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LEGÚJABB.
BERLIN:
A Wolff-ügynökség
jelenti:
Ujabb jelenítsek alapján megerősítést nyert,
hogy február 29-én az Északi-tenger északi
részén a Greif német segédcirkáló és három
angol cirkáló, meg egy torpedóromboló között lefolyt ütközetben a Greif egy 15.000
tonnás angol cirkálót torpedólövéssel elsüllyesztett; végiil önmagát röpítette a levegőbe. A Greif százötven embere angol hadifogságba került. Az angolok titokban tartják
a történteket és a 150 tengerészt
elzárták.
Ellemenászubályt
teltünk
folyamatba.
A tengerészeti vezérkar főnöke.
ROTTERDAM:
A Daily Telegraph párisi jelentés alapján közli, hogy az antant
egybeiilö kereskedelmi konferenciája sokkal
fontosabb jelentőségű dolgokat fog tárgyalni,
mint azt a hivatalos jelentések hangoztatják.
Megbízható forrásból vett információ szerint
nemcsak a háboru utáni gazdasági helyzetről lesz sző a konferencián, hanem arról is,
hogy milyen magatartást tanúsítson az antant abban az esetben, ha a központi hatalmak megfelelő békejavaslattal lépnek a szövetségesek elé.
BERLIN: A keleti frontról jelentik, hogy
az oroszok tizenkét hadtesttel végzik offenzívainkat Hindenburg frontja ellen. Ugy hit'
szik, hogy nagy tartalékjaik is vannak, a
miből nyilvánvaló, lwgy az offenzívát Itoszszas előkészületek előzték meg. A munícióval ismét pazarul bánnak. Német járőrök
valóságos orosz hulhtmezökre akadtak felderítő útjukban.
BERLIN:
A Vossischc Zeitung jelenti
teljesen megbízható forrásból: Hamisnak bizonyult az az antant-hiresztelés, hogy Brazília portugál mintára
megszakítja
Németországgal a diplomáciai viszonyt. A brazíliai
kormány a német hajókat nem foglalta le és
a jövőben sem szándékszik ilyen intézkedéseki i foganatosítani.
GENF:
A németek Avocourtnál
elért
sikerük révén négy kilométerre
állanak a
páris-verduni vasútvonaltól. A német nehéz
tüzérség a pályatestet tiiz alatt tartja.
ATHÉN:
A hadügyminisztérium,
valamennyi eddig még be nem hivott korosztályt
fegyverbe szólítja.
STOCKHOLM:
A pétervári,
moszkvai,
tulai és saratovi orosz
municiógyárakban
kitört az általános sztrájk. — Csenkeli szocialista képviselő a dumában kifejtette, hogy
a kormány magatartása provokálja a forradalmat.
LUGANO:
Salandra miniszterelnök
a
frontra utazott, hogy a királlyal párisi látogatása előtt tanácskozzék.
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Az oroszok szakadatlan
rohamai összeomlottak.
- Ujabb támadásaik ismét nagy emberveszteségeket
igényeltek. A déli fronton abbahagyták az offenzívát. BERLIN, március 24. A nagy főhadiszállás jelenti: Mig nappal az oroszok csak
egy erös előretörésre szánták rá magukat a
jakobstadti hídfőnél, Buschhoftól keletre, az
éj folyamán Ismételt támadásokat intéztek
ellenünk a Mittau-jakobstadti vasúttól észak
ra, valamint rajtaütést kíséreltek meg ellet
niink.
\
'
Dünaburgtól délnyugatra és Widystöl
északra levő arcvonalunk ellep intézett szakadatlan heves rohamokban merítik ki erejüket. Tüziinkbeii összes támadásaik leg-

később akadályaink előtt, súlyos emberveszteségeik mellett összeomlottak.
Tovább délre ujabb támadás nem tör
tént.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, március 24. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz harctéren a helyzet változatlan.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

A németek ujabb térhódítása Haucourtnél.
— Heves tüzérségi harc Verdun körűi. —
BERLIN, március 24. A nagy főhadiszállás jelenti: A Champagnehan a 'sominepy-sauaini uton, az Argonneokban, a Maas
területén és a Moselig tüzérségi harcok he
vessége részben jelentékenyen fokozódott.
Haucoiirttól keletre a tegnapelőtti si-

kert kihasználva, még néhány árkot megszálltunk, miközben a foglyok száma harminckettő tisztre és nyolcszáz-hetvenkilenc
főnyi legénységre emelkedett.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Tüzérharc Gyevgyeli vidékén.
Cgg ellenséges repülőgépet a Doiran-tónál lelőttek a németek.
BUDAPEST, március 24. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A délkeleti hadszíntéren a helyzet változatlan.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, március 24. A nagy főhadiszállás jelenti: Gyevgyeli vidékén a Vardar
mindkét oldalán a legutóbbi napokon több

izben tüzérségi harc keletkezett, melynek
különös jelentősége nem volt.
Egy ellenséges repülörajnál, amely a
Doiran-tótól nyugatra levő Volovecet megtámadta, a harc folyamán egy repülörajmüvet lelőttünk; a tóba zuhant.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Viharos jelenetek a német birodalmi
gyűlésen.
BERLIN, március 24. A birodalmi gyűlés inai ülésén H a a s e szocialista képviselő
beszéde oly vihart keltett, amelyhez hasonló a német parlamentben ritkán fordult
elö.
Haase pártjának egy része nevében kijelentette, hogy a költségvetést nem szavazza meg, mert a német kormányrendszer
osztályjellege a háboru alatt is oly élesen
domborodik ki, mint azelőtt. Azután a külpolitikát bírálja, miközben viharos ellentmondásokat vált ki még a saját pártjabeli
képviselők között is.

Megjegyzi, hogy minden ország vágyódik a béke után. A háboru kimenetelére
való tekintet nélkü Ibékét kell kötni. A háboru nem fog végződni egyik fél győzelmével sem és csak Európa teljes elszegényedését eredményezi.
Az elnök viharos helyeslés közepette
Haasétól: taegvonja a szót.
H e l f i e r 1 c h államtitkár emelkedik
szólásra és kifejti, hogy ha a kötelessége
nem tartotta volna benn, Haase beszéde
alatt eltávozott volna a birodalmi gyűlésből.
Mélyen sajnálja és a legnagyobb felhábo-
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rodással utasítja vissza, hogy a néniét nép
egyik képviselője mond ilyen beszédet, a
mellyel az ellenség szivét és karját erősíti.
Ha egy szónok oly merész, hogy azt meri
állítani, hogy a német nép a kivívott hatalmas sikerek után elvesztette a győzelembe vetett bizalmát, nincsen szó, amely
e,tí
8 erős lenne, hogy ezt visszautasítsa. A
7.emet nép gondolkodását legjobban a hadikölcsönök fényes sikerei bizonyítják.
Seidemann
szocialista
képviselő
pártja nevében kijelenti, hogy nagyon meglepték Haase kirohanásai. A szocialisták
ma is állják azt, anilt a háboru kitörésekor
épen Haase jelentett ki a párt nevében,
hogy a veszély órájában a szocialisták nem
hagyják el hazájukat.
L ü h 1 e szocialista képviselő általános
derültség között kijelenti, hogy sem ö, sem
Liebknecht egy fillért sem szavalz meg a
kormánynak.
H a a s e szólal fel ismét és nagy zajban azt mondja, hogy Helfferich rrein hivatott meg'íéini, hogy ö milyen hazafi. Aki a
háboru huszadik hónapjában a népek meggyőződésének szószólója, amikor a békét
követeli, azt netn lehet
hazafiatlansággal
vádoíni.
Erre ismét óriási vihar tört ki. A szoliallsták közül is többen felugrottak helyük ről.
D á v i d szocialista képviselő -azt kiáltja:
— Az ön politikája meghosszabbítja a
háborút!
H e i n e azt kiáltja: Szerencsétlenségbe
döntik Németországot!
-A többi képviselő óriási zajban azt kiáltja Haase felé:
— Hazaáruló! Hazaáruló!
Az elnöknek
végre sikerült
helyreállítania a rendet, mire a többség elfogadja
a költségvetést.

Zürich, március 24. Megbízható angol
forrásból jelentik, hogy Kut el Amara védöserege válságos helyzetben van. Eddig a
Tigris felöl kaphattak volna segítséget, de
Aymlen tábornok veresége óta ezt már remélni sem lehet. A várban az élelmiszer
és a muníció elfogyott. A vár eleste rövid
idö kérdése.
Élénkség a szaloníkii fronton.
ATHÉN,
március 24. A. szalonikíi fronton tüzérségi harcok folynak. Francia repülők Gevgelit bombázták. -Ebből azonban egyáltalában
nem lehet arra
következtetni,
-hogy a franciák komoly akciót akarnának
most kezdeni. Viszont a front mögé ujabb
csapatok érkeznek. Ezek a csapatszállitások
inkább átcsoportosítás céljaira történnek.
Izgatom az angol alsóház ülésében.
Rpiteráam,
március 24. A „Rotterda-msehe Courant" jelenti Londonból: Az alsóilázban Biliing nemrég, megválasztott képviselő folytatta a támadásokat a kormány
légi védelmi politikája ellen és egyebek közt
ezt imondta:
Anglia légi fegyverkezésével
a harmadik helyre került. A tengerészet légi
szolgálata nem felel ineg, a célnak. A királyi
röpülő testület számos repülőgépe
olyan,
hogy nagyszámú bátor tiszt nem annyira
megütnit, mint
meggyilkolták.
TemuirU másodállaimtitkár igen éles hangon válaszolt és kijelentette, hogy a légiszolgálat jó és a fronton kitűnően dolgozik.
Nemcsak nevetséges képtelenség, hanem
valósággal helytelen, hogy Anglia légi liatalma a (harmadik helyen van. Ép annyira
helytelen, hogy angol repülőket meggyilkolnak., Fölszólítja Biliinget, hogy bizonyítsa be
állitásat,t.
Bil-ling azt válaszolja, hogy lehetőén
gywrsan meg fogja tenni. A szónok igen
izgatottan besíjél és többször
elkeseredett
közbeszólásokkal megszakították fölszólalásában.
Clemenceau a kabinet megbuktatására
törekszik. ~

Az olaszok Görzöt és
Roverefót bombázták.
BUDAPEST, március 24. (Közli a -miniszterelnöki sajtóosztály.) Az ellenség Görz
és Rovereto városokat bombázta.
Egyéb esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Francia hivatalos jelentés
a németek győzelméről.
Zürich, március 24. Egy hivatalos francia kommüniké jelenti, hogy a németeknek
sikerült Esnes falut három oldalról körülzárni, minek következtében az ottani állásokat fel kellett adni.

A németeknek

nagy hasznukra válik,

mert Esnes fontos

ez

csomópont volt.
Genf, március 24. A francia hivatalos
jelentés a következőket közli:
Délután 3 óra. A Maas északi partján
nyugalom van. A Maastól keletre megszakítóit tüzérharc folyik. Douaumont és Damcoup környékén, továbbá Weuwre-sikságon
mindkét oldalról tüzérségi pergötüz.

Kut el Amara kapitulációja
előtt.

Genf, március 24. A francia kormány
tagjai -elhatározták, -liogy együttesen erélyes
akciót indítanak Clémenceau ellen, akinek
szemére vetik, liogy tervszerű munkát végez a kabinet megbuktatása céljából.
Anglia készülődése a gazdasági
háborúra.
Rotterdam,
március 24. A Reuter-ügynökség -jelenti -'hivatalosan: Runciman
kereskedelmi miniszter elhatározta, hogy bizottságokat nevez ki, amelyek tanulmányozni
fogják Nagybrftaraiia bizonyos fontos iparágainak a háboru utáni helyzetét, különös
tekintettel a nemzetközi,versenyre. A bizottság feladata lesz jelentést tenni arról, mily
intézkedésekre -van szükség, hogy
Nagy-

britanniu jelenlegi

befolyását

biztosithassák.

Két bizottság már megalakult. Az egyik, a
melynek Balfour is tagja, a vas- és gépipari
tanulmányozza, a másik a -hajózást és a
hajózási ipart. Legközelebb -megalakul a
textilipari bizottság is.
Hét kábelvonal titokzatos elpusztítása.
Rotterdam,
március 24. Európa és Amerika között hét kábelvonalat titokzatos módon üzemen kívül helyeztek és a kábelekmár több mint egy hónapja hasznáihatátla-

Szegeti, 1916. március 25.
nul fekszenek a tengerfenéken. A két meg
működő vonal annyira tul van terhelve, hogy
a kontinens és az Unió közti táv-iróforgaloin lebonyolítása óriás nehézségekbe ütközik. A lapok följ-egyzik azt a híresztelést,
mintha a kábelvonalak elpusztítása nagy
buvárhajók müve" volna. Németország és az
Unió között az érintkezés a dróttalau állomások [segítségével nehézség nélkül bonyo'
lódik le, mig Angliának nincsen ezzel egyei'
lő értékű pótlása.
Az angolok attól félnek, hogg
a Müve-eset megismétlődik'

Hága, március 24. A Daily

Mail jelenti:

Az angol kormány, hogy olyan hajóknak
mint a Möwe vagy más német segédcirkálóknak
tengerre jutását
megakadályozza,
arról értesítette a skandináv kormányokat,
hogy a jövőben minden semleges hajót is
megvizsgálnak. Milielyt ilyen hajó a megállásra vonatkozó rendelkezésnek nem tesz
eleget, az angol őrnaszádok a kapott parancs:

szerint lőni fognak rá.
Lázadó kinai tisztek.
Kopenhaga,
március 24. A péterván
távirati iroda jelenti Uronlicböl (Szuicsatig,
kinai tartomány):
Jungilian tartományban
ti-sztek összeesküdtek, hogy Uronti-é főkormányzó.! át elteszik láb alól és proklamálják
Szui'csaíig függetlenségét. A főkormányzó
fölfedezte az összeesküvést és lefejeztette
c

tiszteket.

