S z e r k e s z t ő s é g Kárász-utca 9.
Telefonszám: 305.
Egyes szám ára 10 fillér.

ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN
egész évre . K 24 — félévre . . K 12 —
negyedévre K 6'— egyhónapraK 2-—

Sieged, 1916,

LEGUJAB
LONDON: A Reuter-ügynökség állítólag
a legilletékesebb
forrásból jelenti, hogy a
politikai válság ügyében megegyezés
történt. (M. T. 1.)
LONDON: A Reuter-ügynökséggel
a
sajtóiroda közli: A kormány mai tanácskozásán megegyezett ama javaslatok dolgában,
amelyeket az újoncozás kérdésében a parlament elé kiván terjeszteni.
A
javaslatot
mindkét ház titkos ülésén fogják bejelenteni.
(M. T. I.)
STOCKHOLM:
Oroszország és Japán
között ujabb megállapodás jött létre. Japán
Oroszországot ellátja munícióval, ennek ellenében Oroszország átengedi a kinai vasútvonalát
és
elismeri Japán azon jogát,
hogy Kínában rendet teremthessen.
Vladivosztokot kereskedemi kikötővé alakítja át.
LUGANO: A „Secolo" jelentése szerint
Trevizora fölött 18-án éjjel tizenegy órakor
osztrák és magyar repülőgép jelent meg és
bombákat vetett. A lakosság körében óriási
Pánik keletkezett. Az ellenséges repülő üldözésére három repülőgép szállott fel, de az
üldözés eredménytelen maradt. A bombázás
következtében egy ember meghalt,
sokan
megsebesültek.
ROTTERDAM:
A Central News jelentése szerint Lloyd George az angol minisztertanácson bejelentette, hogy másfél millió
emberre vari még szüksége az angol hadseregnek.
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Péntek, április 21.

¥. évfolyam 94. szám.
Németországgal megoldani. A búvárhajó háborúra vonatkozólag azonban követeléseiért
erélyesen szikra száll.
ZÜRICH: A Petit Párisién athéni tudósítójának jelentése szerint a Venizelosz-pári
véres
verekedések
legutóbbi értekezletén
véres

voltak. Több revolverlövés is elhangzott és
állítólag negyvenen megsebesültek.
BASEL:
A svájci portugál alattvalók
eddig behivój nem kaptak. Ebből arra következtetnek, hogy Portugália nem fog mozgósítani.

HBBHBBBaBH«BBaaaBBB«aaBa«HaaB«aafc.-»»«»"""»"—

- 6 0 0 méter hosszúságban megszállták az angolok
állásait. - 110 foglyot ejtettek és két gépfegyvert
zsákmányoltak. - Visszavert franda támadások. BERLIN, április 20. A nagy főihadiszál-

A Maas területén az ellenség heves tü-

lás jelenti: Az yperni hallásban német jár-

zelést intézett a keleti parton töle elfoglalt

őröknek több ponton sikerült

az angolok

állások ellen. A Caillette-erdöben az előké-

cangemarck—

szítő tüzelésből este felé erős támadás fej-

árkaiba behatolniok, igy a

yperni országút mellett, ahol mintegy hat-

lődött. Az elelnség egy kiszögellő

száz méter

árkainkba jutott, egyébként a támadást

hosszúságban

megszállták az

sarok

ellenséges állást ós azt több kézigránáttá-

franciák súlyos veszteségei és néhány fran-

madással szemben szilárdan

cia foglyul ejtése mellett visszavertük.

megtartották.

A Wöewre-sikságon és Verdimtől délre

Itt, valamint ia Wieltjénél és Yperntöl délre
összesen 1 tisztet ós 108 főnyi legénységet

emelkedő magaslaton a tüzérségi

foglyul ejtettünk; két gépfegyvert zsákmá-

mindkét fél részéről nagy hevességgel foly-

nyoltunk.

tak; gyalogsági harcra ott nem

Az Aracy le Ment-tói keletre

tegnap

este vonalaink ellen lövelt gáz csak maguk-

harcok
került a

sor.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

nak a franciáknak árkait ülte meg.

KOPENHÁGA:
Amerikai lapok megállapításai szerint az Unió a munició-szállitásokon a háboru alatt 3536 millió
dolláit
nyert.

Az olaszok eredménytelen támadása
a Sugana-szakaszoii.

ROTTERDAM:
Egy
Franciaországból
érkezett belga előkelőség mondotta,
hogy
Sarrail és Liautey tábornokokat Párisba hívták. Meghívásuk a párisi haditanáccsal van
összefüggésben. Erre a tanácskozásra egyébként a legkülönbözőbb pártállásu képviselőket, sok tábornokot és politikust hívtak öszsze, hogy megbeszéljék azt a
módozatot,
mint lehetne a németek verduni offenzíváját
megállítani. A hatalmon levő párt
minden
áron meg akarja akadályozni Verdun elestét, mert tudja, hogy a hadsereg hite és a
népnek a győzelembe
vetett
reménysége
meginogna, ha Verdunt elfoglalnák « németek.

— A Co! di Lana csúcsa az eiiercség birtokába van. —

KOPENHÁGA:
London politikai köreiben hire jár, hogy Wilson semmiféle körülmények között sem engedi meg, hogy az
Unió és Németország között háborúra keriiliön sor. House ezredes információi alapján
arra az álláspontra helyezkedett,
hogy a nehezebb problémákat a békekötés után fogja

a

BUDAPEST, április 20. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Kedvezőbb

látási

viszonyok következtében a tüzérségi harcok tegnap a harcvonal számos helyén njra
élénkebbek voltak.

Az orosz és balkáni harctéren nincs esemény.
BUDAPEST, április 20. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz és délkeleti
harctéren nincs ujabb esemény.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, április 20. A nagy főhadiszállás jelenti: A keleti és balkáni harctéren lényeges esemény nem történt.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A Col di Lana csúcsa az ellenség birtokában van.
A Sugaita-szakaszon az olaszok hadállásainkat eredménytelenül

támadták.

H Ö F E R altábornagy,
Az orosz határ eizásása.
Berlin, április 20. A Magdeburger Zeitung bukaresti jelentése szerint az orosz határi tizenkét nap óta elzárták.
Sem az utasok, sem hírlapok nem "érkezhetnek Romániába.
100.000 görög katonát
szabadságolnak,
Zürich, április 20. Athénből jelenti a
Temps: Körülbelül százezer emberre beesülh eit ni azoktat ia görög tartalékosokat, akiket
most bizonytalan időre szabadságoltak.

Szegett, 19-16. április 21^
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Amerika döntő
elhatározás előtt.
Kopenhága, április 20. A Reuteir-iigyri-ökség felenti Washingtonból!: Wilson elnök
a képviselőháziban Ibömutntya ia Németországhoz intézendő jegyzéket. Ez -az uto-lsö
jegyzéke Amerikáinak a
tengorékittjárók
ügylében, A -jegyzék tartalmát még -nem ismerik, Wilson -i-g-en foot-os -nyilatkozatát
várják.
Washington, április- 20. Wilson elnök a
kongresszus -ülésén kijelentette, ho-gy a jegy-,
zék tényleg ultimátumjellegü. A jegyzék a
vála-szra nem szabott Ihia-tálridőt, bár haladéktalan választ követel, Wilisonmialk az a meggyőződése, h-ogy f-öHlépésié nemcsak Amerika, ha-nem a semleges országok érdekében
is történik. A jegy-zék bőve-n -foglalkozik a
Suissex-iigy-gyel és azt mondja, h-ogy az ad-'át-ok alapján, m-oist már nem kétséges a gőzös
elsiilye-satésének ideje -és. Melye, valamint az,
hogy a hajót tengeralattjáró torpedója süly esz tette el.
Rotterdam, április 20. A Reuter--ügynökség jelenti Washingtonból: -Gráf Bernstorff
amerikai német nagykövet mia tanácskozott
Lansimg k-ülügyi állaim titkárral.
A b o l g á r o k u t o l é p í t e n e k V a i o n a felé.
Bern,
'nak

április 20.

táviratozzák

Journal

A

Rómából:

Az

gár csapatok

utakat

albán

szervezése osztrák-magyar

milícia

tele vezetésével tovább

építenek

de Débafsalbániai

Valona

bol-

felé. Az
tisz-.

folyik.

O l a s z k ö n y ö r g ő Istentisztelet
a békéért.
Lugano, április 20. A -milánói San Marco-íbazillikában nagypénteken Ferrari biboros
here-egér sek és a vár-os egész klérusának
részvételiével ünnepies könyörgő istentisztelet lesz, -hogy Istentől a borzalmas háborít
végét és az óhajtott elköv étkezését
kérjék.
A szertartás á Italia s-zerint hódolat! akar
lenni -a .pá-pa iránt a közelmullitban kinyitaTk'oz tiaitotit nézeteiért.
Briand válaszol a

kancellárnak.

