéíés elsősorban és legérzékenyebben a város tudatlanabb érs szegényebb népét
érinti, ép azért ez a -csalás, ikét.szoresen bűn.
Húsra ugy sem igen- telik a nirai árak mellett
a szegényebb nóposv.táiyokna'k is íme most
akadnak egyes -li.sztárus'itók, akilk még a minden napi futat kenyeret is kiragadják a nép
szájóból. De akad oly an liszt-kereskedő is, aki
az intelligensebb elemekkel is erőszakoskodik. Egy jobb állása állami tisztviselő .IVleKégo fordult hozzánlk az alábbi panasszal. A z
illető -kereskedőt ezúttal nem pellengérezzük
ki, a vissizáilé-xik -megtorlása kúilömilxm is
©1-ö.s; íb.ui a kihágá-si ílnrósá-g dolga, azért
név nélkül adjuk át a nyilvánosságnak a
felháborító esetet, ugy ahogy az illető unió
azt lapunk szerkesztőségében elpanaszolta:
— Tiz liszt utalvánnyal 240 -deka .főzöl isztet -akartam: az illető kereskedőnél vásárolni,
amire ő kijelentette, hogy es-a-k tizenöt lisztjegy ellenélben hajlandó a kért liszt menny iséget kiszolgáltatni. lErre azt felelteim, hogy
tizenöt jegyért több mint három és -fél kiló
liszt jár.
.— Én -pedig tizenöt jegyért nem adok
többetó két és fél kilónál. -Ha nem tetszik, tessék másutt ivásároln-i. Különiben is csak kenyérlisztet kellene adnom a lisztjegyre és
nem .főzőlisztet. Miután a cselédem beteg és
egyébként is so-k és sürgős dolgom volt,
kény telen vo-lta-m engedni a hatalmaskodó
szajóesnak és hogy hamar -megkapjam a kiváiiit 1 isztmenmyisége-t, oda Ikel-lett adnom a
követelt tizenöt jegyet, ami nagyszá-mu családomnak öt adag kenyérrel való me-gröviditésút j-elenti, jóllehet ezek az -adagok a -maximális árak idején -úgyis minimálisck.
-Elmondta még a panaszkodó úriasszony
az-t-is, hogy -az illető kereskedő addig, -mig ő
ott volt a -boltjában, minden lisztvásárlóval
igy-cselekedett. E g y szegényes külsejű iparos
asszonynak negyvenkéé lisztjegyért mindösze
h(M kilogramm lisztet adott., jóllehet tiz kilogrammnál is több járna ezért.
Kaptunk azcinban másfelől és -mások elleiii is ilyen panaszokat és -miként ezeket a
Panasztevőket a kihágás! biróságboz utasi- !
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toltuk, ez uto-n is felszólítunk mindönkit,
hogy ezeket a visszaéléseket kim-életlenül jelentsék -fel, nnert mégis perfidia, egye- kot
azért -megrövidíteni, h-ogy -a fölösleges liszl.iegyek után járó liszttel vagy kenyérrel önmagukat, rokonaikat vagy imrútjaikat és a
protekciós kundsaiftokat 11 izl aljáik.
-Ha -már ilyen szűk kenyéren kell -óiniimk,
legaláll/b ka-pja meg mindenki a néki kijáró
és valóban nem bőkezűen megszabott Ikenyérv-agy lisztmennyis-éget. Se-nlkinck sem áll jogában kevesebb liszt-mennyiséget ikiszclgáltat ni, mint amennyiről a liszt-jegyek -szólnak.
, uEzzel kapcsolatiban a közönség tájékoztatása -céljából hiangs-ulyozzvik, bogy a kiadott lisztjegyekkel tetszésszerinti lisztet vásárol he,\ dk ár nullás, akár főző- vagy kenyéri iszte-t, még pedig a lisztj-egyék n -feltüntetett mennyöiáglben tekintet nélkül a liszt
minőségére.
A fönt vázolt visszaélésre -a I gnyoiiíatékosakiba-n felhívjuk a rendőrség •fi.gy-knél
már azért i<s, mert igen. gyakori iia.-oi.ló esetekről van tudomásunk. A közön-égnek pedig az -legyen a jelszava: Csalók számára
nincs irgalom és kegyelem! önmaga és e.nbortá-rsai ellen vét, -r.íki akár kényelemszeretetből, a-kár közömbösségből, elnézi még ezen
a téréin is a'visszaéléseket.
A z ilyen -manipulációkat -folytató lisztárusoknak végül felhívjuk a -figyelmét a
liszt- és -kenyérjegyeken -feltiin-tető szankcióra :
„.7egyeket oUtserélni, másra átruházni
vagy azokkal bármiként visszaélni nem, szabad, mert az illető ez által az említőit rendelet (4586/191 ő. M . E.j szerint két
hónapi
elzárásstd büntetendő kihágás követ el.
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Vilmos császár Nisben.
Szoiia, január 19. A bolgár távirati iroda
jelenti. Vilmos császár Nisben tett látogatása
alkalmával