A magyar és osztrák kormáng
bízottakat küld Berlinbe.

Tanácskozás
Bécs,

a behozatali

március 24.

meg'

tilalomról.

—

Az utóbbi időben »

német birodalomban bizonyos árukra vonatkozó behozatali tilalmak több kérdést vetettek föl, amelyeknek gyors megoldása szükségesnek bizonyult. A magyar és az osztrák
kormány ennek folytán megbízottakat küldött -Berlinbe,
körökkel

liogy

az ottani

megállapodást

kormány-

létesítsenek

oly

irányban, hogy az emiitett intézkedések által az egyes kereseti ágakat ért

megsziintethetök

legyenek.

sérelmek

(M. T. I.)

Oroszország zilált belső állapota.
Stockholm,
március 24. Néhány nap óta,
különösen a belső politikai válság kiélesedése
óta, Oroszországban ismét riasztó hirek k e '
ringenek. Beszélnek a duma föloszlatásáróly
a kormányban történő közeli változásokról/
várható katonai leleplezésekről, a szövetségesek egyenetlenkedéseiről és különösen a
tovább már el nem titkolható éhínségről. Nagyon jellemző a moszkvai katonai kerület
főparancsnokának egyik napiparancsa, a
mely a hadbíróság elé való állítással és a
legszigorúbb büntetéssel fenyegeti meg a
tiszteket és a legénységet, ha tovább adnak
valamit abból, amit szolgálati uton megtudtak. Ilyen eset állítólag gyakran megismétlődött és a legkínosabb következményei voltak. Az emiitett napiparancs a többi közt
szó szerint ezt mondja:
Még tisztek, orvosok és katonai hivatalnokok is különböző együgyű hirek-et terjesztenek a hadsereg helyzetéről, a belső
politikai viszonyokról stb. A legénység
kü-

lönösen a frontról való visszatérése
beszél el mindenféle valótlanságot.

után
_/

*
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Válság a szegedi
Vörös-Keresztben.
(Saját tudósitónktól.)
Mint ismeretes, a
a Vörös-Keresztnek március 12-re hirdetett
közgyűlése elmaradt. A közgyűlést 26-ra,
vasárnap délután 4 órára újból összehívták.
A közgyűlést megelőzően szombaton délelőtt
feltizenegykor a Vörös-Kereszt választmánya ülésezik. A választmányi ülés az előfejek szerint sok érdekességgel és szenzációval szolgálhat, amelyek nagyon közelről
érintik az egye.siilet jövendő működését és
boldogulását.
A választmányi iilés egyik legnagyobb
érdekességii aktája kétségtelenül az a levél
fesz. amelyet Rózsa Béla, az egyesületnek
tizenöt év óta pénztárosa intézett az elnökséghez, Rózsa ebben a levélben
lemond
Pénztárnoki tisztéről és elhatározása indokául azt hozza fel, hogy a közönség bizalma
a
mostani vezetőség iránt megingott. 'Azt
irja továbbá Rózsa, liogy a Vörös-Kereszt
belső életéről olyan hirek keringenek a városban, amelyek akadályozhatják az egyesületet áldásos munkássága teljes kifejtésében, ép azért alkalmat kivan adni arra, hogy
uj vezetőség állittassék a háborús események közvetlen szolgálatában álló egyesület
élére. Ugy tudjuk, liogy Rózsa álláspontját
a tisztikar tagjai közül ez ideig is többen
magukévá tették és az is lehetséges, hogy
a választmány szombati ülésén az egész
tisztikar lemond. Ebben az esetben a választmány az alapszabályban meghatározott módon köteles a tisztújító közgyűlést összehívni, amelyet információink szerint áprilisban tartanának meg.
A Vörös-Kereszt ügyeiről lévén szó, a
nyilvánosságnak az egyesület vezetőségénél
is — ezért bocsássanak meg az érdekelt
hölgyek és urak — nagyobb tapintattal és
figyelemmel kelj az eseményekről beszélni.
A tisztikar újból való megalakításáról korai
lenne beszélni, hiszen még nem tudhatjuk,
hogy kik mondanak le és hogy az egész tisztikar követi-e Rózsa Béla nagyon helyes és
nagyon üdvös eljárását. Nem hagyhatjuk
azonban szó nélkül Rózsa lemondó levelét,
amelyből őszinte és egységes liang árad ki.
A Vörös-Kereszt vezetőségének ép a.
Vörös-Kereszt érdekében már régen meg
kellett volna vizsgálni bizonyos Illíreket, a
melyek időről-időre a városban felbukkantak. Ezek a hirek sohasem voltak kellemesek
és igy csak ártottak annak a munkának, a
melynek buzgó és eredményes betöltésére ez
az egyesület hadseregünk
érdekében hivatott.
Ennek az egyesületnek dolgait tehát nem
lehet azzal a polgári konvencióval intézni,
amely elnézhető más egyesületeknél. Ha itt
történik valami szabályellenes dolog, hanyagság, vagy mulasztás, a legszigorúbban
kell eljárni ép azért, hogy a róluk való hirek
ne terjedhessenek felelőtlenül. Viszont a közönség bizalmát fokozza, áldozatkészségét
növeli, ha a vezetésben nemcsak a rendet és
buzgóságot, hanem erélyt és fegyelmet is
tapasztal.
A tisztikar lemondása remélhetőleg nem
teremt válságot a Vörös-Kereszt vezetésében. Az intézők tapintata bizonyára megtalálja a módját annak, hogy a kipróbált és
bevált erők pozíciójukban megmaradjanak.
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J7 szegedi

bankmérlegek.

A pénzintézeti mérlegek részben a közgazdasági életnek is mérlegei és mint ilyenek mindenkor érdekes és figyelemre méltó
adatokat tartalmaznak. Különösen az egyes
városok és vidékek mérlegei
tükröztetik
vissza az ország tőkevagyonának különleges elosztódását és az egyes vidékek jó,
vagy rossz felvevő képességét.
A szegedi mérlegeket áttanulmányozva
mindenekelőtt tegyünk egy kis összehasonlítást az itteni pénzintézetek saját és idegen
tőkéinek összege és más nagyobb vidéki városok intézeteinek tőkéi között. Szegeden a
bankintézetek 16 millió saját tőkével (a tartalékalapok hozzászámitásával) rendelkeznek, mig ugyanezen tőke Aradon 65 milliót,
Nagyváradon 41, Temesvárott 37 milliót
ás Debrecenben 33 milliót tesz ki. Ezzel
szemtón Szegeden
61 millió betét van elhelyezve a bankokban, mig Aradon
115
millió, Temesvárott 80 millió, Debrecenben
60 és Nagyváradon 52 millió. E statisztika
szerint Szeged messze mögötte marad a
Tőkék

Az intézet neve

Betétek

többi városoknak bankrészvények elhelyezése és pénzintézeti alapitások tekintetében és
a saját tőkék az elhelyezett tekintélyes betétállománnyal a legkevésbbé sincsenek oly
arányban, mint a fent felsorolt városokban.
Ez a körülmény nem felel meg a pénzintézeti politika elveinek, amely szerint a
Saját tökének arányban kell lenni az idegen
tőkével. Ezt az ejvet azonban a gyakorlat
már sok tekintetben megváltoztatta és a közönség inkább tekintettel van aZ ügyvezetés
megbízhatóságára és a kilielvczett tőkék'
mobilitására, illetve bonitására.
Jelen cikkem keretében nem célom az
egyes mérlegeket bírálat tárgyává tenni, ezt
nem is telietném a kihelyezett
anyagnak
éppen fentemlitbtt bonitás és mobilitás tekintetében való vizsgálata nélkül, csak egy táblázatot mutatok be a szegedi bankmérlegek
íontosabb adatairól, amelyből a szegedi
pénzpiac helyzetére és állagára lehet betekintést szerezni. A táblázat:

Váltótárca

1

Szeged Csongrádi takarékp.

6450000 41400000 15800000

2

Szegedi Kcresk. és Iparbank

4160000 11800000

6800000

3

Szegedi Kézmlivesbank

1230000

3540000

3530000

Jelzálog
kölcsönök

Nyereség

28000000

704000 61120000

7300000

294000 21700000

—

107000

4970000
5151000
6481000

2190000

2720000

64000

87600

1140000

1180000

2540000

1850000

67200

1050000

340000

3400000

Szeged Alsótanyai Népbank

200000

608000

550000

350000

8

Szegedi Központi bank

200000

300000

520000

—

9

Szegedi Népbank

187000

68000

38000C

4

Szegedi Hitelbank r. t.

5

Szegedi Takarék és Hitel r. t.

G

Szegedi Bankegyesület

7

1500000

Összesen :

16117000 61416000 36250000

Összes
aktívák

2600

—

37564000

4249000 1914. adat

11000

1176000

1000

7340C0

16000

598000

n
n

12904001106179000

Fenti adatokból érdekes tünetként lehet
megállapítani, hogy tőkétón mennyivel szegényebbek vagyunk, mint a többi városok,
illetve mennyivel kevesebb tőke forog itt a
pénzintézetek kezelésében. Figyelemre méltó
körülmény, hogy a tőkék körülbelül 66, mig
a betétié 86 %-a két intézetnél nyert elhelyezést.
A nyereség-rovatok összege 1,290.401)
koronát tesz ki, ami a tőkék 8 %-ának ie'el
meg.
Az intézetek összaktivái
körülbelül
106,000.000 koronát tesznek ki. ami a magyar pénzintézetek összes akitvái 100-ad részének felel meg.
A jelentésekből tudjuk meg, hogy a szegedi bankintézeteknél a három magyar hadikölesönre mintegy 28,000.000 koronát jegyeztek.
Különben a jelentések csaknem egyíor
ma bírálatot mondanak a rnai közgazdasági
és helyi viszonyokról, minthogy azok a jelenségek minden intézetnél azonos szimptó-

mát mutatnak: a termelés csökkenése, vállalkozás hiánya, a forgalom
megszorítása
folytán a javak csökkentek és pénzzé alakultak át, ami viszont a tartozások visszafizetését, illetve a betétek emelkedését eredményezte.
A jövő megítélése tekintetében senki sem
bocsájtkozhatik jóslásokba, mert annyira
kiszámíthatatlan a közgazdasági
folyamat
kialakulása, illetve a béke eszkomptálása,
mint maga a tókének lehetősége.

Anglia gabonát és szenet
ad Olaszországnak.

lyeket a német császár adott neki. A szultán
külön kihallgatáson fogadja Mackensent.

Zürich,

március 24.

Római

jelentés

szerint az angol kormány elhatározta, hogy
Olaszországnak

hetven darab,

egyenként

Annyi bizonyos, liogy hitelszervezetiink
és pénzintézeteink sokkal erősebbeknék bizonyultak, mint azt a közgazdasági irók
előre megjósolták és az eddigi eredmények
különösen megcáfolták azt a bírálatot, hogy
Magyarország egy világháború gazdasági
háborújában kénytelen idegen semleges államok forrását igénybe venni, mert maga
képtelen lesz önmagát táplálni és önmagának hitelezni.

Dr. Faragó

Sánjtor.

Az olaszok nem foglálják le a német
hajókat.
ZÜRICH,

március 24. Grey bejelentette

nemrég az angol alsóház ülésén,

hogy az

5600 tonnás gőzöst ad,

amelyeken 35.000

olaszok lefoglalták és elkobozták azokat a

tonna búzát szállítanak

Itáliának

német hajókat, amelyek a háboru kitörése

ajándék-

ba. Ezenkívül havonta 50.000 tonna szenet

óta olyas kikötőben vesztegelnek.

ad az olaszoknak.

volna annak, hogy Olaszország Németország

Mackenson tábornagy
Konstantinápolyban.

nak megüzeni a háborút.

Konstantinápoly,
március 24. Mackensen
tábornagy ideérkezett, liogy a szultánnak
átnyújtsa a tábornagyi rang jelvényeit, ame-

hogy az olasz kormány nem kobozta el a német hajókat, azokat csak már régebb idők
óla szállításokra
használja.