Zürith, április 20. -Briand a külügyi bizottság jö-vő heti ülésén fog válaszolni a
kancellár beszédére és fogta ujiból fixi-rozni
Friainea-io-rszáig álláspontját.
R o m á n i a csak a központi hatalmaktól
importálhat.
Bukarest, április 20. A Jassyban megjelenő Opima irja: Románia iki- -é-s bevitele
most im-ár véglegesen a központi hatalmakra
szorítkozik. A Fnan-ci-aországíblan, Angliában
ős -Oroszországban időző különböző román
bizottságok azzal -a határozott meggyőződéssel tértűk haza, ho-gy teljesen
lehetetlen
ezekből az országokból valamit importálni.
Orosz-országban még iá belföldi személy- és
áruforgalomra elégtelenek la közlekedési
esz-közök. ' Egy 100 kilo-méí-erfnál hosszabb
útra. az utasoknak legalább 15 nappal előbb
kell -jegyeiket ímegivál-taniok. Az Oroszországon át -szállitött áruk gyalkria-n. négy hónapig is vesztegelnek útközben, [Azokkal ,az
árukkal-, amelyek Norvégián és Svéd-országon. át érkeznek, a dolog még -rosszabbul
áh. Anglia, Franciaország és Oroszország az
utóbbi időben kategorikusan
megtagadnak
mindenféle kivitelt Románia részére. A -Ro-

mánia- -száimára Szalo-nikiba érkezett árukat
a Jin -nérvói gőzösön expediá'lták Marseille
fölé. Oroszország semmisnek jelentette ki a
lóvásáríásra vonatkozó szerződést. Miude-z
arra kény szeri tette a román kormányt, ho-gy
gazdasági szerződést kössön Németországgal
O r o s z o r s z á g n e m b í r j a fejleszteni
vasúti hálózatát.
Stockholm, ápriliis 20. Az orosz Vecscrneje Vremja cimü uiiság a duim-a legutóbbi
üléseiről- iriva az/t -mondja, hogy száznál is
kevesebb képviselő vett bőszt az -üléseken.
A nacionalisták részéről senki sem volt jelen. A képviselők vita nélkül, -minden érdeklődés hiányával intézték el a nagy kérdéseket. A -miniszter referált, azután a -legjobb
esetben is egyetlenegy képviselő felelt és
Végül a kormány javaslatát elfogadták. Igen
érdekes, h-c-gy az érdeklődés, e hiánya épen
a védelmi szervezetről
való
tárgyaláskor
nyilvánult meg. A kormány egy uj nagy
fegyver- ős -acél-gyla-r felállítását inditványozta; a dunna vita nélkül -elfogadta az indítványt. Ezután a pétervár—-murmmi vasut
építésének tárgyalása terült- sorira. A kormány képviselője bejelentette, ho-gy a munkát abba kellett hagyni, mert kevés, volt a
rendelkezésire levő anyag és az orosz mérnökök n-enn tudtak szembeszállani az Obsdorktól a Jeges-tengerig vivő vonlai rengeteg
technikai nehézségei-vei. A duma jóváhagyta
a munka megszüntetését.
így 'tehát dugába
dőlt az a -nagyszerű -vasúti terv, amely arra
v-olt hivatva, hogy Oroszországnak jégment-c-s kiiik-ötőt adjon ős változást teremtsen az
orosz közgazdasági életben.
Olasz lap a német-román e g y e z s é g r e
' Lugano, április 20. A Corriere della Sera
-bukaresti levelezője lerontani igyekszik a
német-román
megegyezés jelentőségét, a
mennyiben -aizt vitatja, hogy ez osialk a zárkőivle azoknak a tárgyalások maik, amelyeket
már régebb idő óta folytattak, liogy Németországnak bizt-ositsa a gabonaellátást, Romániának a gép- és vasúti anyag és egyéb ipari
gyártmányok szállítását. Ha az idei ro-mán
termés jó lesz, akkor háromszázezer vnggont telhet exportálni. Ezizel -szemben helytelen az a th-ir, mintha Németország Romániának 500 milliót ajánlott volna- föl' belső
kölcsön -céljaira.
Repülőink sikeres t á m a d á s a olasz
v á r o s o k ellen.
Lugano, április 20. Az április 18-án kiadott hivatalos jelentés, közli, h-ogy Osztrákmagyar repülők jelenték meg Treviso, Motta di Lirenza és imás helységek fölött és harminc bombát dobtiak le. A bombák tizenkilenc embert öltek meg, húszat megsebesítettek. Gradonál lelőttek egy osztrák-magyar hyd-roplánt, a bennülök, köztük egy
ti-szt, fogságba jutottak.
Verdunnél megsemmisüli négy francia
hadfest,
Berlin, április 20. -A Frankfurter Zeitung
jelenti: A fran-ciiák összes veszteségét Verdunnél legutóbb 180.000 emberre becsülik.
Azóta azonban a német nielhéz tüzérség hatásos működése és a- í-ranioiia heves ellentámadások -fokozták e veszteségeit. Négy francia
hadtest semmisült meg Verdunnél,

V e r d u n felszivja F r a n c i a o r s z á g
tartalékjait.
Stockholm, ápritl-iis 20. A németek Verdun melletti uj sikeréről a Stockholm Dagblad ezt irja:
ö .
Bizonyos, hogy ez a terület-nyereség "J
l-épést jelent a Verdun várának fővonalai tó®
való módszeres előrehaladásira -s sem®1
cserre sieim ellanlk-a-dásnak j'éle. De Verdi"1
ezenkívül felszivja Franciaország más cél"'
rendelt tartalékait is. Eztetk után jog-os az 3
hitünk, bogy a heves hia-rco-k, amely-ek J
franciáknak osaik f-ogly-okban 700 tisztjük
és 38.000 katonájukba kerültek, nagy Mér'
tőkben ímegbiusiitották a -szövetségesek a"1/
tervét, Ihogy megs-emimisitö tavaszi oífeaZ1'
vát kezdjenek.
Az a n g o l f r o n t o n k o m o l y
tői f é l n e k .

eseményt'

Genf, április 20. Repington ezredes ir)"
a Tlm-e-sbain: Be kell vallanunk, hogy a N'
fronton komoly események fenyegetnek. •
németek itt hatatlanul erősek és a mi
fenségünk könnyen arra biztathatja
h-o-gy nagy támadással r-Oih-anjanak ránk. "
kert érhetnek el a flandriai fronton tó.,'1
francia földön is, de nem lehetetlen egy
ratlan invázió kísérlete az angol szigrá
'ellen sem. A mi északon levő csapataink*
szemben, körülbelül -nyolcszázezer főnyimet sereg áll.
H á b o r ú s készenlét

Hollandiában'

Zürich, április 20. A Neue Zürcher ^
tung tudósítója jelenti Amsterdamból: rá
nően informált helyről szerzett értesülés®"1,
szerint -a hollandi méphangulatba-n beá'1
pillanatnyi nyugalomból még -távoliról se',
szabad a normális viszonyok visszatéri,,
következtetni. A normális viszonyok rá
nagyon távol vannak. Bizonyos, hogy
ország egész hadereje több mint egy hét-[
kaszárnyákban voltak ös-szpontositva s rá
is csak annyi engedményt tettek a tó'5"!
katonai hatóságok a tis-zteiknek és a fe^Á
s-égnek, h-ogy esténikiént s-étáfcat tehess®",
állomáshelyük területén belül. A v a s u t ó (
katonák fél1- nem ülhetnek, vasúton
legközelebbi állomásig sem rnéhet-nek ,
mert az állomáshelyekről való ilyen rá
vozást i-s veszedelmesnek tart a katona'
s-őbbség. Ugyancsak -összpontosítva Vrá
vaisutak -személyzete is és még ebben a Pü
natban is teljes készenlétben áll, bárha rá
a tekintetben is engedélyeztek biz0"'
könnyítéseket a kormányhatóságok.
Az összes hollandi vasúttársaság-0*
tesitésti k'aptaik, hogy legyenek felkészüli
állapotok hirtelen megváltoztatására, rá
ezekből -az intézkedésekből kitetszik, f
Holland,iában a háborús készenlét teli1'''
kormány köztudomásra adta,azt is, h-öíÁ
z-onyos esetékiben azokat az évfolyam ^
-melyeiknek es-aik okjt-óberben kellene y
nuln-iök, már hónapokkal előbb a
fegf,
alá fogják hivni. Általában a-zomban ritfrá
ke-dnek, h-ogy mindezek az intézkedések .
az ország biztonságát szolgálják, de ^
lyabb konfliktusok, legalább egyelőre-^
csenék kilátásban. Minden attól függ- ta
a párisi konferencia határozatai, rtó"
hatásai a legközelebbi napokban kell- „
érezhetők legyen-ek, mennyire -f-ogJáik ^
teni és .veszélyeztetni Hollandia felség
1 és életérdekeit,

~ DÉLMAGYARORSZÁG

Szeged, 1916. április 16.

A szegedi iparospárt a jász- A vidéki városok közélelme- Szegedi vélemények az idő
szabályozásáról.
nagykunszolnoki felirat ellen zési központot létesítenek.
(Saját tudósitónktól.) Méltó kritika kíséretében ismartette a Délmagyarország azt
a ídLinaltot, amelyet a háborús jövedelmiek
megiadöz'tlatálsa érdekében a jászn'agykiunszolínokiak gráf Tisza István miniszterelnökhöz intézitek. A feliratot tapintatlan itiartallima átirat kíséretéiben kiiildözigieltté'k szét
a jásznagylkn nszolndki ak, akiik nem át alják
álilainídóan sértő "hangon emlékezni meg az
ország iparosairól és kereskedőiről. A huszonhatodikán kezdődő áprilisi közgyűlés
foglalkozni ifog a jászrilágylkumszollinoki akcióval, ép azért a szegedi iparospárt csütörtökön délultán 5 óraikor a kereskedelmi és
iparkamara ;gy ülés termében ülést tartott,
hogy a jászwagyknínszolnokiák támadásának
visszaveréséről tanáasko'zzék. Wimmer Fülöp el nőik vezette a taiiéoskozáslt,
Weiner
Miksra, Bokor Adolf lés Obláth Lipót szólaltak
fel. A tanáoskoaás eredménye az, hogy Wimmer a következő tartalmú javaslattal lép a
közgyűlés elé:
A kő agy ülés első sorban is utal tarra, liogy
a jáiszinagykuiniszolndkíi Máira,t annyiban teljesein feleslegle|s ós ösaik ugy minitegy szereplési
vdiszíketegjből eredő ténykedésnek minősíthető,
jamiennyiiben az úgynevezett liálboruis nyereségeik küllőin 'nue.gadóztiatása általános tudomás
szerint ós áJlitalámo|sia>n helyesólt módon a kormány által niettnesalk 'hogy terivibe van véve, de
külöinöis'én nálunlk, (Auisztriáíblam ez nemi t,örtónt) a pénzügyindinászternek már januárban
megjelent (rendlöietie eltiltotta a nyilvános
számad áísiia ikiötelezett társaságokat
attól,
hogy a;z idén nagyobb ojs^talékot és nagyoibb
jutalékot fizessen dk, míint amielklkoir|a taz az osztalék .volt, amelyet aa> utolsó báróim óv. egyikétben fizetett. Egymeben arra való utalással,
hogy igy a nyere/ségkübbletek a háborús ny.ere&égok külön megadózitiatáisa ©óljából a kormiálny randielkeziéjsóre maradötanak.
j