valamennyi bolgár

csapatvezér-

ncK és számos magasabb -tisztnek az 1. osztályú vaskeresztet adta. Radoszlavov a Vörös Sasrend parancsnoki keresztjét, Davidovics a király politikai

kabinetirodájának fő-

n-clk-e, Csapra-sikov nis-i biztos,

Sztojanovics

posta- és távirdai főigazgató és Mortov államvasuti igazgató a II. osztályú vaskeresztHerbst

sajtófőnök pedig a II. osztálya

porosz korona-rendet kapta. (M. T. I.)

Az antant diplomáciai
szakifása Montenegróval.
— A király és a k o r m á n y visszatér
Cetinjébe. — Az antant visszahívja
követeit. —
Zürich, január 19. A montenegrói
király
és kormánya a béketárgyalások
befejezése
után vissza fog térni Cetinjébe, Ezzel külsőleg is megnyilvánul, hogy Montenegró) véglegcsen szakított a
négyesszövetséggel.
Lugano, január 19. A nra reggeli milanói
lapok Ikoz-íik, hogy Olaszország,
Franciaország és Anglia
kormányai
visszarendelték
montenegrói követeiket s -ezzel az antant kormányai megszakították
a diplomáciai viszonyt Montenegróval. A montenegrói á-l'lami
bank készletét Alessióból visszaviszik
Montenegróba.

Anglia változtat tengeri politikáján.
London, január 19. Washingtonból jelenti a Times, hogy ott sokat beszélnek arról
p változásról, amelyet Anglia tengeri politikájában végrehajtani
kiván.
Megegyeznek
benne a vélemények, hogy az amerikai korm á n y a rendszeres blokád
kihirdetését helyeselni fogja, de feltételül köti ki, hogy a
jblekád törvényes -legyen, vagyis be kell bizonyítani, hogy a brit tengeralattjárók a Keleti-tengeren valóban képesek a kereskedelmi
hajózást megakadályozni. A semleges államokkal való kereskedele-mnelk azonban liáborittatlannak kell. maradnia, kivéve azt -az esetet, h a alkalmazható a „meg nem szakított
útról" szóló tengerjogi szabály. (M. T. I.)

Begyújtáshoz legolcsóbb
a papir-hulladék. K b . 7 0 kilós b á lákba préselve 2 koronáért kapható
V á r n a y

L.

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
•gy hónapra.

24.— kor.
ö S
2.-

idéken:
egy évre .
félévre
J[
negyedévre

2 8 . - kor.
14.,
7..

ö

8
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Szegőd, 191(5. J a n u á r 20.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo

SZÍNHÁZI

C S Ü T Ö R T Ö K : Nincs előadás.
PÉNTEK:
Őnagysága
ruhája,
játék
Londvay L i l i fölléptével. Beiraitató. Páratlan
S Z O M B A T : Őnagysága
ruhája,
játék
L e n d v a y L i l i fölléptével. Bemutató. Páros.

Bokor

Malvin:

Tél van megint

Ára 3 korona.

Husz megkapó novella . . . .