Ez jele

E hírrel szemben Rómából azt jelentik,
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Apró történetek.
— "Régi idők emlékei. —
Pár esztendővel ezelőtt még majdnem minden szombat délután megérkezett Lipcsei/
Ádámtól a következő tartalmú sürgöny: Esti
gyorssal érkezünk,* paprikás irányában. Pisták
értesitendők. (Már mint Tömörkény Pista és
Beck Pista.) A paprika készen várta az érkezőket, a Pisták ér.tesitve lettek és esti nyolc
órára együtt volt a társaság vagy a Kis-Kassban, vagy a Bitó-vendéglőben. Vidám hangulatban, gyorsan telt az idő. A sziporkázó ötletek egymást kergették, jóizii történetek hangzottak el és Beck sógor éjféli időn tul ugyancsak járta a kecsegeorru csizmában a Jópálos-t. Egyik ilyen bohém összejövetelen Lipcsey Ádám azt az óhaját nyilvánította, hogy
másnap, már mint vasárnap, családi körben
szeretne ebédelni. A felhívást keringőre megértette Beck sógor, aki másnapra, ebédre meginvitálta az egész társaságot. Jelen volt a pesti
vendégek közt Gtírádi (Gauss) Viktor is, aki
abban az időben fordította olaszra a Báukbán-t, a hires olasz színész: Gustavo Satvini
számára. Nagy ebéd volt, ínyenceknek való
minden falat. A sült-fogásnál megeredtek a
felköszöntők. Egyik szellemesebb volt mint a
másik, de mind teli szellemmel, ötlettel és vidámsággal. Már talán sok is volt a jóból, amikor szép lassún, kezében borral teli pohárral,
fölemelkedett Garádi (Gauss) Viktor. És azt
mondta: A beszéd nem kenyerein. De elvagyok
telve azokkal .a szépségekikel, amiknek itt részese Lehettem. Ilyen jóizii, magyaros ebédet)
sosem ettem, ilyen magyaros vendégszeretethon még nem volt részen, ilyen magyar hangulatot még nem élveztem. E szentháromságnak a hatása alatt kötelező ígéretet teszek,
hogy a Bánk-bán-l visszafordítom magyarra..
*

A bor szatymazi előadására készült a szegedi műkedvelő-társaság, amelynek produktumában részt vett Újházi Ede is, mint Gőre
biró. A vezető szerepet: Baraes Imrét, néhai
Taschler József személyesítette, művészettel, a
színjátszás elsőrendű kiválóságával. Az utolsó
próbát két nappal az előadás előtt tartotta a
társaság Szatymazon. Próba után Koszóeskáék
(dr. Készé Istvánt és családját igy nevezik baráti körben) látták vendégül vacsorára a műkedvelőket, kik csak az éjjeli személyvonattal
utaztak haza, Szegedre. Indulás előtt egy félórával már a szatymazi állomás előtt volt a
társaság. Jeleneteket játszottak a darabból. A
vonat vagy .egy órát késett. Mindenki letelepedett a „peron"-on elhelyezett padokra, pihenni.
Csönd lett. Gyönyöréi csillag-fényes juliusi éjszaka volt. Egyszerre csak megszólal Taschler
Jóska:
— A mondó vagyok én, mester (igy ne,vezte a rendezőt), hogy az első felvonás 7. jelenetét meg kell változtatni.
Semmi válasz.
— Hallgatásai pedig ezt a dolgot nem lehet
•ám csak ugy elintézni, ahogy te gondolod,
mester — duruzsolt Taschler Jóska.
— Sokat ittál, Jóska, — szólalt meg a rendező.
Sokat nem ittam, eleget meg a.z 'ember
sosem ihat, — válaszolt Taschler Jóska. De
nem az a fontos, bogy én mennyit ittam, ha- .
nem az, hogy az első felvonás 7, jelenetét nicg
kell változtatni.

Szeged, 1916. március 25.

elüt való időbeii, e sorok irója találkozott Zno— Már miért kellene? — kíváncsiskodott a
jeuiszkyvel, aki busau rótta a Széchenyi-teret.
rendező.
— No, mi baj, öreg?
— Azért, mert nekem, mint Baracsnak azt
— I'aj, paj, az midégvan. Mondjál sz csak,
kell mondanom: Bét esztendeje, lioyy nem ittam. Már pedig ha ezt én elmondom iaz elő- ismersz te azt az „Ottlion"-t? No, asz vau meg
adásban, biztos, liogy valaki fölszólal a közön- nem imcgy otthon de iegy rablóvár".(Egy-kettő
ség közül: Nem igaz a' Jóska! Hát mester, elnyerték tülemtül a husz korona, amit a Weibi adta, hogy vetyek belölelsz egy Pesti Hirezért kell az első felvonás 7. jelenetét megvállaptot.
toztatni, nehogy rámeáiölhasanak az ismerő— Ez már baj, Ferdi. Tudom, patáliát csap
seim ... Igy biz a ! . . .
*
majd a feleséged.
Somogyi Károly igazgatása alatt Zno— Pisztos, liogy esacpja — szólt busán az
jemszky Nándor volt a karmester. Lengyel- öreg karmester.
nek született, de jó magyar ember lett belőle,
— Taláii lehetne a dolgon segíteni, öreg.
noha a magyar nyelvet nem tudta megtanulni. Mondjad a feleségednek, hogy a városba befelé
Szerette a mesterségét ós a kaláhriászt. (Új- jövet, az utcán elveszítetted a busz koronát.
házival gyakran lejött Náday Ferenc, hogy
A karmester legyintel a kezével és csak
egy éjszakán keresztül a „Ferdi"-vel kaláhri- annyit válaszolt:
ászt játszbassók. Nagy mulatság volt uz, fölért
— Na, frájliich, az én It'eibi/n már ismeri
egy jó előadással.) Egy tavaszi napon, előadás az ilyen
fokdosásokut...
aaainaaseasaaaiEftKE«aM»esiiiGaxxzuar*a...»••!

A franciák Verdunnél 90.000 embert vesztettek.
— Az antant tehermentesítő
Égy német törzstiszt, aki jelenleg rövid
szabadságidejét Berlinben tölti, irja a Ber-

liner

Tagebluttbun:

kísérletének véres kudarca. —
bal juttatott megint bennünket közelebb a
metz—verdun—-párisi nagy úthoz, amelynek
kiegészítője a verdun—párisi vasúti fővonal.

A Verdun elleni német előnyomulás lasA tehermentesítő offenziva utáni francia
sú menetben, de állandóan folyik. Mig a
kiáltás, amely összes szövetségesei táboráWoevre-szakaszon, a Cotes Lorraines lábá- | ba hangzott át, végre részben meghallgatásra
nál az előnyomulás egy idő óta nem mutat
talált.
lényeges haladást és Douaumont környékén
Néhány nap óta a keleti front különböis ilyen a helyzet, a Mort Homme inagasla-,
ző helyein az oroszok támadásba mentek át.
tán tul Avocourt és a Malancourt-erdő egy
Először északon Diinaburg és a Narocz-tó
része német kézre jutott.
között mintegy 80 kilométernyi szélességben. Ezeket a támadásokat az ellenség igen
Miként a vezérkar jelentése mondja,
tekintélyes veszteségével vertük vissza és
bajor ezredek és wiirttembergi honvéd-zásze frontunkon nem állott be semmiféle váltolóaljak rohammal foglalták el az összes erőzás. Ismerve az orosz makacsságot, előresen kiépített francia állásokat az avocourti
erdőben és attól északnyugatra. Súlyos vér- látható volt, hogy ezek a támadások megismétlődnek. És a legutóbbi vezérkari jelenvesztesége mellett az ellenség vesztesége
tés szerint ezek a támadások terjedelemben
sebesületlen foglyokban 32 tiszt, ezek közt
még meg is növekedtek. Az ellenség veszteegy dandár- és két ezredparancsnok és 2500
ségei mindenütt rendkívüliek voltak és sehol
ember és rengeteg hadianyag. Ezt kiegészísem ért el eredményt. Ellenben ellentámatőén azt adja hirül a március 22-i'ki jelendásaink alkalmával 11 tiszt és 1173 közletés, hogy a fogoly tisztek száma 58-ra és a
gényt ejtettünk foglyul.
legénységé 2914-re emelkedett. Ha tekintetbe vesszük, hogy itt nem lehet meglepő előA front déli részén is megindult az
nyomulásról szó, 'hisz Berthaut
francia táorosz támadás és főkép a hidíőszerüen megbornok és más szakemberek már napokkal
erősített Uszcieczko-állás ellen irányult a
azelőtt mutattak rá arra, hogy rneg kel! tenStrypa torkolatától keletre.
ni a leggondosabb óvintézkedéseket, liogy a
Az óriási túlerővel megindított támadás
nagy müélrtéssel kiéjpitett Malancourt-áüáaknarobbantással vette kezdetét és 300 mésok valahogy német kézre ne jussanak, (felternyi rést ütött az osztrák-magyar állástehető, 'hogy erre a támadásunkra elő 'voltak
ban. A támadás, habár óriási veszteségek
készülve és hogy elkövettek minden emberiárán is, sikerrel járt. Nem tagadható, hogy
leg lehetőt, hogy azt megelőzzék, vagy legaz oroszok itt helyi sikert értek el. Viszont
alább meghiúsítsák. És ezek az állások metény, hogy a hídfő jelentősége meglehetősen
rész rohammal mégis német kézre jutottak.
csekély.
Ha az offenziva kezdete óta német fogságba
Nagyobb orosz offenzívára az időt najutott franciákat számba vesszük, elég tekingyon
rosszul választották tneg és nem tetélyes összeg kerekedik ki: 513 tiszt
és
29.956 ember. Ezt kiegészíti 189 zsákmányolt kinthető másnak, mint tehermentesítő kísérletnek a franciák számára. Március végén
ágyú, ezek közt 41 nehéz, 232 gépfegyver
szokott beállani Lengyelországban, Kurlandés még át sem tekinthető mindennemű más
ba.n valamivel hamarább, a hóolvadás. Ez
hadianyag. Nem túlzott a becslésünk, ha
négy-hat hétre megbénit minden mozgási
kétannyi halottat és sebesültet veszünk szálehetőséget.
mításba és igy a franciák eddigi hozzávetőOlaszországban is ugylátszik megvolt
leges vesztesége Verdun körül 90.000
ember.
a szándék, hogy a szorongatott szövetségest
Ezzel szemben vezérkarunk ismételteti tehermentesítse. Március 11. élénkebbé vált
hangsúlyozza, hogy ezt a fényes sikert
az Isonzó-fronton a tüzérségi tüz, mely
aránylag csekély áldozatta! értük el.
mindinkább fokozódott, mig március 15-én
A legutóbbi előnyomulás jókora darab- elérte a tetőpontját. Az olaszokat
azonban

Szeged, 1916. március 25.

mindenütt,
részben nagy
veszteségekkel,
visszaverték.
Az osztrák-magyar
állások
egy tapodta1 sem hátráltak. Ellenkezőleg, az
olaszok egy támadásuk alkalmával a tolmeini hídfőnél 16 tisztet és 433 legénység-állo-

DÉLMAGYARORSZÁG

csi romlását okozó socialis bajokat felismerjük.
A fiatalkorú személyén kivül álló okok:
elhanyagolt nevelés, erkölcstelen környezet,
rcssz anyagi viszonyok, — a fiatalkorú személyében rejlő okok: bűnös hajlam s közvetve az alkoholizmus.
Az 1913 évben elitéit 9559 fiatalkorú közül
3983 esetben elhanyagolt nevelés veit az elzüllés oka.
Amiként Bestalozzi „Wie Gertrúd ihre
Kinder lehrt" cimü müvében az anyát megtanítja, hogy 'gyermekét a bölcsőtől kezdve
hogyan nevelje, ugy a pa.tronazs-munkában
a prevenciót már a gyermekek zsenge korában. meg kell kezdeni, s el kell távolitanunk,
orvosolnunk kell mindazt, ami a gyermekek
erkölcsi romlását okozhatná.
Belépünk egy lakásba. <A szűk kis konyhában, kopott ttakaréktüzbely, vaslapja törött, ajtaja egyik sarokvasán lóg, néhány kicsorbult edény a késő délutáni órákban még
lemcsatlan, a szobából romlott, dohos levegő
átható szaga üti meg orrunkat, az ágyaik vetetlenek, szennyes ágynemű össze-visszaságban a szürke padlón kitaposott cipő, rongy...
Ez az ő otthonuk . . . ők pedig fésületlenek, maszatosak, értelmetlenül reád bámulnak . . . egy-egy szám az „elhanyagolt nevelés" rubrikájában.
önök (Hölgyeim nem mennek el innen szó
nélkül, első sorban ugy-e kinyittatják az ablakokat, ímegfésültetik és megmosdatják a
gyermekeket, azután szigorúan meghagyják az anyának, hogy a szobát meszelje ki,
a padlót súrolja fel, a gyermekek ruháját
foltozza meg s ha ismét elmennek oda, lesz
rend, tisztaság.
Most már tovább lehet folytatni a munkát, — az anya láthatólag örül a kiérdemelt