;A unitkor pedig ezelk szerint az egész felirat teljesenfeleslegesnleík és eéitdévesztettnek
i
bizonyult, annál sulyo&ablb megitélás alá esik
annak az eglész ország iparát és kereskedelmiét
sértő htaingja, ainely nemes,aík az összes üzleti
forgalomnak talán egy százalékát sem kitevő
bünülgyi esetekét, baneni az öqszeis gazdasági
tényezőket ás a Iháboru alatt kuifejtdtt egész tevéken ységüíklkel meg neon eiigedlhető ós a lényegnek meg yiem felelő módon pieilleugénre
állítani IgyeklsiZilk.
(
A közgyűlés ezzel szeaniben rámutat a liazai ip'an cjs kereskedie,lemnek a (háboru egész
tartania alatt kifejtett azon rendlkiivülii tevékenységére, mellyel a.z iismlert óniálsii nehézségiekét leküzdve, 'elismerésre méltó imódom alkalmazkodott a luadiiisziiksógletek fedezés© tekintetében támasztott igényiekhez, ós igy lehetővé tette a had se regnek miniden szükséges
es a
ojlkkel yyhyinszohttoki
'való ellátását, miért
is a közgyülé
jászna
feliratban
a
magyar
ipart és kereskedelmet méltatlanul
dást visszautasítva, a felirat felett
tér.

ért támanapirendre

Amennyiben a tanács a jáisanlaigykunszolnoki ,feliratot támogatni kívánná, erős
vitára van kilátás, a szavazás eredménye
azonban: nem lehet kétséges. Ezt iaz akciót a
szegedi közgyűlés nem támogathatja, a tanács ,is niagyon furcsán imutatna az ilyen isze-,
repben.

(Saját tudósitónktól.) Április tizenhetedikén — unitot megirtuk — Áriadon a közélelmezési központ létesítése 'érdekében a vidéki 'Városok Ihaitósáigi fidözlölelmezéki üzemeinek vezetői tanácskozást tartottak. A
tanácskozáson, — minit azt Balogh Károly
pénzügyi tanácsos, Szeged város kiküldötte
münkátársuinikikal köz,ölte — á közélelmezési
központ feltétlenül szükséges volta körül
alakult ki a nézet. Ebben 'az ügyben május
Havában Budapesten ankétet rendeznek, a
melynek eredményéhez képest, a kormányt
felkérik ama, Hogy la közélelmezési központ
működését támogassa. Abban az esetben, ha
a közélelmezési központ létesül, egyes vidékiek termelési fölöslege nemi kerül: spekulánsok kezébe, hanem a központ segítségévei
annak a vidéknek
'ahol arra nagyobb
szükség van. Ilyen módon egyes vidékek a
szükséges éileUmicikkeket úgyszólván kicserélnék. A közélelmezési kozpont aztán hivatva volna ezt a cserét jkiözivetiteni és a városok állandó élelmezését biztosítani. A város a Budapesten tartandó értekezletre Balogh pénzügyi tanácsost fogja delegálni.
A közélelmezési üzem vezetője a 'szegedi köziéldimeziéislsel kapcsolatban még a
következő 'felvilágosítással volt szives 'munkatársunknak szolgálni:
— A hatósági közélelmezési üzem ma
értesítést kapott a vas'uttól, Ihogy egy vaggon olajpogácsa érkezett. Az olajpogácsa
tudvalevőleg kiváló tápanyag a jószágok részére. Ugyancsak m a kaptunk egy viaggon
répaszeletet és egy vaggon melaszt. Ugy á
répaszeletet, mint a imtílaisz't nagyon szeret in
a szarvasmarhák. Ezeket a tápanyagokat á
jcszágtartó gazdák között fogjuk az állatállományukhoz képest szétosztani.
Mint azt a polgármester ur a mai tanácsülésen bejelentette, a Hadlermény r.-t.
száz mázsa, a Korpaközpont harminc mázsa
korpát utalt ki a Back-malom uitjám a'város' részére. A korpát is azolk a gazdák
kapják, alkik rendőri igazolványt tudnak ffe'rrijuitatni arról, Ihogy háriy jószágot tenyésztenek. A korpavásárlási uitalványokat, — a
rendőri igazolvány alapján, — a ségédgazdász állítja ki. Az 'utalványokon rajta lesz
azoknak a kereskedőknek a neve is, ahol a
kiutalt korpát át lelhet venni. Reményünk
van arra, hogy legközelebb kétszáz mázisa
korpát kapunk a Haditerménytők
A Város zsirra-l való ellátására szerződéseket kötöttünk. Ha a kormány megadná
az engedélyt, négyezer
sertést hizlalnánk.
Miután a miniszter engedélyezte, az eltitkolt
és felkutatott zsir és Háj is közélelmezési célokra jut.
Tekintettel arra, hogy az elsőrendű élelmicikkeket túlnyomó részben csak a Haditermény r.-tól lehet beszerezni, két Héttel
ezelőtt azzal a kéréssel fordultunk a Haditerményhez, hogy ezekből az élelmicikkékből bocsásson megfelelő mennyiséget rendelkezésünkre, hogy a kiskereskedők szükségletét kielégíthessük. Egyelőre csak ígéretet
nyertünk arra, hogy a belügyminiszteri engedély megszerzése után megkapják az árut.
A cukor és rizjs beszerzése iránit külön előterjesztésit 'tettünk, miután ezeknek *a cikkéknek a beszerzése ütközik fa legnagyobb
nehézségekbe.

(Saját tudósitónktól.) A közönség körében
napok óta élénk kombináció tárgya az az
okos terv, hogy április 30-án tizenegy órakor
az összes órákat egy órával előbbre kell
igazítani. A kombinációk főképpen a körül
forognak, hogy az óraigazitás a hivatalok és
közüzemek működésében, továbbá a mindennapi életben észrevehető változásokat idéz-e
majd elő. A kormánynak erre vonatkozó
rendelete még nem jelent meg. Tehát mindaz, ami a kérdéssel kapcsolatban eddig fölmerült, puszta tervezgetés, de a jelek szerint nem
alap nélkül való. Épp azért több irányban érdeklődtünk, vájjon Szegeden a hatóság és az
egyes hivatalok és közüzemek vezetői tettek-e
már valaminő előzetes intézkedéseket arra az
esetre, ha az órakiigazitást május elsejére
valóban elrendeu a kormány.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester:
Addig, amig a koimánynak rendelete meg
nem -jelenik, semmi intézkedést sem teszek.
Egyébként a kérdéssel kapcsolatban a város hatósága részéről különösebb intézkedésekre nem is lesz szükség. Az újításnak
elsősorban a közvilágítás szemponljából lesz
hatása, ameunyiben az óraelöreigazitás következtében a lámpákat későbben gyújtják
meg és előbb oltják el.
Körössy István, a szegedi posta főnöke
az alábbiakat volt szives velünk közölni:
— Hivata'osan még nem volt alkalmam
tárgyalni a dologrói. Éz idő szerint én is
csak annyit tudok az ügyről, amennyit a
lapokban olvashattam. Azt hiszem, hogy az
órakiigazitás a postai szolgálatban semmi
változással nem fog járni.
— A postán a világitóanyag fogyasztása sem lesz észrevehetően kevesebb. Hiszen
a postán éjjel-nappal van szolgálat, a hivatalos órákban beálló változás-al tehát a világítási idő alig csökken. Talán a csomagfeladásnál, amely most 7 óráig (az órakiigazitás után tehát 6 óráig) tart, lehet számítani
némi különbözetre. Az ajánlott-lqvél feladásnak esti ideje is megrövidül egv órával, viszont ugyanabban a teremben működik a
táviratfeladó hivatal is, amely pedig tudvalevőleg éjjel-nappal a közönség rendelkezé. sére áll.
— ismétlem, a postán számbavehető
intézkedésre nem lesz szükség. Én azt hiszem, hogy az emberek egy-két nap múlva
nem is gondolnak többé arra, hogy az órájukat előbbreigazitották.
A szegedi üzletvezetőség hojvettes-vezetője ezeket mondta:
— A kérdésről alig mondhatok mást,
mint amit Kotányi elnökigazgató ur őméltósága az egyik fővárosi lap munkatársa előtt
tett nyilatkozatában kifejtett. Ha a kormány
rendelete megjelenik, megkapjuk a szükséges utasításokat.
— Az órakiigazitás első hatását az alábbi
gyakorlati példával lehet megvilágítani. Este
i i órakor Budapestről indul egy vonat, ez
reggel félnyolckor érkezik Szegedre. Május
elsején ez a vonat egy órai késéssel, vagyis
a kiigazított idő szer nt félkilenckor ér Szegedre. Természetesen ez a megállapítás csak
azokra a vonatokra vonatkozik, amelyek
április 30-án indultak el. A május elsején
induló vonatok már a menetrend szerinti
időben fognak megérkezni az állomásokra.
A Szeged-pályaudvar főnöke is szives
volt informálni bennünket a kérdésről.
— A rendelet még nem érkezett hozzám, — mondta, — és igy semmi intézkedést nem tehettem. De hiszen az órakiigazitás nem jár majd nehézséggel. Pusztán rövid
átmeneti intézkedésekről lehet szó.
— A kibocsátandó rendelet különben az
egész országra bizonyára egységes eljárást
fog megállapítani ; természetesen nekem is
azokhoz kell majd alkalmazkodnom.
Pongrácz légszeszgyári igazgató érdeklődésünkre a következőkben volt szives vála1
szólni:
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— A kérdésről eddig pusztán magánbeszélgetésekben volt szó. É n azt hiszem,
hogy a várható intézkedésnek gazdasági okai
vannak, mert kétségtelen, hogy az órakiigazitás életbeléptetése tetemes megtakarítást
jelent. Az újításnál az az elv órnyesül, hogy
a közönség tovább dolgozhassák a természetes világítás mellett. A mesterséges világítás
csökkenéséből németországi becslés szerint
Ausztria-Magyarországban körülbelül 56 millió
korona megtakarítást a lehet számitani. Én

ugyan ezt a számítást túlzottnak tartom.
— Az ujitás hatása főképen a magánfogyasztásban lesz érezhető. Az üzletekben
egyáltalában nem lesz szükség világításra és
jóval kevesebb lesz a fogyasztás a magánházaknál is.
— A közvilrgitás is rövidebb ideig fog
tartani. Most, ugyanis este 6 órakor gyújtják
meg a lámpákat. Május elsején tehát héórakor. De e tekintetben nagyobb fogyaszt
tási különbözet nem fog mutatkozni.