::
Ő n a g y s á g a r u h á i . A szinházi iroda jelenti: A ezinlház pénteki újdonsága az Őnagysága ruhái első előadása iránt óriási az ér
cleklődés. Knclhlaueh Edward darabja 8'képre
oszlik, aimelyék közül az el ső é.s ia 8-ik Anno
és .Telihí lakásában játszik. A 3-ik a csipke.
A 4-iik A prém, az 5-ilk A virág, a 6-ik A ruha
a 7-i'k Apróhal/aha. .'Mindegyik képben L<*nd•vni Lola és Körtmendi Káinián játsza a főszerepet, de jelentékeny
szerepet
játszik
m é g (Miklósi M., fiazdy, Kdliári, Lázár, Hantos, Asztalos iM„ Solyincsi, Szilágyi, I'iász,
U n g v á r i , ,Ma lány, Szogő. N a g y érdekes-égre
számitihat a 6-i!k kép divatszalónjn, íurlybi n
a legutolsó divat szerint 'ftdöltözött eleven
modelleket mutatják be. (Az igazgatóság nagy
gowdal állítja 'ki ezt az újdonságot, melytől
az idei évad e g y i k számottevő flilkorét reméli.

•••

férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

MŰSOR:

Legmegbízhatóbb cég.

Hölgyek naptára 1916. évre

::

Ára 4 korona.

Legolcsóbb beszerzési forrás.

KincstsKalendárMlUVrt
Ára 2 K 50 fill.

]Kusl(ete-!(aleüdcr 1916. IVre
Csekonics-u. 6.
Telefon 854.
Az

összes

Ára 1 K 20 fill.

S z é c h e n y i - t é r 17.
Telefon 855.

harcterek

legjobb

tekinthetőbb térképei

és

Pásztor

legát-

legolcsóbb

áron

A muszka

Ára 2 korona.

Pajzs
(Kárász-utca

vendég

Háborús novellák

Várnay L
könyvkereskedésében

József:

Elemér:

Cirkusz

9.)

Ara 2 korona.
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cimü szenzációs drámaban.
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Erna Moréna

Erna

Morén

Dl S

E l ő a d á s o k d. u. 5 , 7 és 9 ó r a k o r .
2

Gyermekjegyek csak az első előadásokra
érvényesek.

5

amely

A Nemzeii-szinliáz megnyitó darabja
Ara 2 K 50 fill.
Gábor

Humoros Pufi jelenetek . . . .

kocsi j e g e t f o g a d be. Feltételek nálam

Szenzációs újdonság 1

folyó hó 23-ig megtudhatók.

Aage

Szenzációs újdonság I
Madelung:

A hírneves dán iró könyvet irt
a kárpáti nagy harcokról . . .
Franyó

HIRDETÉSEK.

Ára 4 korona.

Zoltán:

A kárpáti harcokról

Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-file f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyl-tér.
250

H a j ö s z ü l é s ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle , „Hajrestorer*
használja. Ara 1 K20 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „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

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

Gyomorbajosok dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula'
gyógyszertárában Szeged.

A dicső kárpáti harcok egy aktiv
résztvevőjének izgalmas csata leirásai
Ara 3 korona.
Bemard

Shaw:

Anglia ellen is a d r ellett
A nagy angol iró bölcs szavai a
háborúról
Nyáry

Ára 2 korona.

Andor:

Sírnak a hősök . . .
Rendkívül friss és megkapó novellák a háborúból . .
Ambrus

Ara 3 korona.

Zoltán:

A tóparti gyilkosság

Poppev (Ipö a legtapfásabb.

Lebilincselő meséjü, finom humoru és művészileg megirt elbeszélések

Széchenyi-fér 2. szám.
••
T e l e f o n 311.

Ara 3 korona.

•••

S Z E G E D ,

fttklfa

Ára 2 K 50 fill.

Hadinaplóm

mészáros

Petőfi Sándor-sugárut 27.

APRO

Andor:

Petűr meg a dinnye

körülbelül 3 5 0

MELLIS LAJOS,

Andor:

Palika

légnél. Homfh Lajos-Bugámf 8. Islefon773.

bérbe adnám,

1 |
3
u

Gábor

Jégvermemet

:

U m

ro
c
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dr.:

Ara 1 K 50 fill.

ö l t ö n y ö k , k a l a p o k , s a p k k stb.
r e n d k í v ü l i o l c s ó n s z e r e z h e t ő k be

Moréna

harmadik fellépte.

Tolcsvai N a g y B a r n a

I 43— 50 US i i f A !
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férfi-, fiu- é s női

Kaphatók:
Báli

cipőujdonságok.
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Várnay L.

könyvkereskedésében SZEGED, Kárász-utca 9.
V Á r a * i L. ÁfeZTOjomdájÁtao. f t o f d m * .