néhány elismerő szónak, gyermekei nevelése
iránt kezd érdeklődni, — van remény, hogy
ezek a gyermekek már nem jutnak abba a
szomorú statisztikába.
Nem elgondolt kép ez, .nem példaszerű
beállítása az elméletnek, hanem egyike a
gyakorlatban megvalósitott azoknak az eseteknek, amelyekben a felügyelő hatóság nőtagjai a mentő munkát végezték.
A bűncselekmény elkövetésének oka 1402
esetben az erkölcstelen környezet mételyező
'befolyása volt.
A gyermekek ellenőrzése ilyen esetekben
majdnem kivihetetlen, a veszély csakis a környezőnek erkölcsi meg javulásával volna >elhárihaó, erre azonban kevés a remény, rendszerint tehát a miniszteri rendelet 45. §-án ala
puló ahoz az intézkedésekhez kell folyamodinunk, hogy a gyermek, vagy fiatalkorú a körs
n yezetbő 1 el t á v ol it tassék.
Nemzedékekre kihatóan pusztítanak az
erkölcstelenség nyomán a vérbajok, a kórházak képtelenek befogadni a kórtól megmételyezett fiatalkorúakat, pusztulást jelent ez a
mostani, kórságot a jövő nemzedékre s aggódva gondolunk arra a nemzedékre, amely
egy nagy (Magyarország létfenntartására
lesz hivatva.
'Fokozottabb kötelességünk gátat emelni
a pusztulásnak, aggódó gondossággal kutassuk fel tehát a rossz útra indulókat s jelentsük az eljárás megindítása végett a felügyelő
hatósághoz.
A fiatalkorú elitéltetését 457 esetben a
rossz anyagi viszonyok okozták.
iAz ezzel összefüggő socialis kérdések
egy magy közgazdasági, népjóléti aetió körébe tartoznak, megoldásuk természetszerűleg a felügyelő hatóságnak hatáskörén kivül
esik, ahabn a vonatkozásban, azonban, amint
azt a működésűnk köréhői merített példaképen felhozott két eset mutatja, hatáskörünktón is hozzájárullnaitunk annak a socialis bajnak orvoslásához.
A családfenntartó apa már hat hónap óta
csúzos bántalomban szenvedett, karjai majdnem teljesen bénák s a család nyomorgott,
mert az apa munkaképtelen. Felkértünk egy
orvost, hogy a beteget vizsgálja meg, tanácsára kieszközöltünk részére gőzfürdőket s
hat heti fürdőhasználat után a betegnek ál-

gyázva érzékelte, liogy a mellette elhaladó
férfiak megbámulják ne. Ezt mintegy öntudatlanul, föltétlenül .megkövetelte tőlük, amikor aztán azok tényleg, mint napraforgók a
nap felé, feléje fordították áhítozó képüket,
megvetette, gyűlölte és elintézte őket.
Egy csinos, fürge, .vidámszemü fiatalember is megpillantotta az énekesnőt. .Utána
is nézett, amikor az már elhaladt mellette,
sőt meg is állt és ngy szivta magába az egész
királynői termetből kiáradó nagyszerű Ígéreteket. A fiatalember csinos volt, a szerelemben saját értékét tisztáin érző, — egyáltalában nem borult tehát rá semmiféle meddő .bánat, amint a inagyszerü nőstényt ellópdelni látta, hanem frissen fölbuzdult a vére
és uj, reményteljes vállakózásra készen megindult a nő után. Kissé megremegett a szive,
.mert hát felséges volt az üldözőbe vett „vad"
és mert a legnagyszerűbb nők rutul el szokták kergetni a viaskodó férfiakat. De hát a
fiatalember könnyen vállalkozott a kísérletezésre, mert hosszú gyakorlat folyamán
megszerezte már azt a hasznos erőseéget,,
liogy föl sem1 igen vette a kudarcokat.
iMient a nő után, egy kicsit még nézegette,
mintegy tető tői-talpig fölmérte, hogy vájjon
.milyen módon lehetne iá nőszerzési vállalkozást megindítani ugy, liogy legalább útját ne
vágja a további eshetőségeknek. Valahogy
diszkréten, lágyan, egészen
piauisszimo,
mintegy egyszál hárfaíhurt pengetve... Azután oldalról vette a nőt, feléje fordult, igy
.ment mellette... és csinos arcának egész derűjét rá sugározta. iA nő most vette csak észre, hogy „ez az alak" követi őt. Zavartalanul ment, előre nézett, még a szempillái sem

rebbentek meg. És már ellenségének érezte
a férfit, .merénylőnek az ő .feddhetlen és tiszteletreméltó erkölcse ellen. Már gyülölködőn
tudta, liogy abban a vakmerő fantáziában
erkölcstelen gondolatok bontják szárnyaikat,
mert hiszen az utcán ismerkedő esak is szerelmet akarhat, szerelmet, az övét, a nagyszerű ós öntudatos nőét. Nyilvánvalóan aljas
a szándék, mert hiszen a szerelem nem megy
olyan könnyen, .mert hiszen csiak az erkölcstelen szerelemnek lehet föltétlen ós kizárólagos alapja a kölcsönös tetszés, az erkölcsös
nő vigyáz magára és csakis eladni hajlandó
magát, még pedig nagy-nagy áron, holtomiglan való eltartásért vagy legalább is dus
ajándékokért, automobilért és effélékért.
Az erkölcstelen fiatalember, akinek nagyon .megtetszett a .gyönyörű nő, aki megkívánta a inőt ós most utána vetette magát,
mind közelebb és közelebb férkőzött hozzá és
csöndes hangon, mintha csak komédiázva
sajátmagának csipogott volna, ilyesmiket
.mondogatott:
,
— Ó milyen g y ö n y ö r ű . . . milyen remek
a termete . . . és milyen komoly az arca .. csak
legalább egy pillanatra elmosolyodnék... ha
vala.mi kedves mókámon nevetne...
Az énekesnő reszketni kezdett az indulattól. Előbb elhalványult, azután lángra gyúlt
az arca. A fiatalember egy kissé megdöl>bent
és egy lépésnyire hátrább maradt. De követte
tovább iá nőt. És azt gondolta:
— Semmi baj nem történhetik velem. A
nő túlságosan vad. De hát legföljebb azt teheti, hogy elkerget. Akkor elmaradok tő-le,
de 'messziről követni fogom. Megnézem, hol
lakiik. Hátha egyszer majd jobb kedvében ta-

mánybelit hagytak foglyul az osztrákok és
magyarok kezén.
Ez a legutóbbi harcok összképe, mely a
legnagyobb bizalomra ad okot.

A fiatalkorúak szegedi hatósága
a gyermekvédelem módjairól.
(Saját tudósitónktól.) A fiatalkorúak szegedi felügyelő hatósága kiválóan értékes évi
jelentésével elkészült. A nagy figyelmet érdemlő munkából az alábbi érdekes részeiket
közöljük:
— Nagy feladatok várnak r e á n k . . .
„nemcsak a határon pusztít a háboru — mondja Prohászikia püspök — idebenn is, közöttünk
fs az erkölcsi pusztulás tüneteit észleljük. Soha anyi bűnöző gyermek nem állott a bíróságok lelőtt, mint a háborús években."
A háborús évek számiadatai még nem
állanak a rendelkezésünkre, de tudjuk, inert
észleljük, mert a bíróságok és rendőrhatóságok beszámolója mondja, hogy a csavargó,
züllésnek indult, elzüllött gyermekek száma
elszomoritóan emelkedett.
Az anyák panaszai kifogyhatatlanok,
gyermekek tolvajszövetségei tervszerűen űzik
a tolviajlásít, a szérűskertek szalmakazlai éjszakai búvóhelyük . . . s mig katonáink életüket feláldozva egy szebb jövőért küzdenek
tul a határon, idebenn egy komor jövő körvonalait látjuk.
iS ha a háborút megelőző három évnek
állandóan emelkedő számiadatait tekintjük,
(1911. évben 5858, 1912. évben 0366 és 1013.
évben 9559 elitélt fiatalkorú) akkor a háborús éveknek lényegesen kedvezőtlenebb adatai a kötelességnek rideg kényszerével utalnak arra mindenkit, a szeretet melegével
Pedig azokat, akik a gyermekek és fiatalkoruk mentésének apostoli munkáját lelki
szükségletből végzik, hogy a gyermekek és
fiatalkornak erkölcsi megmentése érdekében
sókat, mindent meg kell tennünk.
Ennek a feladatnak akkor fogunk megfelelni, ha a gyermekek és fiatalkornak erköl-

Az erös ember.
Irta: Nagy Lajos.
Az énekesnő — Baltazár Livia — elénekelte szerepét, levetette magáról a szinpadi
ruhát, megmosdott, felöltözött és kiment az
utcára. Egy ideig a müvészkapu előtt sétált,
várta a nagy, vörös, erős embert, a vőlegényét, Konrádot. Néhány percig sétált, Konrád neu jött, késett. Az énekesnő nem akart
tovább várni, mert az előadás vége 'ós a közönség utcára özönlése előtt akiart a színháztól távozni. {Elindult tehát az Andrássy-uton
a Tokió-kávéház felé. Onnan kellett elébe
jönnie Konrádnak. Azt gondolta, hogy vagy
az uton találkoznak, vagy, ha még el nem
indult Konrád, majd beint érte az ablakon.
És Konrád majd szépen kijön és elkíséri őt
hazáig, a kapuig, ahogy minden este szokta.
Mert az énekesnő minden este az operában
volt, lia nem énekelt, akkor a müvészpáholyhól hallgatta az előadást. Konrád, a nagy,
vörös, erős ember, minden este érte jött, azután lassú járással, halkan beszélgetve .mentek hazáig. Téli időben, csak Konrád .beszélt,
az énekesnő kendőt tartott a szájához, hogy
a hideg levegőtől megóvja hangszálait.
Az énekesnő, elegánsan felöltözött, pompás termetű nő, egyedül ment az Andrássyuton. Tizenegy óra lelhetett, kevés ember járt
az uton. iA férfiak miind megnézték az énekesnőt, .meg is fordultak utána és nagy, szomorú
buzgalommal kivánták, nyomorultul 'tehetetlen férfivággyal. iAz énekesnő gőgösein lépdelt, egyenesen előre nézett, soha egy pillantást sem vetett oldalt, de azért mindig vi-
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lapota annyira javult, liogy teljes felgyógyulásait remélhej-ük.
Sokszor ,13—14 éves fiuk otthon töltik el
idejüket, ,az apa is munkakerülő, vagy az
anya is kitér a -munkaalkalom elől, mert haj
latnának jobban felel rnieg, hogy idejét az alig
számhavéhető háztartási (munkával telfecsé
relje.
Az ipartörvény szerint a 12. életévüket
betöltőt gyermekek tanoncukul felvehetők.
Ne tévesszen meg bennünket az anyának
kifakadása, liogy a szegény ember gyermekének már zsenge korában dolgoznia kell,
hisz az a gyermek, aki tanulmányait folytatja. erős szellemi munkában tölti -azt a kort
amelyben az iparostanonc rendszerint könynyebb munkát végez,
miután pedig az elemi iskolák bevégezte
vei a semmittevés a legtöbb esetben csavargásra és a züllés lejtőjére viszi a gyermeket,
helyezzük el a testileg fejlett gyermekeket
hajlamuknak megfelelő iparágra vagy munkába olyan mesterekhez, vagy gazdáikhoz,
akiknél jóságos elbánásban részesülnek.
Bűnös hajlam 1048 esetben okozta a fiatalkorúak bűnbeesését.
Ttthelyt az u. n. kamaszkorban, vagyis
a fiu 12—-15 életévében beálló psychicai zavarról kell megemlékeznünk, amely a serdülő
gyermek viselkedését erkölcsi felfogását
nagy mértékben -befolyásolja és bűnös hajlamé fokozza.
Habár ez csak átmeneti állapot, de egyéni nevelés hiányában a rossz szokások és bűnös hajlamok elhatalmasodnak, a patronázsmunkának lesz tehát a feladata, hogy a szülői nevelést jóindulatu intelmekkel szükség
esetén következetes szigorral pótolja.
Az 1913. -évben elitélt 9559 fiatalkorú közül mértékletesen 4176, rendszeresen 411 élt
szeszes itallal, 66-nál pedig a büncseekmény
elkövetése és az alkohol élvezete között az
ossz t füg gés meg á lia.pitta.tott.
Az Országos hadsegelyző bizottság népjóléti albizottsága működésének programmpontjai közé felvette az alkohol elleni küzdelmet is.
A bizottság a jelenlegi időt nem tartja
alkalmasnak arra, hogy elméleti vitát folytasson -azon kérdés felett, vajj-on az alkoholellenes mozgalom céljainak .jobban .megfelel-e
a teljes áhstiftentián-ak vagy pedig csupán a