J(atonaé!ef az Jsonzó~fronf
Érdekes és mieglhlató képet fest dr. Böhm
János hadapród, a Berliner Tcigeblatt legutóbbi számálban
az Isonzó-f-ronk mögötti
él étről az alábibilaklbta:
— Hovál koronázott tengerparti -sziklafiaihoz minteigy hozzátapad az .a kis szlovén falu,
mely moisít ideiglenes otthoniunk. A négyszögletes, mlaiglasira törő Uennplointoirony gömbölyű,
riikíitó vörös cisuesával olyan, ínlint e vidéknek
eaakn-en) v-aiiaimennyá tornya. Azt hihetné az
emlbe-r, hogy miindannyd eigyazon építőmester
.müve. A f a k polgári liako-ssáígá csak asszonyokból, gyermekiekből és aggastyánokból áll.
Aki fiérfiikoirbaii vian, az mind, még a zsupán
(báró) is, a ha-z'a szolgálatában áll. Részint forrnia ruháiban és fegyveresen, résziint vialLanxelyük népfelkelő munkás osztag keretéiben, vágy
véigül mint polgári kocsis teljesít szolgálatot
ia maga jármüvén. Helyettük most a katonáik,
lakúik rövid pihenőire kerülitek ide az állóharcca.l járó fáíadakca'kibőí, siegitenjek a karsztdolii náktíán található, kis hasznavehető földdarabok miegmüvíelésében. Itt-ott szőlő is található
a naptól égő saiikláterraszok között. Akit embereink közül ilyiem munkáira kiirendelnek, az
készségesen viégzá -a -dolgát, hiszen mifiden
gazda örül, lila hélha-iilélha aJlkaloiui kínálkozik
rá, hogy gyermekkorától megszokott foglalkozása kíi-ssé elfeledteti vél-e a. raj vonalbeli
munkát. Neh-ogy azt gondolja Valllalki, hogy a
pihenés idej-ét itt tétlenül vesztegetjük. A fegyelem és katonai (kiképzés tölkéliötesités-e okából a katonai munkáiból is kijut a pihe-nő csapatuknak.
Egy hegyk-upón például, amely hámul a to-san hlaisoinlát a sok harcot láto-tt Plaválxoz, tökéletes védeflimi állást rendíeztü-nk be, egészen
olyant, amilyen o-daát a Plavián van. Egy seb
tét éjszaka után m'eg is száll-ottiuk, miközben
-szomszéd száziadu-nk viaik ítöit-énm-yet támadó
gyakorlatot intézett ellenünk.
NemcSak az ittená táborozásiban, hanem
kint a liardtéren is ugytanez a csapat a szoin-szédunk. S miiként itt, ugy ott is igen szívesen
és nagyon jól folyik együttcis munkánk. Bosínyálk-herce-goviniai ezred, de a fiaj és nyelv
driilönibözőlsiéíge dacára is, egészen jól: megértjük egymást, Vianniak köztük törökök, szerbek,
honvfátólk, sőt egy osztag albán önkéntes is és
Valame nnyiie-n megtartották itt iis otthoni s-zokása-fikat. A tüzet ők is, mi is, bécsi deutsdb'meisforek, végtelenül szaretjük. Lobogó láng
nélkül meg sem tudnánk lenni. Ahogy egy páran -együtt vannak, éjjel v-algy na-ppal, és bármilyen az időjárás, egy-lkeittőire tüzet raknak,
amel-y mellé -guggolva a kezükét melegitik
vagy épéin szundit-aniak is egyet.
-Erőteljes, egészséges fickóik, szálas legényeik, egyikük-másikuk jómódú ember a maga
hazájában, sók földbirtokkal és nagy nyájiakk-al. Moist kivétel nélkül valamennyien hon-vódő kötelességüket teljesítik és kiv-álóan d-e-

njőgött

-rék, 'használható katonák. Nagy előszeretettel
,éneklik -egyhangú, de -mélyértelmü dalaikat
-tambura-klilséret melletf. E-zékhen a dalokblaíí
röigitön-özive elmleiséiilk -a nap esemlényedt és kitűnő jellemzéssiel mleigénekllk plarancsnoka-iitíat.
•Az előémékeís a középen ül és előbb minden
sort szólóban énekel elő és aztán a többiek
lugyancisialk maguk aláé pakot-t lábukon- ülve,
koimofly lairccal utána éenfcli'k, A ma de-u ts<j!Smieiisfereiinik ilyenkor körül-állják őket és szi-nA
lálhit'aittiail hallgatják ezeket az idegen- hangokat, -sőt együtt) dúdolják velük a mélabús, femlétlödő dlal'liaimoket.
Mennyiire szereti -mindkét ezred a zen-ét,
kitüniik abból i.s, amikor inemiróg megegyeztek
-ablba-u, 'hogy eg5'is-z!eiir „német mise" lesz. A nyoniolruságOB falusi templomiban. a szlovén és
latin szöveg helyett egyszer némtet szó és némtet dall-am csendül mieg. 'A' szabad órákban
-szorgalimasiau folyt a próbla addiig, amig mán-den vágott. És vásárnap reggel hangos ve•zénysz'aiviak Hangzottak -a templomtéren. Fe-szefe ióp-teMcel óiktezitek és állottak meg a századok, arccal az istenháza felé. Aztán kisebb
-eso-p-oi'tokra oszolva, áhiitatois -s-zivvel beléptek
-a templomiba. Bármint is ipia-i&odoitt mindeniiikáilk, hogy zajj-al a hely csendjét telhetőleg föl
-ne verje, 'a sok nehéz, patkós osizima mégis
szokatlan- lármát vert, A dísztelen templom (kis
hajója cs'akhfeto-ar megtelt ülő, álló, térdeplő
bosnyákokkal ós déutsdhmeis ter okk-e 1. Nemcsak a ruhájukon, bamteni az arcukon is meglátszanak a harc viharai. De nincs harcos kálóba, alkii szegyeimé a foltot, vgy a heivenyészive
bevarrt szakadást a forrnia ruháján. Rongyos•sága diacára is a tisztesség ruhája, mlelyet
gazdagon dliiszat, mintegy kárpótlásul és elJlexisulyozáfe-ul1, a sok kitüntetés.
Aaonlküizlben fönt a ikóruson. fe-lállotti az
-énekkar. Legények, altisztek, tisztek. Egy bosnyák, gyenekiaroü ha-d-uagy körül csoportosulnak. És 'amikor a szőkefürtü kadett megszólaltlatjia a poros orgonát, .a főhadnagy is fei-emlelli a diiirig-áló pálcát és megzendül az én-ekelaek iskolázta tlian, de erőteljes hangja. Schubert és Haydn hangjai IbataOmosian' visszhangzanak a. szentegylhiáaban s harmóniájuk a nyitott temploma jtón keresztül kii-tódul az xx-tcára, a
liol a fia/lu lakossága némán és födetlen fővel,
áhítatosan és hálásan hallgatja.
A plébános végzi a. ceremóniát, kas pairasiztfiu a mliin-istrálnisia, milk-özlben ia vén, meghajlott, szürkeisörtés- egyházifii körüljár a hoszszu rúdra erősiitett csengős gyüjtőpersellyel.
Szivesen adiak-ozüik mlég a legs-ze-gényebb katona is. A mise végién felcsendül a n-épihimnusz.
Hány meg háiny gondoll'at száll eközben ivágyalko-zóain a távoliba, iliaaa a felie|ségiliiez, a családhoz ...
Majd megjelenik egy -féhér h'aju és fehér
sz'akállas, xieiszketeg aggastyán, papirlappal a
ke-zlében. A kisbiró, aki a templom lépcsőzcté-

rőlfieundx-angoxxoH'iassia fel Jenő főherc-eg
isáÖnietdt á tengemparti iakoteság jin feláldoz"
kejszségeért, aimeillyel az Jsoaizónfronfon bak
seregünket t-e-ljes erejéből t-ámog'atja. Mego»e'
geöett, örömtelt arcqal hallligatják ia délid'11'
ga-ti fr-oint főparandsnólcánalk az üzenetét t»
m-indannyiukat az a fo-i'ró kívánság tölti a
liogy hadseregünk ós népünk öaszet,ai'ta,s!1
gyűlölt ellenségünk fölött -mielőbb dicsőség"5
daladlal-ra juttaíssou bennünket,
^.•sb>aabh>sai»a>na«bbuuhhmaiiab>sbiii»<""
A török hivatalos jelentés nem emW
Trapezunt elestét.
Konstantmápily,
nöfcség j el-en t-i:

április 20. A

Millióit

IRAK-FRONT:
A KutaeDAmairábati
rülzárt eilienség ihe-lyétete válságos. Az étó*
rn'ezié-s imiegiköny-ités'e eirdlöktóbe-n -az a ^ a
pairán-csnolk eltávolito-tta .a -polgári -l-a-koss3'
gót. A ik-örülzárt sereg azt reimóli, (h-o-gy rÉ"
pülőgépekiröl iiszltes zlsákolkat togn-alk ledől"11KAUKÁZUS-FRONT:
A Csuruk-^
kasz jobb szár-nyán tevés e®ata folyik. ^
ellenség előretörését -csapalt-aink ellentáif'3'
dáisa fö'itairtóztatta. Az ellenség Batmm
erősitetit- (helyire tálmaiszlkodiv-a, -hiajói t-iizsléJí'
neik tá-mogatálsávad időről-időre megistncl'
támadásait a zistavi parti őrség ellen °
szárazföldi haderejének megerősítésével ^
itteni hadmüveletekben
felülkerekedik.
(A zistavi- partvidék
orosz határig hiuzód-ik.)