Én: (Mire végzi, dicső honvédunk?
A fahonvéd: Állok, állok és egyre várok,
hogy meddig leszek még bebörtönözve? Ugy
látszik, az illetékesek még nem tudták elhatározni, hogy mit is csináljanak velem, ki,
mikor és mily körülmények között legyen a
testőrzőm?
Én: Nagy sor -ez, dicső honvédunk. Mert
nem maga a parádé, maga -csak alkalom a
parádézásra.
A fahonvéd: Csináljanak velem amit
akarnak, én mindent állók, mint tehén a
fejést.
Én: Most azokat is fejik, akik nem teheneit. Azt hiszem ja közönség mia-holnap teljesen kiapad.
A fahonvéd: A -beteges fejési műveletnek
is van ám orvossága. Nagyokat kellene rúgni
a fejőkön. Nem .gondolja?
Én: Itt volna már az ideje. A költő, ha
ma. élne, nem azt írná, hogy emelkedik a

lálom. Most mindenesetre még megszólítom.
Azután ismét előre .ment, egészen a nő
mellé ós kérdezve ezt mondta:
— Elkerget?
A nő vérig sértve — és a kifejtettek alapján méltán! — megállt, lesujtóan mérte végig
a fiatalembert és lángoló haraggal szólt rá:
— Takarodjék!
A férfi ezt az ostobán gonosz módját az
ismerkedéstől való elzárkózásnak kémikusnak találta, mosolygott rajta és most -már
minden nyugodtságát visszanyerte. Gúnyosan mosolygott és azt gondolta, hogy elmegy,
mert. úgyis hasztalan ezt a nőt próbálgatnia,
de megvetésének némi apró jeleit is óhajtván adni, még egy diarabig ment -a nő mellett,, két-három lépésnyi távolságban tőle -és
komiszkodott:
— Ó, fő a méltóság! Az eget verő méltóság. És a „takarodjék!" — direkte Bemiczkyné Bajza Leinkéből idézve: „Hah, nyomorult aszfaltbetyár! .
És. nevetett a -fiatalember és elmaradt.
Alit és- bámulta a nőt, ia remek termetét, a
ringó járását, ós kissé elszontyclo-dot a dolgok, sőt minden dolgok ilyetén állásán.
D-e jött szemben az énekesnő elé Konrád,
a nagy, vörös, erős ember. A nő égett a dühtől és bosszút kívánt. Meggyorsította a lépteit, sietett Konrádhoz. Még a kölcsönös üdvözlések is elmaradtak, annyira sietett a nő
a panaszkodásisal:
— Kérlek az a nyomorult hitvány gazember, oly szemtelen volt, hogy ón egész kétségbe vagyok esve...
A „kétségbe vagyok, esve" remek ösztönnel a szívre való utazás volt. Konrád szinte

hörögve kérdezte:
— Melyik? A z -ott?
Igen, válaszolt a nő.
Konrád már rohant is a fiatalember felé,
aki már gyors léptekkel távozott. Konrád
vadul, lihegve, -ordított utána:
— Állj meg, gazember!
A fiatalember ugy érezte, hogy -egy vadállat rohan feléje, esztelen bőszültséggel ós
hogy minden ellene fordul most, — megijedt
ós még jobban sietni, futni kezdett. Konrád
azonban rohant és egy perc alatt utóiérte.
Megkapta a kabátja gallérját a balkezével és
a jobbjával arculütötte. A fiatalember védekezni próbált, de Konrád rettenetesen erősebb volt és a védekezéstől még jobban felbőszülve ösisze-visSza verte. A fiatalember lehajolt és két kezét a feje fölé tartotta. Konrád zuhogva verte, ahol csak érte. A fiatalember hangtalanul tűrte a verést, de már közel állott ahhoz, hogy eszméletét veszítse.
Néhány ember odarohant, hogy tulajdonképpen -mi történik, fenyegették Konrádot" és
védelmére keltek a gyöngébbnek. Az énekesnő is odaérkezett futva. Konrádra vetette
magát és siránkozott:
Lefejtették Konrádot ta (fiatalemberről és
néhányam, merészek és elszántak, főleg pedig
verekedni szeretők, utad nem neki támadtok.
Ö -mintegy érezvén „túlkapását" mentegetőzve magyarázta a történteket:
E<ry csirkefogó, aszfaltbetyár szemtelenkedett a menyasszonyommal, aki egyedül,
védtelenül jöt -elém. Majd adok ón az ilven
gazembernek. Bitang disznó!...
A fiatalember, amint megszabadították,
fölegyenesedett és kábultan nézett szét, moz-

mértékletességnek hirdetése, hianem elhatározta, hogy a -jelen háborús időben kifejtendő
-akcióját az iszákosság és elsősorban a pálinka
élvezete ellen irányítja, ezért igazságügyminiszter ur utján -a fiatalkorúak felügyelő hatóságait is .felkérte a célt szolgáló következő
ntózkedések propagálására és foganatosítására :
1. Az iskolákban alkoholellenes nap tartandó.
2. A tanítók alkoholellenes téren elért
eredményekért praemiumhan r-észesitendők.
3. A nép foglalkoztatása és szórakoztatása olvasó és polgári körök létesítésié vándor-előadások, .mozi-előadások által.
4. Közkút alk és -melegedő szobák létesítése.
5. A vendéglősök kötelezése, bogy alkoholmentes italokat is tartsanak, -érteküknek
megfelelő áron.
6. Tej ós más Ihüsitő (alkoholmentes) italok ambuláns árusítása.

Beszélgessünk.
(A kultúrpalota,
előcsarnokában
van még
mindig a fahonvéd.
Busán áll, az arc i, nyugtalanságot
árul el. Esti félhomály.
Künn tavaszi idő.)

Szeged, 1916. március 25.
nap a hegyek mögül, hanem azt,, hogy emelkedik már a zsir ára megint a henteseknél.
A fahonvéd: Szegény hentesek, még lesoványodnak az olcsó árak miatt.
Én: Olcsó árakról csak a nagyapáink beszélhetnének, ha -élnének.
A fahonvéd

<gúnyos

mosollyal):

V a n va-

lami, ami még ebben a mai világban is olcsó:
a szerelem.
%
Én: Tavasz van, ez a szerelem' ideje.
A fahonvéd: De hiszen uram, a szerelem
nincs időszakhoz kötve, virul az télen-nyáron, különösen mióta háború van. -Az itthon
valók azt hiszik, hogy fenékig t jföl és uccu
ma, nem lesz holnap soha!
Én: Azt hiszem, a holnap lesz csak igazán szomorú. Amikor az eltávozottak, az
érettünk szenvedők visszajönnek és azt találják, hogy nem virrasztott a szerelem.
A fahonvéd

(bánatosan):

Hej

uram,

az

lesz csak az igazi hál oru. (Szünet.) A háborúról jut eszembe, bogy vihar készül a Vörös-Kereszt egylet közgyűlésén is.
Én: Egy kis tisztító vihar sosem árt, különösen lamik-or a tikkasztó meleg folytán elernyednek az idegek. Az volna a baj dicső
honvédünk, ha az intézményt tépné meg a
készülő vihar és nem azokat, akik az intézmény irányításában, vezetésében P h életleneknek bizonyultak.
A fahonvéd: Mit szól, urain, a tanulók
gazdasági munkáltatásához?
Én: A z eszme szép, de a kivitele bajos
lesz, már mint itt nálunk, mert azt mondják,
hogy som a városban, sem a környékén megművelésre alkalmas terület nincsen.
A fahonvéd: Ez már baj, ha tényleg' így
van.
Én: Nagyobb baj az dicső honvédünk,
amitől én tartok. Attól félek ugyanis, hogy
-művelésre alkalmas terület hiányában majd
-terület gyűjtésre .fogják a -diákokat, akik
eszközök voltak eddig is azoknak a kezében,
akiknek gy ültetési szenvedélyük annyira ismeretes.
A fahonvéd: A tanuló ifjúságot pedig
kár megtanítani a koldulásra. Az ilyen cselekedet m o g fontol au dó.
Én: Hamlet is azt hajtogatta: Megfontolandó.
A fahonvéd: Az ám, nini, a színházban
gott, mintegy a tagjai után kutatott, liogy
vájjon megvan-e a teste teljes egészében. Néhányan, amint hallották az eset magyarázatát, gúnyosan vigyorogtak rá és kárörvendő,
becsmérlő megjegyzésekkel bántották, D -még
egyszer szétpillantott, azután siető léptekkel
elment. Gúnyos kiáltások hangzottak utána.
Konrád még szitkozódni ós beszélni akart,
de az énekesnő vonta magával, inert nem elegáns dolog itt nz utcán, tudja isten kik-mik
előtt tárgyalni tovább ezt a .dolgot. Elindultak a „Toki-o" felé. Eleinte szótlanul mentek.
Konrád zsebkendőjével az arcát törölgette és
fujt. A kalapját is levette és a fejét végigsimította. Sötétvörös haja mintegy haragosdiadalmas lángokkal lobogott. A „Tokio"
elé érkezve erősködött Konrád, liogy menjenek be, ki kell pihenuiok ia bosszúságot. (Bementek. Leültek egy asztalhoz. Konrád sört
rendelt, a nő Kuglert evett. Konrád most
már egészen nyugodt Arolt, csak a nézése volt
még nagyon kemény -és szigorú. Ránézett a
nőre is, az kitüzesedett a villanyfénylten és
most tündökölt a szépsége. Konrádot brutális,
önző megelégedés öntötte el. Itt van mellette
a szén nő, a remek, akit ő hatalmában tart,
megvett )>énzzel. erővel és meg is fogja tartani, meg is fog „védeni" mindenkivel szemben . . . A nő is büszke volt Konrádra, meg
volt vele elégedve, örült, bogy ilyen kemény,
erős és gazdag férje lesz... Mégis, ahogy
többször ránézett, azt gondolta, bogy jobb
lenne, ha egy ugyanilyen -gazdag és erős, de
egyszersmind szép férje lenne, valaki más,
nem épen ez a Konrád.

előadták Hamletet. Az írója talán tagja volt
valamelyik itteni egyesületnek'?
Én: Nem lehetett, mert a jövő hónap 23f® lesz 300 esztendeje, hogy meghalt. Az
ilyen irónak is elő lehet azonban adni a darabját, mert az ilyennek jogdíj fejében még
48 koronát sem kell fizetni.
A fahonvéd: A színházaknál, tudom, sajnálják, hogy kevés az ilyen Írók száma. Hun,
Hát 300 esztendeje már .meghalt!
Én: (Meg az. szegény. Azt mondják, hogy
nines neki csöndes nyugalma.
A fahonvéd: Ugyan miért?
Én: Állítólag azért, mert megfordul a
sírjában, valahányszor a vidéken egy-egy darabját előadják. Még az a szerencse, ihogy
nem kell gyakran megfordulnia. — No. isten
megáldja, dicső honvédunk!
A fahonvéd (lelkesülten): Tsten, áldd meg
a m a g y a r t ! (A kedve vidámságra
fordul, az
"'ea ragyog, a szeme a boldogság
könnyétől
csillog. Majd pipára
gyújt
és egyre
eregeti
« gondűző
füstöt:)
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A török Vörös Félhold képeslevefezötapjalt 20 fillérért árusítja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)

Háborús kérdések.
SVdandra és társai — ők mondják —
emelt fővel hagyták ott a hármasszövetséget
és emelt fővel állottak az antant oldalára.
Szóval Salandráék az árulás tizedik hónapjában, miutánj rengeteg olasz vért és életet áldoztak fel semmiért, még mindig büszkék
árulásukra és dicsekednek vele. Vájjon nem
jut ezeknek a jó uraknak az eszébe, hogy az
akasztóiavirágnak, mikor ott lóg a tövén, lekonyul ,a feje?
*

•

Sokszor láttunk hon rédtisztoket császári
koronás

gépfegyver jelvénnyel

a

zubbonyuk

hajtókáján. (Kérdem: ezek a honvédtisztek
közös csapat ok hoz va nnak a liábor utartamána
beosztva? Vagy a magyar ötvösök, rézművesek és bádogosok már mind a fronton vannak
és nem érnek rá magyar királyi koronás
gépfogy ver jel vényt készíteni? Vagy ia mézes féminség következménye ez? Avagy —
amit hinni nem szeretnénk — iaz illető ílionvédtijszték Imagánszenvedélye az a császári
koronás gépfegyverjelvény?
*

Verdun körül már egy hónap óta folyik
a némtet offenzíva. Legutóbb Verduntől nyugatra Malancovrtnál és Avocovrtnál értek el
a németek sikereket. Erre Pe,tain, a verduni
francia csapatok főparancsnoka azt mondta,
hogy a németek ezeket a sikereket azért érték

el, mert

meglepetésszerűlvg
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támadtak,

külömben a franciák odahaza legyenek nyu-

godtak. Kérdem: akad-e az antantnépek sok
milliója között egyetlenegy olyan futóbolond is, akivel el lehet hitetni, liogy a németeknek módjukban állott, hogy .azon a
fronton, >alhol egy álló hónap óta nap-nap
mellett harcolnak az előhaladásért, meglepetésszerűen támadhassanak? Vagy h a ennek dacára támadásuk csakugyan meglepetésszerű volt, nyugodtak lehetnek odahaza a
franciák?
*

A világháború az irodalom tárgykörét
természetszerűen alaposan kibővítette. U j
szimek, nj bangó latok ós uj alakok jelennqk
meg az irodalomban. Egyes írók színes históriákat költenek, amelyeknek cselekvő hősei
orosz tisztek vagy foglyok, szenvedő hősnői
pedig magyar leányok ós asszonyok. Kérdi, m : nem volna okosabb dolog az ilyen szerelmes históriákat, h a csakugyan megtörténtek, meg nem irni? Ha pedig meg nem történek, amint a legtöbbről szinte oknyomozóan megállapítható, hogy nem történtek meg,
nem kár, a fantázia játéka közben asszonyainkat és leányainkat ilyen koholt és perverz
szerelmi históriák középpontjába állítani?

-gi.
— A 46-osok köszönete. Jéentettük, hogy
dr. Somogyi Szilveszter polgármester Szeged
közönsége nevében meleghangú
táviratban
üdvözölte a 46-osokiat San-Martinónál kivivott sikereik alkalmából. A 46-osok nevében
Genzinger Eerene ezredparancsnok most a
következő átiratot intézte a polgármesterhez:
— Szülőföldünkről érkezett megemlékező
kedves szavait, a melyek tón igen t iszol t Polgármester ur Szeged város közönsége nevében a f. hó 13-iki harcokban kivívott sikereinkhez szerencsét kivan, nagy örömmel vettük. Édes megnyugvással tölt el bennünket
az a tudat, hogy a hozánktartozók a távolban
is szeretetteljes gondjukkal öveznek ós ilyen
módon benső szeretettel követnek sorsunkban és fegyvertetteinkben. Mi, Magyarország
fiai, büszkék vagyunk arra liogy megmutathattuk a Monarchia szép országai után mohón kapkodó hitszegő ellenségnek, él még
bennünk őseink vitézsége és hősi szelleme. Ez
lelkesít és azon megingathatatlan erővel tölt
el tóniinket, amellyel legfelsőbb hadurunkért
és szeretett Hazánk nagyságáért hűségesen
kitartunk a győzedelmes végcél eléréséig.
Különös örömmel közölhetem Nagyságoddal,
hogy a nagy sikereket igen kevés veszteség
-árán vívtuk ki.
1
*

— A Malomíparosok közgyűlése Szegeden. A vidéki malomiparosok országos egyesülete, amelynek Budapesten van a központja, a Back-malom meghívására ezúttal először tartja a vidéken évi rendes közgyűlését. A közgyűlést szombaton délután négy
órakor tartják meg a kereskedelmi és iparkamarában báró Llatvany
Károly elnöklésével. A közgyűlés többi résztvevői szombaton
délben érkeznek Szegedre. A közgyűlés után
este nyolc órakor a vendégek tiszteletére a
Back-malom a Tisza-Szálló
nagytermében
banketet rendez, amelyre dr. Cicatricis
Lajos főispánt is meghívták. A társasvacsorára hivatalosak még: a város hatósága, a
kereskedelmi és iparkamara, az ipartestület
és a sajtó. A városi hatóságot dr.
Somogyi
Szilveszter polgármester és Iíalogli
Károly
tanácsos fogják képviselni.
— Németországban szigorítják az uzsorások büntetését. Berlinből jelentik: A szövetségi tanács március 23-iki ülésén egy rendelet kiadását határozta el, amely által a
legmagasabb árak megszabására az árföl-

bajtáscikra vonatkozó rendelet büntető intézkedéseit olyképen módosítják, liogy a legmagasabb árak
Hatásosabban

áthágásé
tés az
lelnií majd

Különösen a pénzbüntetéseket

árfölhajásokat
megakadályozni.

oly

módon

f o g j á k m e g h a t á r o z n i , hogy az elért
nyereség
dupláját
fogtik kitenni. A z á l l a t á l l o m á n y át-

tekinthetősége végett a szövetségi tanács elhatározta, liogy április 15-én állatösszeirást
rendel el.
— Huszonöt vaggon liszt havonta Szegednek. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester
pénteken délben érkezett vissza Budapestről, ahol a város legsürgősebb ügyeit szorgalmazta a minisztériumban. Szegedre azok
részére, — mondotta a polgármester — akik
nem rendelkeznek készletekkel, havonta
hu-

szonöt

vaggon 'lisztben

állapították

meg a

szükségletet.
Ezt a mennyiséget mindig a
Haditermény r. t. fogja kiutalni. A kórházi
ápolási dijak felemelése ügyében a belügyminisztériumban interveniált a polgármester.
A miniszter kijelentette, hogy méltányosan
fogja az ügyet kezelni. A város kétezer hadifoglyot kért, de csak kétszázhatvanat kapott. Miután a foglyokra feltétlenül szükség
van a gazdasági munkák elvégzésénél, a polgármester megsürgette a hadifoglyok kiutalását. A minisztériumba még nem érkeztek
be a pontos adatok a hadifoglyokról, előbb
bevárják a jelentéseket és ha lesz. hadifogoly,
azokat a város rendelkezésére fogják bocsátani. A földmivelésügyi
minisztériumban
megnyugtató választ adtak a rézgálic-kérdésben és biztosították a polgármestert, hogy
nem maradunk rézgálic nélkül.
— Uj törvényszéki jegyző. Az igazságügyminiszter dr. Mennyey Géza szegedi királyi járásbirósá'gi jogigyaikornokot, a szegedi
Ítélőtábla elnökének fiát, a szegedi törvényszókihez jegyzőnek nevezte ki.
— A Zsidó Nőegyesület kórháza megszűnik. A Zsidó Nőegyesület a Kálvária-utca
8. számú házban levő tisztiétkezőben ötvennégy ágyas mintaszerű kórházat rendezett
be, amely 1914. októberéten kezdette meg
működését. A sebesült és beteg katonák ápolása a katonai egészségügyi hatóság elismerését a legteljesebb mértékben kiérdemelte.
A Zsidó Nőegyesület tagjai, mint önkéntes
ápolónők teljesítették
emberbaráti .kötelességeket. Minthogy a hadvezetőségnek az a
terve, hogy az ápolás egyszerűsítése és megkönnyítése végett a kisebb kórházakat beszünteti, április 15-én a Zsidó Nőegyesület
kórháza is megszünteti működését. A szükséges restaurálások után
má.ius .elsejétől
kezdve n Kálvária-utca 8. számú háziban újból tisztiétkező lesz.
, - - — —.
•«
>- Utalvány nélkül fiem szabad kenyerei
árusítani. Dr. Szalay József főkapitány pénteken .napiparane&han utasította a rendőrség
tagjait, hogy a vendéglőket és kávéházakat
szigorúan ellenőrizzék és azokat a helyeket,
ahol utalvány nélkül szolgáltatnak ki kenyeret a vendégeknek, jelentsék fel a kihágási
•bíróságon.
— A feministák tagértekezlete. A Feministák Szegedi Egyesülete március :26-án
délelőtt 11 órakor az egyesület Vár-utca 7.
szám alatti helyiségében általános tagértekezletet tart, amelyen .mint előadóik Gergely
Janka a Nőtl-ztvó-elők Országom Egyesületének elnöke és Kubinyi Laura veszr k részt.
Előadásuk tárgya felöleli mindazokat a
szem pontokat, amelyek a dolgozó r í helvétet, niuulkaértékének fokozását és érvényesítését jelölik meg ma és a közel jövőtón. 'Fontos egyéni érdeke tehát minJenkinek, hogy
ezeknek az értékes előadásoknak meghallgatását el re mulassza és arra ugy az egyesület tagjait mint azok vendégeit tisztelettel
meghívja az elnökség.
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— Háborús előadások a városi főgimnáziumban. A kegyesrendi városi főgimnázium
tanári kara vasárnap, március 26-án befejezi
előadássorozatát az intézet dísztermében. Az
előadások délután négy órakor kezdődnek.
Vézner Károly F.uturizmus és -az -olasz hálx>ru ás IBi-ró I.mre „Háborús nevelési feladatok" cimimel .tart előadást.
• — Halálozás. Singer Áron terménykereskedő
pénteken délelőtt tizenegy órakor hetvenhat
éves 'korúban- hirtelen elhunyt. Az érdemes
kereskedő közbeesőit tagja volt a szegedi társadalomnak. Dr. Szigeti Sándor ügyvéd édesapját gyászolja az elhunytban. A temetés
vasárnap -délelőtt tizenegy órakor lesz a zsidó
temető halottas házából.
— A hatósági élelmiszer-üzem átvétele.
Balogh Károly tanácsos, a hatósági élelmiszer üzem vezetője -ezidőszerint az átvételi
munkálatokkal foglalkozik. AJliogy az átvétel
befejezést nyer, a hatósági üzem ismét megindul.
„
— Iskolai értesítés. A zsidó népiskolai
előadások március huszonhatodikán vasárnap kezdődnek.
—• Hadseregszállítók a szegedi törvényszék előtt. Pénteki számunkban jelentettük,
hogy csütörtökön Farkas Mór és társai hadsereg-szál litók ügyében a fötárgyalást megkezdték. A tárgyalást, — mint azt az ügyészségi kommüniké jelenti — a bizonyítékok
kiegészítése céljából bizonytalan időre -elhalasztották.
— Elszámolás. A Szegedi Szabadoktatási
Egyesület ós a (Felebaráti Szeretet Szövetség
-március 1,8-ári egyházzenei hangversenyt tartott a rókusi templamban, a Inadiárvák javára. A hangversenynek szép anyagi sikere
volt. Az összes bevétel 1225 korona 10 fillér,
az összes kiadás 225 -korona 10 fillér volt >s
igy a nemes célra tisztán 1000 korona jutott.
A hangverseny alkalmából fölülifi zeitek:
Baek Berni,tinó 10, Lővy iHenrik, Szabó II-

1-ésné (Pördi íMártonné 2—2 koronát, Nagyné
4 K 20 fillér, Singemé, N. N. 1—1 koronát.
Többektől: 3 K 30 fillér. A rendezőség ez utón
mond hálás köszönetet (mindazoknak, akik a
nemes célt akár erkölcsileg, akár anyagilag
elősegíteni szívesek voltak.
— A szegedi zsidó árvaegylet f. hó2ö-ái,
vasárnap délelőtt tiz és fél órakor tartja dr.
Goldschmidt György elnöklése mellett rendes
évi közgyűlését, A napirenden több fontos
tárgy szerepel: néhai Brecher Albert elhalálozásával megüresedett -pénztárosi állásnak,
az elhunyt ,dr. Redlieh József egy lei orvos
helyének betöltése s-tb. Az egyesület vezetősége ez utón is felkéri a tagokat, hogy a közgyűlésen minél számosabban megjelenni szivesked jenek.
— Kérek cigarettát! Ha az utóbbi időben
az ember ezzel a felkiáltással állit be a szegedi -trafikokba, mindenütt az a válasz: (Cigaretta? Az, kérem, nincs, nincs, nincs, nincs.
•Hát mi van egy jól nevelt trafikban a boldogságon kiv-ül mostanában? Táborilevelezőlap, az, kiérem, van, van, van. (Ha igy tart tovább, még megérjük, liogy a trafikokra csak
az fog emlékeztetni, ihogy belőlük füstbe
ment tervekkel távozhatik a közönségnek az
a része, amely nem akarja (megérteni, hogy
a trafikok elvégre nem arra valók, hogy ott
-cigarettákat vásárolhassunk. Ha a -fűszeresnél nem lehet cukrot- kapni, a tejcsarnokban
-tejet, a iisztesboltban lisztet, miért éppen a
trafikok legyenek kivételek? De, hogy a trafikokat a fölösleges zaklatásoktól megkíméljük, van egy szerény indítványunk. Szerezzenek be a traifikosck egy kis táblácskát. Az
egyik oldalára ezt irják föl: Nincs. A másikra: Van (Ez utóbbi különben el is maradhat) I-gy legalább, ha az em ber cigarettát
akar venni, csak megnézi a táblácskát és leg-

KORZÓ
Igazgató: VAS SÁNDOR.

••••

Telefon 11-85.

Ma

fttnerifc leánya.
I. rész.

Bevezetés.
3 felvonásban.

Katasztrófa a levegőben.
2 felvonásban.

Valamint az uj kisérő műsor.

Előadások szombaton 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor.
Számozott helyek.