Trapezunttól

aZ

Fényképészeti gépek.

10—500 koronáig Görz és Zeiss
lencsékkel. Nagy raktár mindennemű
—

fényképészeti

cikkekben,

eredeti gyári árakban

—

Sandherg Henrik
Szeged, Széchenyi-tér 16.
T. vevőimnek jól berendezett söt®'
kamrát díjtalanul
rendelkezésé^
bocsájtok.
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A török Vörös Félhold kápesíevelező*
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bl
zottság, (Budapest, képviselőház.)

Kedves nőin
őúisigysága ma 'bejelentette, Hogy családi éles
kamránkban a ninícsíeleinség réme orgiákat
ül. A szalonna 'kifogyott, a bab kifogyott, a
só kifogyott, a zsir kifogyott, esaik ő nem''fogyott ki a beszédből. iSzemrelmnyávi kat tett,
maga nem törődik semmivel, magától akár
ében hal'ha-tivnk, Laza megyek a mamáihoz,
maga már nem szeret... iM cg nyugtattam
minden irányban, de ugyan kitudna, le'c-sillapitani egy háborgó .női szivet. Cseiídeis-en
-Pigyerget't, majd megicsukló .hangon kérdezett:

~ DÉLMAGYARORSZÁG
nagyítóntelken keresztre feszítették
Jézus
Krisztust, s goniosz ellenségeink ránk sealba-ditotlák a háboru furiáját, amelynek a -lába
nyomán vér fakad, amelynek halál a lehelete, rombolás és, pusztítás a gondolata. Viruló pann-'ztlegényck és világos agyit hite'llektu: líek hol ttot cmei borítják -a harc vérmezőit, mankók kopognak a városok kövezetén
és ezreknek örökre kiégett látásuk forrása.
Szülők nélkül maradnak gyer'mekek és gyermekek kenyérkereső apa nélkül, hitves a- férjét, ara a vőlegényét siratja szerte Európában.-IS a hairic vérzivatar ja tovább tombol,
vérzáper áztatja a földet, az üdvözítő Béke
pedig ott ifügg a kereszten és -keserű szomorng.'á g'áb an felső hajt:

— 'Atyáim, bocsáss meg nékik, -mert ők
nem tudják, mit csekkszenek.
A-squit és iSasonöv, Pasics é- P< incar-é,
Salandra és a tlbbi, vájjon Xetuld'ja-ö valaha
•is vezekelni a sok vért, a sok kényét, amellyel
— iHogy lehetne zsirt szerezni.
elboritotfák a világot?
— Látja fiam, — mondtam' — m már be— Mirkó herceg állapota javul. Bécsből
széd. Fiiksz kiérd és t. tesz fel, amelyre lehet jelentik: Mirkó, montenegrói herceg orvosai
válaszolni.
csütörtökön konziláiimot -tartottak. Az orvosok
•Válaszolni is fogok: Nem tudom.
megállapitották, hogy a beteg -állapátéban ja— Nemi tudja?
vulás állott he.
— Nem tudom.
— Szeged Nagyváradtól kér tanácsot ?
— J)o én olvastam az ujságfba::), 'hogy a A Nagyváradi Napló i-ja. A nagyváradi
hadsegélyző hivatal, amelynek élén Rimler
viáirosusik van zsir ja.
Károly polgármester mc-bízásából Jnricskay
— íMegiiyiiigtatihato'm, Int igy megy to- Barna tanácsos áll, óriási arányú munkáját
vább, ugy nem sokát lesz.
eddig a legnagyobb csöndben végezte cl.
— Ne vfaeefjen. Azonnal inic-ntSja meg, Illetékes köröknek mégis tudomásuk van a
mit kell tennem, liogy pár kiló zsirt kaphas- nehéz hadsegélyezési akció mintaszerű, nagyváradi lefolytatásáról, mert különben érthesak.
tetlen volna, hogy miért kérne Temesvár,
lA ravasz nő most már hízelegni kezdett.- Szeged, Szabadka, Pancsova, Versec és NagyOlyan jól esett, hogy- tényleg árul a város szalonta épen a nagyváradi polgármester, hizsirt, -miért isi siettem'fel világosítani az asz- vataltól tanácsot ós útbaigazítást az állami
hadsegélyek
folyósításának megszervezése
szony t.
tárgyában. Igy tulajdonképen más városok
— iH'á-t fiain, tudja most jut eszembe, közigazgatási hatóságai terelik figyelmünket
tényleg lehet zsirt. kapui.
arra a minden elismeréssel
honorálandó
munkára, anelyet a mi hadsegély hivatalunk
— Nos, nes — sürget-ett.
— öltözzön fel menjen dl a segédgazldász- 1914. év októbere óta fáradhatatlan kitartással elvégez. 8400 család kap most hadisehoz, kérje meg, hogy adjon egy utalványt. gélyt ós a kifizetés minden hónapban hat
Az utalványt- írassa alá a s-zinügyi 'bizottság- nap lefolyása alatt kifogástalanul megtörténikgá], ha nincs otthon akkor menjen a rend- noha háromszázötvenezer koronának' 8400
őrkapitányságra, yelenitikezzen a kihágási tételben való számfejtése ós kiíizetc-se hihetetlenül nagy és bonyodalmas feladat. Hlatky
bíróságon, .fölét dobja a Tiszába, áldjon hozzá
Endre főispán javaslatára tudvalevőleg a
ötöt...
nagyváradi Hadsegélyző Bizottság legutóbb
— Szent Isten! MUgwiilt!
megtartott alakuló gyűlésén, a főispán részle— Nefin, csaik a<z úíalványszerzés termé- tes és nagy perspektívát megnyitó előadása
után kiegészítették a bizottságot, részletezszetes folyamatát unagy-a,rázom. Hallgasson
ték a munkaprogrammot és megbízták Juide. Ha megkapta az utalványt, — amit ma- ricskay tanácsost, hogy készítsen egy te i vegam sem íbiszeik — akkor a rekvirált zsákhoz zetet a bizottság ügyrendjéről és feladatairól.
joga van. (Ezt a jógáit aztán érvényesítse, de A tervezet elkészült és már Hlatky Endre főelőbb a -zsirt Írassa alá a segédutalvánnyal ispán előtt van. A tervezet szerint a társadalmi
segélyezés négy albizottságban összpontosittaés vigyen magá val bödönt, hogy az aláírást
tik. Az első albizottságra háramlik a tőkegyűjtés
elhozhassa. Mikor -a izsiní már megkapta, ke- nehéz munkája. Gondoskodnia kell társaresse fel a -gazdáiszt, aki utasítani fogja az dalmi akciók kezdeményezéséről, jövedelmező
őrséget, hogy a zsirt ki szolgáltassák. H a ki- hangversenyek és művészeti ünnepélyek renszolgáltatták, telefonozza meg nekem a dezéséről. A második albizottság ellenőrzi az
állami segélyre jogosultak ellenőrzését, a harKasstba, hogy én 'is tudjam. Jó alapot!
madik albizottság ellenőrzi a hadiárvák, özKedves nőm ájultan terült el a tiz kc.ro- vegyek és rokkantak ügyeit, végül a negyemás havi részletre vásár ojt. valódi perzsaátal- dik albizottság ellenőrzi a hadsegélyző hivavatal működését.
vetős kereveten.
— Franciaországban is előbbre igazítják
az
órát. Genfből jelentik: A francia kamara
— Nagypéntek. Quia eduxi te, de terra
Aegyipti, parasti ci uccui iSalvator-i t.uo: lAmi- elfogadta azt a törvényjavaslatot, a mely
ért én kivezettelek Egyiptom földjeiről, ke- szerint az órákat Franciaországban előbbre
résatet (készítettél a te Üdvözítődnek. A-zon- teszik annak az évnek a végéig, a melyben a
kópen keresztre feszitette -a gonosz emberiség békét megkötik. Az 1914. március 9-iki töra- -Bébiét, amely nyugodalmas évtizedeken át vénybon megállapított törvényes időt a miitt lakozott áni közöttünk és lehetővé tette nisztertanács megváltoztathatja.
— Ujrasorozottak bevonulása. Budapestről
földjeink virulását, iparunk ós •kereskedelmünk fejlődését, a művészet (és tn-doniány jelentik: Illetékes helyről közlik, hogy az utóhaladást. Keresztre feszitették a békét, mini lagos szemlére fölhívott és alkalmasnak talált