Szeged, 1916. március '25.
alább nem megy be hiába a trafikba. A háború után aztán ezeket a. táblácskákat oda
lehetne sorozni a töbib kedves háborús emléktárgyak -közé.
— Egy pár négy hónapos malac 300
korona. Pénteken délelőtt a közvágóhíd mellett
tartott sertésvásáron váratlanul
megjelent
Ferenczy (Mátyás rendőrikapitány ós két közveti tőt, miután igazolvány nélkül kupeckedték, .feljelentett, A többi igazolváuyos közvetitőt figyelmeztette a rendőrkapitány, liogy
abban az esetben, ha a vásárra hajtott sertéseket a .közönség elől-összevásárolják és ezáltal az árakat felsrófolják, a vásártérről
való kitiltásukat fogja ajánlani a főkapitánynak. A pénteki sertésvásáron az árak, — a
közvetítők manipulációi következtében -—
i g y a l a k u l t a k . Egy pár négy hónapos
300, egy pár négy hetes malac, 160
E l k e l t e-gy három mázsa 30 kg. snlyu
1400 koronáért.
A vásáron
a
nem

malac
korona,
disznó
hizott

disznó -kilója 3.90 korona volt élősúlybanMint értesülünk, a főkapitányi a legszá-gor
rubb rendszabályokat fogja a.z árdrágító
közvetítőkkel szemben életbe léptetni.
— Elgázolt kislány. Pénteken délután négy
óra tájban a iRókus-felé haladó tizenhetes
számú vilal-mos, amelyet Magda I-stvá-n vezetett, elütöte Bodor Teréz öt éves lányt. A
gyerek a lábán súlyos sérüléseket szenvedett;
a városi .közkórházira szállították. .A rendőrség vizsgálatot indított annak megállapitására, ihogy kit terhel1 a felelősség.
— Állomásparancsnoksági
kihallgatás
sebesült és beteg tisztek részére. Az összes
állománycsoportbeli tiszteik tts (tisztjelölteik,
kik sebesülten, vagy betegen a hadszíntérről
a mögöttes országrészekbe visszatérve helyőrségi, vagy tartalék kórházakban, vagy magán-ápolásban, vagy egyébként szabadságon
vannak, vagy más helyen szolgálatot teljesítenek és akiknek az állapota csalk némileg
is megengedi, az
állomásparancsnokságnál
Szegeden (Szentháromság-utca 2. sz.) megtartandó állomás-parancsnoksági kihallgatáson személyesen megjelenni kötelesek. Azon
havidijasoik, kiknek állapota az állomásparancsndkságnál való személyes megjelenést
kizárja, ezen körülményt honviéd (katonai)
orvosi bizonyítvány előterjesztési' mellett az
állomásparancsn-okságnuk Írásban, vagy közvetítő személy utján jelentsék be. A ltelyl>eli
összes kórházakban levő tisztek, tisztjelöltek
kihallgatása folyó hó 29-én, .mig a póttestek nél és magán ápolásban levő tisztek és tisztjelöltek kihallgatása folyó hó 30-án, mindkét
napon délután -fél négy órakor történik.
Azon tisztek és tisztjelöltek, kiknek szabadságolása tiszti felülvizsgáló bizottság
határozata alapján történt, a szabadság tartama alatt s végül akik felülvizsgálat elé vannak .már utalva, azok orvosi megvizsgálás
végett a kihallgatáson nem kötelesek megjelenni. Sávay Lajos százados, állotmástiszt.
— A belügyminiszter a pászkaellátásról.
A belügyminiszter leiratot intézett a városokhoz ós közli, hogy a kereskedelmi és a
földművelésügyi miniszterekkel egyetértőleg
megengedte, ihogy a (Magyarországi 'Autonóm Orthodox Központi iroda és a Pesti
.Neolog Izraelita llűtközség a (Hadi-termény
Részvénytársaság utján
oly mennyiségű
pászkalisztet szerezhessen l>e, amelyből húsvétkor az ország összes hitközségeinek szükségletét- kielégithessé'k. (Minthogy -azonban
időközben kormányrendelettel -a. lisztfogyasztást korlátozták és megszabták az egyesek által használható liszt mennyiségét, a belügyminiszter most- közli, liogy azok, akik a husvéi ünnepek alatt pászkalisztet kapnak, ezalatt az idő alatt kenyériiszt-et nem kaphatnak, a pászkalisztből is csak olyan mennyiséget, amely őket egyénenként a kenyérlisztből megillette. A belügyminister fölhívja
a törvényhatóságokat, hogy a hitközségk a
maguk tagjainak egyénenként való pászkalisztszükségletét április hó elsejéig irják össze
és arról ia törvényhatóság részére készítsenek
részletes kimutatást.

Szeged, 1916. március 25.
— A tábori árumintaforgalom korlátozása. A kereskedelemügyi miniszter közli: Áruminták az eddigi feltételekkel kizárólag
csak a
6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 19jII.,
20., 22 , 22jll., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30.,
32., 33., 34., 35., 35., 37., 38., 39., 40., 41.,
42., 43., 44., 45., 47., 48., 50., 51., 52., 53.,
54., 57., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 68., 69.,
'0., 71., 72., 73., 74., 75., 78., 79., 81., 83.,
84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94.,
95., 98., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106.,
W9-, 110., 111., 112., 113., 115., 116., 116jll.,
'18., 119., 123., 125., 126., 127., 128., 132.,
136., 137., 139., 141., 142., 144., 146, 148.,
149, 150, 151., 156, 157., 162., 163., 164.,
172., 173., 174., 176., 179., 180., 182., 183.,
184., 185., 186, 189., 200., 202., 204., 206,
207., 203., 209., 2 0 , 212., 213., 214., 215.,
216., 217., 218., 219.. 220., 221., 222., 223.,
224., 225., 226 , 227., 229., 230., 231., 233.,
235., 236., 241., 251., 253., 254., 256., 257.,
258., 264., 265., 271., 274., 301., 302., 303.,
304., 305., 306., 307., 309., 310., 311., 312.,
313., 314., 316., 320., 321., 322., 323, 325.,
326., 327., 328., 329., 330., 331., 337., 338.,
339., 341., 350., 351 , 352., 353., 354., 355.,
501., 502., 503., 505., 507., 6C0., 601., 602 ,
603., 604., 605., 606 , 607., 608., 609., 610.,
611., 612., 613., 614.. 615., 630. számú tábori postákhoz és Sarajevóba küldhetők.
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(volt Konrád) Rókautca 6. sz., Szegedpályaudvarral szemben
Gyönyörűen átalakítva
tiszta szobák 2 k o r o n á t ó l kezdve. — K á v é h á z
egész éjjel nyitva.

1

lilik ni M i ,
cimü szenzációs 3 felvonásos társadalmi dráma.
• • •

Március 26-án, vasárnap
A legkedveltebb német f i l m p r i m a d o n n a

Ml A MAY

felléptével

NINON

társadalmi dráma 3 felvonásban és a kitűnő
kisérő műsor.

Előadások d. u. 2 órától

kezdve.

Gyermekjegyek csak az első előadásokra
érvényesek.

VASS

MOZGÓ-SZÍNHÁZ
:-: TELEFON £07. :-:

Ünnepi előadások.
Március 25-én, szombaton

A kis kigyóember.
Artista dráma 3 felvonásban.
A l e g i z g a l m a s a b b és legszebb artistafilm.

Március 26-án, vasárnap

A végzetes recept.
Detektivdráma 3 felvonásban.
Érdekfeszítő és ú j s z e r ű a l k o t á s .

tekinthető.

Okleveles magyar f a n H Ó n Ő
nagyobb ouepmehek mellé kerestetik. Bemutatkozás 2 — 4 óra között. Bach BSNiatnönál,
Fenyő-utca 2., Alsó Tiszapart sarkán.

Magy. Tudományos Szinház

jv

Két nagy szenzáció

— Amerika lánya. A siker jegyében zajlott
U imt a Korzó-moziban az Annerika lánya
ciniii filniszciizáció bevezető részének és első
fejezetének a bemutatója. Mind a három előadáson megtöltötte a közönség a .mozi nézőterét és mindenki, aki .a mai bemutatón ré-ztvett, a legnagy' hb elismerés hangján nyilatkozott a csodás képről. De érthető is ez ;
totgy siker, mert hiszen a darab minden szerepét nagynevű és .kipróbált művészek játszák, <akiik már számtalan sikert ért k el
művészetükkel. A mozi operatör mindenben
méltó a művészekhez, ő is csodákat produkált. A ma bemutatott rész. csak szombaton
marad még műsoron, vasárnap és hétfőn a
taozióriás Hiáiom három másik fejezete, A
rejtelmek szigete, Légyott alatt és a [Hajsza
életre-halálra kerül színre. Megjegyezz iik
azonban, hogy olyan tökélecs a kép, hogy
minden fejezete önálló s (külön-külön is meg-

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.

URÁNIA

Március 25-én, szombaton

— Egy rab szökése A kecskeméti rendőrrég értesítése. szerint a Kecskeméthez tarozó
Helvét La-pusz tárói Tomcsányi József mezőgazdasági mu.uk ára alkalmazott rab megszökött. TVmcsáuyi szándékos emberölés büntette miatt három évi fegyházra van joigerő80
u elitélve és mezőgazdasági mimikák végzérére alkalmazták. Személyleirása: 163 cm.
uir.gas, testalkata erős, arca hosszas, haja
fekete, szeme barna, bajusza fekete. Különös
ismertető jele: ballapoc'káján hosszú sebhely.
Országosan körözik.

— A Vass-moziban mindkét ünnepnapon
nagyszerű slágert és kitűnő pót,műsort vetítenek. Az. Apolló műsora szintén élvezetet
fog szerezni a. mozi/kedvelő közönségnek.
Szombaton egy érdekes bűnügyi dráma és va
fcárnup egy érdekfeszítő
detekl iv-dráma
anicigy.
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Előadások 2 órától
gyek csak az e l s ő

kezdve. — Gyermekjee l ő a d á s r a érvényesek.

IAPOLLO SZ?nhaz
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a

Ünnepi előadások.
Március 25-én, szombaton

A katasztrófa. fíSiáíS:1
dráma
Feloldozás. Társadalmi
2 felvonásban.
••••

Március 26-án, vasárnap

Áfvont tervek.

Detektivdráma
3 felvonásban.

Charlotte Corday
Dráma a francia forradalom idejéből.

Előadások délután 2 órától kezdve. Gyermek[S] jegyek csak az első előadásra érvényesek.

laaaaaaaaaaaaBaaaá

Amikor a záróra elüti
az egyet.
(Saját tudósitónktól.) Nagy ur a miniszter: a lumpokat, az álbohémeket, a notórius
virrasztókat egy varázsütéssel eltüntette a
föld sziliéről. Alig egy hete, hogy a kötelező
egyórai zárás életbelépett és az emberek
máris megszokták az uj rendet. Azok, akik
gúnyosan mosolyogtak, amikor a miniszter
a rendeletet kibocsátotta és igy okoskodtak:
— Majd a vasúti vendéglőben, helytelenül
gondolkodtak. Az emberek lusták és inkább
leíeküsznek, semhogy a lakásuktól
távol
fogyasszák a hegy levét. Kezdjük megszokni, sőt talán — tudtunkon kivül — már meg
is szoktuk, hogy háboru van és még az időnk
kel is az állam rendelkezik. Az egyórai záróra tulajdonképen nem más. mint az emberek züliési idejének maks'zimáJása. iMás
kérdés aztán és egyáltalán nem fontos, hogy
a vendéglősök és kávésok lózungja ezáltal
csökken és a pincékben felhalmozott Reservé, vagy Casino egyideig még a hűs homokban várja a feltámadást.
Képet akartunk magunknak alkotni arról, milyen életet folytatnak azok az emberek. akik eddig a kávéiházakban várták meg
a hajnalt, kenyérkereseti célzattal, vagy
privát dil igene iából.
A kávés 'még mindig haragszik, még
mindig reméli, hogy visszavonják a rendc'etet. Panaszkodik, hogy a bevétel sokkal
kevesebb, a közönség szinház után nem
megy a kávéházba, mert arra a kis időre,
— egy óráig — nem érdemes.
A főpincér azt mondta, kérem alásaa
nem jól van ez igy, mert keresni csak hajnaltájban lehetett. A zenét már félégykor
be kell szüntetni, a fizető-körutat is ekkor
kell megkezdeni, hogy egy órakor pontosan
zárni lehessen. Sokkal kevesebbet keresnek
a iőurak, de legalább kialusszák magukat
és ez is valami.

A kávéházi

ruhatárost

nem érinti a zár-

óra túlérzékenyen. Nemsokára ugvis eltűnik
a láthatárról, amit tulajdonképen keresni
akart, azt már a télen megkereste. Az emberek nemsokára felöltő nélkül fognak járni,
a kalapért meg úgysem honorálják az öreget.
Ha a fecskék visszatérnek, a ruhatáros bácsi
becsukja a boltot.
.4 prímás Boka-kesergőjére emlékeztető
bus hangulatban zokogta el bánatos keservét.
Fiatal a lóvé. — a moréknak befellegzett.
Nem ragaszt már senki nagy bankót a prímás homlokára, legfeljebb egv papirkétkoronás esik nagynéha a tányérba. Hiába, egy
óra előtt csak a Jancsi-bankó járja.
A vendéglős
nem sokat törődik a zárórával, aki enni akar. nem vár egy óra
utánig. Eddig is az, aki a kávéházban virrasztott, nem ment át a vendéglőbe vacsorázni, hanem fé! debrecenit rendelt mustárral.
A pincérnők
nincsenek megeléged\e. tizen beszéltek egyszerre, csakhogy meggyőzzenek bennünket a rendelet káros voltáról.
Addig nem is menekülhettünk, amig meg
nem Ígértük, hogy szólunk a miniszternek.

A vasúti

restaurációs

ravaszul mosoly-

gott a bajusza alatt, — teheti, nagyon szép,
tömör-fekete bajusza van. Nekem mindegy,
mondta — pár pohár sör ide vagy oda. nem
számit. Ejtclután a vasuti vendéglőben alig
konzumálnak, a gazda szívesen venné, ha
a kötelező zárást az 5 üzletére is kiterjesztenék.
A áominó-mataáor
fásult közönnyel fogadott, miközben ujjaival idegesen babrált
a kőkockák között. Arca merev volt. homlokán a fürtök a verejtéktől csupzottak.
,— Én engedelmes polgár vagyok, dc ez
már mégis csak sok. — mondta. Az utolsó
bulit sohasem tudjuk egy óráig bevégezni.
Legalább husz perccel 'hosszabbitanák meg
a zárórát. Így, amikor a mutató az egyeshez
közeledik, mindig ideges vagyok és kiesem
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a buliból. Mennyi pénzembe van már nekem
a záróra...
A lórumozók
áldják az egy órát, amikor a kávéház vasfüggönyének le kell gördülnie. Eddig sohasem tudták abbahagyni
reggel négy óra előtt, most azonban. — miután a haza igy kivánja — egykor muszá.i
befejezni, ha tetszik, ha nem tetszik. Persze
nem kellemes a reváns-t másnapra halasztani, de ha a franciák tudtak negyvenhat
esztendeig várni, hogy kiikapjanak a reváns
reményében, Weisz ur is türtőztetheti huszonnégy óráig a játékkedvét.
*

A lump és az álbohém nem állott kötélnek; megtagadtak minden
felvilágosítást,
talán megijedtek, hogy a hadviselés érdekeit
veszélyeztető nyilatkozataik miatt megindítják ellenük a bűnvádi eljárást. En azonban
tudom, hogy tiizes kénkövet fajnak tehetetlen dühükben és amikor egy órákor abba
kell hagyniok a potya-kvaterkázást, a poklok
fenekére kívánják azt a szerény kis papirost,
amely az eredeti rendeletet
tartalmazza.
Pozitív választ nem adtak, de hiszen: Kehre
Antwort ist auch eine Antwort, — mondja
a költő és egy órakor álomra hajtja gondtól
terhes szép szőke fejét.
0 0 0 0 0 0 0 0 ® ® ® ® ® ® ® ®
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Kölcsey-utcában
a Royal szállóval
(SZIRÁKY-féle házban)

szemben
m

e
g
n
y
í
l
t
.
Órák és ékszerekben teljesen
felszerelt raktárt tartok. — Javítások
olcsón és pontosan
eszközöltetnek. — Törött aranyat és ezüstöt legmagasabb
árban veszek.
Szives pártfogást kér

JUSZHCZ DEZSŐ
órás és ékszerész.

®

a®

Szeged, 1916. március 25.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo

S Z I N H Á Z I MŰSOR:
SZOMBAT .d. u.: Ö, vagy senki, operett.
E S T E f Legényihuiesii, operett. Páros.
VASÁRNAP d. u.; Táncosnő, operett.
ESTE: Náni, népszínmű. Páratlan.
HÉTFŐ: A vén bakancsos ós líia a huszár. Népszínmű. Páros.
K E D D : Márkus Emília veudégfcliéptével: A madonna rózsája. Bemutató, dráma.
Páratlan.
SZERDA: Márkus lEmilia vendégfellépt|vel: A madonna rózsája. Dráma. Páros.
CSÜTÖRTÖK: Márkus Emili,a veudégfjelléptével. Nóra. színmű. Páratlan.
P É N T E K : Limonádé ezredes, operett.
Páros.
SZGíMlBAfP: Cigáiiyszerclciu,
operett.
Páratlan.
VAiSÁiRiNAP d. u.: Ugarimádás, népies
színmű.
ESTE: Cigáuyszereleni, operett. Páros.
Márkus Emilla vendégszereplése. A
színházi iroda, jelenti: (Márkus lEntina, az ünnepelt nagy rnüvésziíő, a jövő 'héten három
estén át vendége lesz a szegedi -/úriháznak. A
szegedi közönség minden alkalommal megktülümhöztc'tett tisztelettel fogadta az illusztris művésznőt, 'akinek mostani vendégjátéka, bemutató keretéhen történik. Kedden
hozza ugyanis először .színre a társulat Hevsesi Sándornak A madonna rózsája cimü uj
drámáját. Hevesi ina körülbelül az ország
legelső színpadi kapacitása, mint rendező az
Operában, majd a Nemzeti 'Színházban fejt
ki ritka kulturális működést, magas nívón
álló esztétikád (müveiben a klasszikus forma
találkozik « közönség ízlésével. A madonna
rózsája nyelvezetével, szerkezetével, hatásával emelkedik ki a divatos darabok közül;
Márkus Emma kedden és szerdán lép föl
benne, mig csütörtökön Ibsen remekét, Nórát
jegparádésabb .szerepeinek egyikét játsza el.
Min'dhárom előadás rendes bérletes. A jegyeket már árusítja a nappali pénztár.

Változás az olasz tábornoki karban.
Lugano, március 24. Zanchi vezérőrnagy meghalt. Pedotti altábornagyot nyugalmazták 'és helyére Reisolli
•altábornagy'Ot
nevezték ki a génuai hadtest parancsnokául.
Angelotti altábornagyot a milánói hadtest
parancsnokává fogják kinevezni, amely hadtestnek eddigi parancsnoka, Zapelli Turinba kerül.
Portugália háborús intézkedései.
Rotterdam, március 23. A Times-nek
Lisszabonból jelentik: M a három k o r m á n y
határozatot tettek közzé. A z első szerint a
hadügyminiszter a katonai készülődések
szempontjából szükséges összes évjáratokat
be fogja hivni, A második által a 19. és 45.
életévek közt levő ama férfiakat,
akiket
korábban
alkalmatlanoknak
minősítettek,
ujabb megvizsgálás alá veszik. A h a r m a d i k
rendelet fölfüggeszti mindazoknak a tiszteknek nyugalmazását, akik a korhatárt még
nem érték el.
® b @ s s s s ® s ® s s s ® 0 b ®0

® Hölgyek figyelmébe!

|

Megérkeztek a legújabb divatú tavaszi és rgj

ű

rjji átmeneti selyem és szalma modell ka- rgi
g

lapok. Gyászkalapok nagy válsztékban. Át-

g

j-jjj alakításokat legújabb medellek szerint készít

g

® R A N S B U R G
0
®

J A N K A ®

divatárusnö, Valéria-tér 3. szám,

LEJ
®
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Ili!
Értesítjük a halászattal fOBlalhOZÓ urakat,

hogy

várostól

a

Szeged

szab,

általunk

kir,

bérbevett

halászterüietet
férfi és n ő i

divatcikkek

legnagyobb

raktára.

Telefon:

Telefon:

13-16.

13-16.

albérletben óhajtjuk

szati föpuÉnueH és a halásza
betartása

—

kiadni,a

és

mellett.

Érdeklődőknek

erre felvilágosítást adfllfOldlBÖZÍÍiPŐSZ

Haííuas-sop.

fűtés, üzem és cséplés célokra tel
::

Legmegbízhatóbb

cég.

::

jes vaggonrakományokat is

Legolcsóbb beszerzési forrás.

szállít és vidékre

továbbit.

Aaer-fésy vtlágttást- ét
jókarbantartási vállalat

motopommal háznál is
Csekonics-u. 6."
Telefon 8 5 4 .

SzgpJ,

V i d e r k c r
P á l
Szeged, Honvéd-tér 1. szám.

Széchenyi-tér 17.

Csillárok, gáxföjcók ét
Mtadenaemö g&rfekmots lést cikkek raktára a

Telefon 855,

Barnaszén-ajánlat.

Kelemen-utcai

Nagy darabokban

csemege-

Aknaszén (kisebb darabokban) K 3 1 0 , —

és

(Royal-kávéházzal

cukorka-üzletben
szemben)

minden-

nemű c s e m e g e á r u k és c u k o r k á k
nagyválasztékbanbeszerezhetők

1 0 . 0 0 0 kgrként
—

.

.

.

frankó

állomáson.

Kosutfi Lsjds-sniirtó L

K 350.—

Telefen: 4M.

Tetefeu:

Bélyeggyűjtők
figyelmébe ajánlom a legújabban érkezett

szegedi
—

Kontz Árpád, Temesvár.

Várnay L. könyv- és papirkereskedése.

'Szegeti, Ü)16. március 25.

MTMAGYARÖRftZÁG
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ÚRHÖLGYEK

FIGYELMÉBE!

Tisztelettel értesitem nagyrab e c s ü l t v e v ő i m e t ós a z ö s s z e s
úrhölgyeket, hogy divatujdonságaim és l e g e l e g á n s a b b m o d e l jeim m e g é r k e z t e k . A l e g o l c s ó b b
m a i á r a k ós a l e g m e s s z e b b m e n ő
figyelmes kiszolgálás.

kopzí-imi épületben
1 kg. potyka K 3*80,
1 kg.-tól 5 - 6 kilógrammig K 9'SO,
továbbá harcsa,

Kiss József:

süliő és cigányhal

is kapható.

Tisztelettel

ZSOLNAY

•••

Ara 3 korona

ISTVÁN,

női ruhaszalontulajdonos Szeged, Széchenyi-tér 9. sz.
a Korzó-mozi fölött.

Háborús versek

Fényképészeti gépek.

ft bábom és az iskola
Ára 4 korona.

Háborús előadások

Szabolcska Mihály

Hirdetéseket feivesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.

ftáborus Verseli KönyVe

Ara 3 korona.

Varga Jenő:
Ara 60 fillér.

ft Világháború okiratai
A francia sárgakönyv

Lakatos László:

10- 500 koronáig Görz és Zeiss
Aage Madelung:

A megbélyegzettek
Regény

—

r-

- OI

O
euo -rj
c
n

Ára 3 korona.
Csergő H u g ó :

A mi sziVinK asszonya
- Ára 4 korona.
Kapható:
Várnay

0
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Maupassant:
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T. vevőimnek jól berendezett sötét
kamrát dijtaianul
rendelkezésére
hocsájtok.

Tanár úr kérem
Herczeg Géza:

Ara 30 fillér.

cikkekben,

Szeged, Széchenyi-tér 16.

Karinthy Frigyes:

I

fényképészeli

Sandberg Henrik

Ára 5 K 20 fill.

Ára 3 korona.

A bécsi táncosnő

lencsékkel. Nagy raktár mindennemű

Ára 1 K 5 0 fill.

H a j ö s z ü l é s ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 20 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Sz ged,
Széchenyi-tér.
250

ft porosz tiszt HWStisága
Ara 40 fillér.

Hanns Heinz Ewers:

Borzalmak könyve
Ara 60 fillér.

August Sfrindberg :

Ikapocs

Ara 40 fillér

Pásztor Á r p á d :

Ara 4 korona.

Legjobb hajfesfö az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f,
Kapható Leinzinger Gyu'a
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
2f0
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Szécbcnyi-tér.
250

Lengyel Menyhért:
t á l i n - c o s i n - ő
Ara 3 korona.

Herczeg Ferenc:

Magdalba Kát élete

Ara 2 K 50 fill.

Emöd Tamas:

>ieséret, dicsőség

Ára 3 korona.

Popper Upű a legraptúsabb.

Szabó István:

A kárpáti hó

Ara 2 K 50 fill.

s z e g e d ,

Szádeczky Kardoss Lajos d r . :

S z é c h e n y i - t é r 2. s z á m .
••
Telefon 311.

Báli cipőujdonságok.

Ára 3 korona.

a a legjobb bevásárlási forrás
férfidivatcikkek, ingek, m e l e g

Káinoki Izidor (Vulpes):

Ujságiró-iskola
•••

alsók,

harisnyák s egyéb szükségletekben a

Nemzeti Áruházban SSSSSSi
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Kaphatók:

Ara 80 fillér

Várnay L.

könyvkereskedésében SZEGED, Kárász-utca 9.

BffcMA öTAttÖftSZXt?

12

Ssogeá, 101fi.március 25.
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h m b b í ,

•

•

•

kiadóhivatala.

Kárász-utca 9. szám.
Telefon: 81.

Csekkszámla : 5512.

Könyvnyomdai müintézete,
könyvkötészet, üzletkönyvgyár, vonalzó intézete és
ruggyanta-bélyegző gyára
minden e szakmákba vágó
munkát Ízléses kivitelben

politikai napilap
kiadóhivatala.

Könyv-, zenemű-, papir- és
M. kin csendörségi,
községi, közigazgatási és ügyvédi nyomtatványok raktára!!

és szolid árak mellett készít.
Mi

•

L

VÁR
politikai napilap

•

Írószer

nagykereskedés,

irodai felszerelési cikkek,
üzleti- és másolókönyvek,
iró- és másoló-tenták, toll,
itatós, törlögummi, pecsétviasz n a g y v á l a s z t é k a .

Töltött tollszárak 1 koronától 2 5 koronáig.

:96

Asztali tintatartók.
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Levélgyűjtő s z e k r é n y
pléhből, kulcscsal.

CftlklOt

PÁSZTOR J Ö 2 S E J , KUdótulajdoxu*; V Á R N A Y L,

Legfinomabb

levélpapírok

nagy választékban.

Nyomatott VAr»*y L. könyrnyomdijátón, SwgedoJt,

s 7,e