népfölkelők behívása az aratási főmunkák bevégzése előtt nem várható. A második korosztályhoz tarto«ó népfölkelö legnagyobbrészét,
mint eddig, ugy ez alkalommal is, csupán a
belföldön és a hadtápterületeken a frontszolgálatra alkalmas elemek fölváltására fogják fölhasználni.
— Németországban is megszabják az
újságok terjedelmét. Berlinből jelentik: A
szövetscgtanács fölhatalmazta a birodalmi
-kancellárt, hogy megfelelő intézkedésekkel
biztosítsa az újságoknak, folyóiratoknak és
más időszaki nyomtatványoknak szükséges
nyers.; nyaggal való ellátását. A birodalmi
kancellár fogja szabályozni a papírfogyasztást.
A birodalmi kancellár elrendelheti az ujságpapiros készítésére szolgáló nyersanyagok és
segédeszközök, úgyszintén az ujságpapirlész'etek összeírását és meghatározhatja a
szállítás és fogyasztás föltételeit.
— Felemelték a sertéshús árát. Mellis
Lajos és társai április tizenkettedikén beadványt intéztek a polgármesterhez és a húsárak felemelését kérték. A közélelmezési bizottság a beadványt pártoló javaslattal terjesztette a tanács elé, A városi tanács hétfőn
foglalkozott ezzel, a kérdéssel, de végleges
döntés ném történt. A tanács megbízta dr.
Szalay József főkapitányt, hogy a kisteleki ős
szőregi vásáron a vágómarhák árait megvizsgálja. A főkapitány megállapította, hogy a
vágómarha kilója élősúlyban 3'40—3 60 korona között ingadozik. Csütörtökön ismét
tárgyalta a tanács a húsárak emelésének kórdósét, de döntés ismét nem történt. Mielőtt
a húsárakat újból megállapítanák, próbavágást
rendeltek el. Énnek eredménye alapján fogják az árakat megállapítani. A husiparosok
a sertéshús árának fölemelését is kérelmezték. A sertéskaraj árát az olvasztott zsir árával egyenlően hat korona harminc fillérben
kérték megszabni. A comb árát hat, az oldalast öt, a fej-lábat négy koronában kívánták
megállapítani. A tanács a sertéshús árát a
kivánt módon felemelte. Foglalkozott még a
tanács a közélelmezési bizottság javaslatával.
A bizottság azt javasolta, hogy irjon föl a
törvényhatóság a kormányhoz az élőállatok
árának makszimálása érdekében. Miután a
tanács tagjainak is az a véleménye, hogy a
túlságos áremelkedést csak ilyen módon lehet meggátolni, a föliratot legközelebb elkészítik.
— A magyar kiskapusi tanító. Nem mindennapi, sőt mondhatni rendkívüli katonai
karriert ért el, a háborúban szerzett érdemekkel,
kiváló személyes bátorságával, vagy talán a
bátorsággal egyenrangú higgadtságával Vén
László, a magyarkiskapusi tanító, Vén László,
aki mint tizedes ment ki a mult év januárjában a harctérre, két hónap múlva zászlós,
majd ujabb két hónapra hadnagy lett. Most
olyan kitüntetést kapott Vén, amilyennel a monarchia tart. hadnagyai közülkev s büszkélkedhetik. Mint a sablonos jelentés publikálja, a harctéren az ellenséggel szemben tanusitott bátorságáért Vént, a király a vaskoronarend III. oszályával tüntette ki a hadiékitmény szalagján.
Mit kellett elkövetni az egyszerű hadnagyocskárfak, hogy törzstisztekre is megtiszelő dekorumot kiérdemelje ? A hivatalos közlés a sablonos
formulában adja tudtunkra, hogy személyes bátorságával tünt ki. Micsoda bátorság lehet az,
amely egymásután, mint a parancsolat, megszerzi szerencsés tulajdonosának a kis ezüst,
nagy ezüst és arany vitézségi érmeket, majd a
tiszti kinevezéssel egyidejűleg a III. osztályú
katonai érdemkeresztet,, hogy végiil betetőzze a
kitüntetések sorozatát a vaskoronarend.
— Istentisztelet a zsinagógában. A péntekesti istentisztelet háromnegyedhétkor kezdődik. lrásmagyarázat_szombaton délelőtt.
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— Hindenburg tizenegy sebe. Lenkey
Henrik a jónevü poéta irja:
Hindenburg
tábornagy — amikor ez történt, még alezredes volt — Berlinben egyszer a kora reggeli
órákban bevetődött egy borbélyhoz. A teremben még csak sz inas volt jelen. Hindenburg alezredes elhelyezkedett egy székben,
az inas pedig beszappanozta, mikor pedig
ezzel készen volt, az alezredes legnagyobb
ámulatára a kést köszörülte és borotválni
akart.
— Megbolondultál ? Nincs itt senki más,
aki engem borotvál ? — förmedt rá a fiúra
az alezredes.
— Ilyenkor kérem, még senki sincs itt,
csak én. De ha senki sem hagyja magát tőlem borotváltatni, akkor én sohasem fogok
megtanulni, — méltatlankodott az inas.
Hindenburg meglepődött a vakmerő felelet
hallatára.
— Hát épen rajtam akarsz tanulni?
Mivel azonban már be volt szappanozva,
hát ráparancsolt a fmra:
— Rajta! De jegyezd meg magadnak,
ahány vágást ejtesz rajtam, annyi nyaklevest kapsz tőlem. Megértettél ? !
Remegő kézzel fogott hozzá a tanonc a
borotváiéshoz. Mikor elkészült a „műtéttel",
Hindenburg a tükör elé állt és nem kevesebb, mint tizenegy vágást számolt meg az
arcán. Hirtelen visszafordult ós a halálra
ijedt kis Figaróval találta mogát szemben.
— Ugy látszik — szólt Hindenburg kissé
enyhébben, — hogy rajtam vagdalni már
megtanultál, idővel még jó harcos is válhat
belőled. Hogy hivnak?!
— Hacker Pál a nevem.
Mikor a németek Lodzot bevették. Hindenburg tábornagy meglátogatta a lodzi
Vörös Keresztes kórházat. Egy törzsorvos
kalauzolta, aki a sebesültekről íelviiágositással szolgált. Egy ágynál megállapodott és
igy szólt az orvcs:
•
— Itt fekszik egy igazi hős, Hacker Pál
huszárőrmester, aki kis szakaszával kétszáz
oroszt fogott el, Ő egymaga husz muszkát
vagdalt össze, de a küzdelemben sajnos, ő
maga is megsebesült. Épen tizenegy vágást
kapott . . .
— Hack . . . Hacker- Pál ? — Igen, emlékszem már. Ennek elég jó iskolája volt a
vagdalózásban. — mondta magában a tábornagy. — A sebei életveszélyesek ?
— Nem, de eléggé súlyosak, — mondta a
törzsorvos.
— Nem kell aggódni, majd kigyógyul. En
is épen tizenegy vágást kaptam - tőle, a
melyek szinte eléggé „súlyosak" voltak és
mégis itt vagyok, — mondta most mosolyogva Hindenburg.
A vitéz huszárőrmester azóta kigyógyult
és szép kitüntetésben részesült.
— Katonák vigyáznak a virágokra. A
rendőrség, — mint azt már jelentettük —
az állomásparancsnoksághoz fordult és katonai őrök kirendelését kérte, a virágágyak és
ültetvények megőrzésére. Az állomásparancsnokság most értesítette a rendőrséget, hogy
a Széchenyi-téren, a Stefánia-sétányon és Újszegeden vasárnaponkint reggel hét órától
este hétig, hétköznapokon pedig délután öttől hétig két-két katona fog őrködni. A katonák azokat, akik a virágokat letördelik,
letartóztatják és átadják a rendőrségnek.
— Bucsu. Minden kommentár nélkül közöljük az alábbi érdekes és szines sorokat:
i Búcsúzik az öreg „Somogy". Búcsúztatja
teremtő gazdáját, megalapítóját: Roboz Istvánt. De búcsúzik enmaga is. Mert amint
kihullott a toll az öreg Roboz István kezéből, megszűnt a „Somogy" érverése, lüktetése is. Nem hiába elválaszthatatlan volt az
útjuk ötvenhárom éven át, megszakadt ez az
ut, amint a fáradt vándor nyugvóra tért. Egy
hónappal ezelőtt még csöndes rezignációval
mondotta:
— Fiam, ha beszüntetik a lapomat, én
meghalok.
És nekem, aki az utóbbi öt évben a „Somogy"-nak egyetlen munkatársa és lapintézője
voltam, nem volt bátorságom a lapot megszüntetni.
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Korzó-Mozi
Siusvét szombaton és vasárnap

Pedig már két év óta csak minden második vasárnap jelent meg. És az öreg ur nem is
sejtette, hogy Vaszary Kolos hercegprímás
halálával a „Somogy" utolsó előfizetőinek
egyike halt meg. A hercegprímás halála után
már csak öt előfizető maradt: a mernyei jószágkormányzó, a balatontavi gőzhajózási részvénytársaság, Gosztonyi Mihály dr. (Bárdibükk), Nagykanizsa és Kaposvár városok.
Ezek kitartottak mindhalálig. Köszönet érte.
Most már a vezér is pihenőre tért. Kiejtette
kezéből a zászlót. A munkatárs fölveszi,
még egyszer bucsut int vele a közönségnek
ós bejelenti, hogy a nagynevű és halhatatlan
emlékű Roboz István lapja, az ötvenhárom
éves „Somogy", hosszú és becsületes pályafutása után a mai számával megszűnt.
Elete nem volt hiábavaló, emléke fölött az
elismerés zászlaja leng.
Sebők Jenő,
a „Somogy" munkatársa.

Óriási szenzáció!

Maria Carttti
legcsodásabb filmje

— Megrágalmazott községi bíró. Nagylak
község bírája tavaly juliusban Homorka Pál
napszámosnak bérbeadta a község káposztaföldjét. Emiatt Pipics Mártonné és Szeles
Mihályné azzal gyanúsították Jancsik István
birót, hogy azért adta Homorkának a földet,
mert rokona. A biró rágalmazás miatt fel;
jelentést tett a két asszony ellen. A szeged',
törvényszék csütörtökön három-három napi
fogházra ós husz-husz korona pénzbüntetésre
itélte a rágalmazókat.
- A Nyugat, Ignotus, Ady Endre ós Fenyő
Miksa szerkesztésében megjelenő szópirodalű"
folyóirat 1916. évi húsvéti száma a következő nagyrészt aktuális és igen 'érdekes tartalommal jelent meg: Tartalom: Halász
Imre: Török-magyar vonatkozások. Kassák
Lajos: Misilló királysága (Regény.) Szép
Ernő : Versek. Ambrus Zoltán : Háborús jegy*
zetek. Elek Artúr: Barbárok szobrai Kertész
István: Korán jöttek a gólyák (Novella.)
Lengyel Gcza: „Mitteleuropa." Schöpfl'n
Aladár: Madrid, 1616. április 23. Figyelő'
Fenyő Miska: Szerelem. Schöpflin Aladár'
Bűbájos. Bálint Aladár : A fiatalok. Disputa'
Fenyő Miksa : Humor és komikum. Előfizetési á r a : Egy évre 28 kor. Félévre 14 korEgyes szám ára 1 kor. 40 fillér. Megjelenik
minden hónap 1-én és 16-án. Szegeden VárnctJ
L. könyvkereskedésében kapható.
Tanuljunk idegen nyelveket a Város'
Nyelviskolában. Telefon 14—11.
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Jegyek előre válthatók.

Ma pénteken nincs előadás.
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HARCTÉRRE!

Az Országos Hadsegélyző Bizottság Ű
a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete könyveket, füzeteket, képű
újságokat kér a harctéren levő katonák tű
szére.
A küldemények a Vöröskereszt
Szeretetadomány-osztályhoz
(Budapest V., Lipót'
körút /.) cimzendök.
A kir. posta bérmentesen szállítja a csomagot, ha ráírjuk:
„Szeretetadomány
"
harctéren levő katonák számára,"

Szeged, IMG. április 21.

Fegyverre Besszarábiáért.
Romániában a központi hatalmak igazságos
ügye'számára egyre kedvezőbben alakul a helyzet. A russzofilek ellen a legerősebb akcióba
lépő politikusok és zsurnaliszták száma egyre
gyarapszik. Ezek közül való Tudor Dumitrescu
is, akinek egyik erős és harcias hangú cikkét
itt közöljük:
— Mintha most is hallanám Josif gyönyörű
indulóját: „Fegyverre" Még fülemben csengenek a kalandorok és félrevezetett érzelgősök
kétségbeesett kiáltásai: „menjünk háborúba
testvéreinkkel, a franciákkal, az olaszokkal",
„inkább leverve Oroszország oldalán, mint
győzve a központi hatalmak mellett", „menjünk
velük, történjék bármi is!" Mintha látnám,
hogy verdesték mellüket a muszka pénzen megvásárolt románvérü bérencek, ha valaki őket
józanságra és okosságra intette. Ám a muszka
szolgálatban álló bérencek által felkavart vihar
az antant nagy ámulatára a legnagyobb szükség idején elült és a románság magához tért a
Jonescu és Filipescu által előidézett kábulíságból. Most már a többség az 1914-ilc év higgadt, okos és előrelátó emberének a felfogásán
van. A beállott csendben a tiszta gondolkozás
lehetősége mellett a világ szörnyű zenéjének
hallatára a szivek újból felmelegszenek, újra
fegyvert, háborúi követelnek.
Fegyverre! hangzik újra a milliók száján,
de most nem oda akarnak menni, ahova a
muszka bérencek hívták mindenáron, nem oda
kívánkoznak, ahova a feneketlen zsebit alkalmi
hazafi-kufárok kergették. A zenekar más embereket keres ma.
Hogy mikor menjünk? — ezt megmondják hamarosan az események. Merre menjünk? Ezt 1812.,
1856. és 1878. eseményei mondották és mondják egyre. Arra, az
ellen, aki három izben tépte meg országunknak vérző testét. Erre, Oroszország ellen hiv
bennünket hazánk nagytekintélyű fiainak szava
— és nem törődünk a piaci zsonglőrök álnok
lármájával
A háborúnak oka világélet óta mindig az
érdek volt, ennélfogva beláttuk, hogy nem
fogadhatjuk el sohasem azoknak az ajánlatait,
akiknek érdekei világos ellentétben állanak
ajánlataikkal. Visszautasítjuk az orosz, a francia ajánlatokat, bármily fényesek legyenek is,
mert Románia, amig megvan,, mindenkor Oroszország érdekeinek útjában van: itt csak két
eset lehetséges: vagy mi veszünk el, vagy ők.
Rájuk t maszkodva, csak a halálunkat készítjük
elő. Kik is a mostani barátaink? Franciaország,
amely 1812-ben a bolgárokat pártolta ellenünk
és a törököket a bolgárok ellen, mindkét dolgot Oroszország kedvéért követvén el. És ez a
jóbarát ma mind a kettővel harcol és minket,
az 1912-ben cserbenhagyottakat hivnak ellenük.
Ilyen a világ. Mindeki nyerni akar. Anglia
az orosz-japán háboru idején szívszorongva
leste, mikor bukik el Oroszország, az ő ázsiai
versenytársa. Ugyanezt óhajtotta Jappánnak is,
mert ez a távoli keleten lép fel vele szemben
versenytárskép. japán ma azért ugyanezt óhajta
a két európai hatalomnak, hogy végre ur lehessen a saját házában. Szállít Oroszországnak,
de csak annyit, hogy megcsinálhassa vele az
üzletet, de senimiképen se annyit, hogy győzelemhez juttassa, mely eljárás egyaránt kétségbeejti Angliát és Oroszországot! Ez a leggyönyörűbb mintája a kalmár-barátságnak.
Németország, Ausztria, Magyarország és
Törökoszág ne n esnek számításai útjába, tehát
minek segítené oly nagyon ellenük az oroszokat, midőn épen a központi hatalmak háborújának sikere hozzál meg reményeinek megvalósulását.
Anglia és Oroszország barátsága Judásbarátság megölel, hogy megfojtson és ezt tenniök kell velünk, mert kivált most, nagyon is
az utjukban állunk. Rajtunk múlik csupán, hogy
ezt belássuk.
Oroszország és vele bajba került cinkosai
mindent igérnek most, csak a segítségükre
menjünk. De mi nem felejtettük el a száz esztendő keservét, a csalást a rablást, a megalázást,
amiket velünk szemben elkövettek. Megtanultuk
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a világ legálnokabb hatalmától, hogy most
akármit is adna, csak ugy adná, kivált, ha
győzne, hogy megint miadjunk egy darabot
hazánk testéből. Most jókora nagyot a Duna
torkolatát és a Fekete-tenger partját.
Nem állunk kötélnek ! — ezt kiálltja ma
minden román és azt, hogy „vissza az elrabolt
tartományt! Vissza Besszarábiát!" „Nagyobbak
akarunk lenni és leszünk, de nem hazánk
pusztulása árán!"
Fegyverre! Igen, de csak Oroszország
ellen, amely Románia szabadságának és függetlenségének természetes, kénytelen ellensége.
Fegyverre Oroszország ellen! Fegyverre
Besszarábiáért!
Tudor Dumitrescu.
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A nőstény ördög.
— Bemutató előadás.

—

Schönherr Károlyinak ez ia második darabja, amely a szegedi színpadon előadásra
került, Az első: a Hit és haza volt, amiel y hoíscs szujáratú, szapora beszédű ugyan, die a tendenciája egészsjéges és helytálló. A nőstény ördög
novaHa-tém'a, ami terjengőssé váliiik egy saiinpa.clfi mii kleretében. Hosszura nyújtott párbeszédeik foglalatja a darab amelyből az tűnik
ki, hogy az ivónak tölbb 'a szavta, níiint a gondolata. Aliit is szándékolhatott a szierző ezzel a
darabjával? BehizonyiLtanii kívánta, liogy a
vér a jogát követeli, hogy az ifjúságnak jussa
vau a szerelmi élethez, hogy a fiatal asszony
elsenyved a ipaga-magával iis tehetetlen öreg
ember oldalla mellett? A négii nótát kívánta
variálni, hogy többet ér egy iifjiu pásztor, mint
egy vén király? Vagy az ibseni mondást törekedett erősiteni, hogy a siikálaflian szobában
nem lakozik az erkölcsösség? Ki tudna mindezekre feletlet adni? Schönherr a darabja keretében a néző elé állit, egy öregedő embert,
alki csempészettel foglalkozik és akinek a feleség© maga a viruló élet,. a toiiván'atosság. És
olyannak mutatja iezt az emberpárt, mint a'lai
éli a rn'aga megelégedett életét és a közöttük
levő harmóniát csak a haláíl fogja megzavarni. De nem a. halál zavarja meg, h'aueim az élet,
egy ember, aki fiatal, erős, forró vérű és aíki
egy csendőr képében jelentkezik. Egymásra .talál az ifjúság, a lobogó szenvedély, egy bikaerejii férfi ós egy szeretemre szomjas yérbéilü
asszony, föllobog a vágy a szivükben és hogy
ezt elolthassák, a kehes, törődött férjnek meg
kell halnia. És elpusztul, a csendőr keze által. De mig ide jutunk, sok fölös szót kell meghallgatnunk, szavakat, amolk neim a drárn'a tartozékai, hanem az aromáik a diaijab nyújtására
alkalmas eszközei. Más formák ós helyzetek
között találkozunk ezzel a témával a Varga
színjátékában: A farkas-ban, amelyben az
egyének karakteréből alakul M a dráma ó» á

hol a oseítekmíény folyamata nem aíkiad föl a
szavaik áradatában.
A zöld csütörtöki újdonság níem talált itt
sem lelkes fogadtatásra. A karzat nélha leadta
legmagasabb véleményét, de a nézőtér közönségét nem tudta a maga részére hangolni. A
szereplők elkészültek a darabbal ós mondták a
rollét fennakadás nélkül. Talán előnyére vált
volna az előadásnak, ha a liangot, sőt a színeket is tompítják. Azonban igy is tetszett
a közönségnek, amely épenséggel nem szűkkeblűén honorálta a iszinészá produktumot. A
címszereplő Gömöry Vilma valóban iszép meg-t
j)etenés volt, de kevésbé ördögi. Olyan asszamyt
mutatott, aki megejt a szépségével, de nem
olyau, aki lángoló vérének fellobbanásával elparzseli, teljesen hatalmába keríti azt a férfit,
akiire hálóját kivetette. A csöndes természetű
jetenetéklíen egy liuron játszott, csak a szenvedélyesebb s-cénákban kapott erőre és mutatott változatokat a hangja. A csendőr alakjában Körmendy Kálmám kívánatosan nyers
volt s szemléltetni tudta az .ifjú tétovázó, m'ajd
fellobbanó jellemét ós természetét. Szerintünk'
azonban a kelleténél hangosabb volt, ropogós
beszédű, mivel a tépelődés! talán nem lettet
feltüntetni. A férj szerepében meglepően ügyes
volt a Szilágyi Aladár produktuma. Egy kissé
ugyan elrajzoltam mutatta a karaktert, de feltüntetni tudta azokat az érzéseket, m'iik a csempészt, majd később a feleségét féltő ember
lelki világát uralják. — Taps, kihívás volt bőségesen, de azért azt hisszük, bogy A nőstény
ördög-ben nem talált a szinliáz egy kiadós műsor d arabra.
mifftit—mbm itwmrr nmi'wir itnii'i'imm—ihmbmi •mhuaummhnudh
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ILLATSZEREK
és alkalmas ajándéktárgyak n a g y
választékban
:: kaphatók a ::

SEGESVÁRY
:: drogériában ::
Kárász-utca 6. sz.
Magyar Királyi Államvasutak Üzletvezetősége Szeged1
7960—1916. szám.

Pályázati hirdetmény.
A magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetösége a leltárilag kezelt mintegy 405 drb. szolgai
irhasubának 1 9 1 6 . évi junius hó 1-től, 1 9 1 7 . évi
m á j u s hó 3 1 - i g leendő fentarlása és javítása iránt
pályázatot hirdet.
A fentartás és javitásra vonatkozó részletes feltételeket magában foglaló ajánlati felhívás és ajánlati
űrlap a magyar kir. államvasutak szegedi üzletvezetőségénél megszerezhetők, a magyar kir. államvasutak
igazgatóságánál és valamennyi üzletvezetőségénél pedig
megtekinthetők.
Az ivenként egy koronás magyar okmánybélyeggel
ellátott ajánlatok ezen felirattal:
„Ajánlat irhasubák fentartása i r á n t 7 9 6 0 /
9 1 6 . s z á m h o z " 1 9 1 6 . évi m á j u s hó 5 én déli
1 2 ó r á i g a szegedi üzletvezetöség általános (I.) osztályánál benyújtandók, vagy postán beküldendők.
Bánatpénzül 200 korona ezen üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál 1 9 1 6 . évi május hó 4 - é n déli 1 2
ó r á i g teendő le. Takarékpénztári betétkönyvek bánatpénzül nem fogadtatnak el.
Szeged, 1916. április hó.

Az üzletvezetöség.
Utánnyomás nem dijaztatik.

deimaü ya roeszáö
gátőrháznál árverezve,
itt gyülekezzenek.

Szeged, szab. kir. város tárnicsától.
4873—916. tan. sz.

Fülermés eladási

es.

A város tulajdonát -képező alább részletesen feltüntetett területek folyó
1916. évi
fiiterméséinek
hasznosítására az alábbi sor- és időrendben mindenkor a helyszínén tanácsi jóváhagyás íentartásával
azonnali készpénzfizetés kötelezettsége mellett nyilvános szóbeli árverés fog tartatni, mely alkalommal
a fiitermések a legtöbbet Ígérőknek
eladatni fognak u. m.
1916. év április hó 25-én kedden reggel 9 órakor a Szilléri-sugárut végén levő Lugas-utcai gödrös
terület fü-termcse.
Ugyanezen napon délelőtt fél 10 órakor a baktól
diilőutak fiitermése a Fertői utászháznál kezdve.
Ugyanezen napon
délelőtt 10 órákor a felsővárosi zsiekesi szöllök közötti utak fiitermése.
Ugyanezen napon
délelőtt 11 órakor a felsővárosi Qedó-mulató előtti terület fiitermése Qedómulatótól a körtöltésig.
Ugyanezen napon déli 12 órakor a felsővárosi
Deszkás temető előtti terület fiitermése.
Ugyanezen napon délután 3 órakor a felsővárosi
téglaégető gödrök íütermése.
Ugya'nezen napon délután 4 órakor az Öthatom
felé vezető utak fiitermése öthatomnál árverezve.
1916. év április hó 26-iiká.n szerdán reggel 9 órakor a Rókusi országos -barom-vásártér fiitermése több
parcellákba osztva a cédulaház átellenében kezdve.
Ugyanekkor a vásártér és a Vajda-féle a-koltelep
közötti ut fű-termése.
Ugyanezen napon
szerdán délelőtt 11 órakot
Fehértót a Mattyal összekötő csatorna fii, gyékény,
sás- és nádtermése -több parcellákba osztva a dorozsmai országúton
Dorozsma község bejárójánál
levő hidnál árverezve.
Ugyanezen napon
szerdán délután 2 óraikor a
domas-zékd, feketeszéli,
v-alamint a Maty-nak vi-vö
mör-ai kut melletti összes diilőutak fütermése; árverezni kívánók a zöldfás iskolánál gyülekezzenek;
ugyanezen napon
délután 5 órakor a
íeketeszéh
diilőutak íiitermései a feketeszén orvosiaknál árvereztetne-k.
1916. év április hó 27-ikén csütörtökön délelőtt
9 órakor az alsót-anya-i, központi templom körüli tér,
alsóközponti piactér, az alsóközpontról -a császárviz
felé vezető ut, valamint a Mórahalomban levő diilőutak íiitermései az a-lsó-központi piactéren árverezve,
az összes árverezők tehát itt gyülekezzenek.
Ugyanezen napon
április hó 27-ikén
délután
3 órakor a királyhalmi
orvosiaktól a szakiskola
erdejéig, illetve a Majsai ut-ig terjedő terület
és
Királyhatom
és Atokház-a kapitányságokban
levő
összes füves diilőutak. fiitermése, a királyhalmi várostanyán árverezve, az összes árverezni kívánók
tehát itt gyülekezzenek.
Ugyanezen jiapon
ugyanekkor a felsőátokházi
erdő birkalegeltetése -kiadatni fog -a várost,anyán.
Ugyanezen napon ugyanekkor a királyhalmi bilisicsi városi kaszálók folyó évi szénatermése részes
munkásoknak lakaszáltatás végett ki,adatik, ugyanott.
1916. évi április hó 28-án pénteken délelőtt
9
órakor az ásotthalmi járásszélben levő -birkaistálló
udvarán -az átok-házi sorig a rúzsa járási és a környékbeli utak fütermése.
Ugyanezen napon délután 4 órakor a nagyszéksósi diilőutak fütermése a nagyszé-ksósi iskolánál árverezve, árverezni -kívánók tehát itt gyülekezzenek.
1916. év április hó 29-én szombaton délelőtt 9
órakor a Kálvária mögötti Kát-ai Tanya előtt és a
körüli utak fütermése, valamint a Káivária-ut-i ikötclíonó telep mögötti ut fiitermése, az árverezni kívánók a jelzett időben a Kálváriánál gyülekezzenek.
Ugyanakikor a Kálvária-tér
és honvédhuszárlaktanya előtti tér fiiteirmése is elárvereztetik.
Ugyanezen napon délelőtt 10 órakor a közvágóhíd előtti vásártér és a mellette levő területek fütermése.
Ugyanezen napon délelőtt 11* órakor a Hattyasballagitói összes utak fütermése a tompa-i átjárónál
kezdve.
Ugyanezen napon s ugyanekkor a holt Tiszameder partjain levő fütermés, valamint a
meder
egyik szélén levő sás és gyékény termés több parcellákba osztva a tompái átjárónál kezdve, fehérparti szentmi-hálytelki, bodomi
és gyálai réti átjárók felé folytatva délután 2 óráig befejezve.
Ugyanezen -napon délután 2 órakor a bodomi
réti bérföldek közötti diilőutak fiitermése a bodomi
városi konyhakertészeti telepen árverezve.
1916. év május hó 1-én -hétfőn délután 3 órakor
az ujszeged-i utcák, régi Marospart fütermése
az
ujszegedi hídfőnél kezdve, árverezni kívánók
itt
gyülekezzenek.
Ugyanezen napon délután 5 órakor az Ujszegedalsótiszaparti földek közötti dülőutak fütermése
a
gyálai vámháznál kezdve, az árverezni kivánók tehát itt gyülekezzenek.
1916. évi május hó 2-án kedden reggel 9 órakor
a város körül ővedző körtöltés füte-rmése a tápéi
kapui vámháznál kezdve tompái vámházig több parcellákba osztva.
Ugyanezen napon délután 3 órakor az alsóvárosi
templom körüli Mátyás-tér, -fél 4 órakor a Korcsolyázó-tér és a 4 és fél órakor a Rókuson levő Hunyadi-tér fütermése.
1916. év május hó 3-án szerdán délelőtt 9 órakor a tápéi réten levő .bérföldek közötti dülőutak
íütermése a tápéi réti kompátjáróná-1 a Varga-féle

l&z-eged, 1916. április 2Í.

az árverezni kívánók

tehát

Ugyanezen napon délelőtt fél 12 órakor a Vetyehát-erlovácsi marosi, hullámtéri bér-földek között levő 'dülőutak fiitermése
a vetyehátl várostanyánál
.árverezve.
1916. év május hó 4-én csütörtökön délelőtt 9
órakor a felsőtanyai Központon a templom körüli tér,
valamint Központból Kapitányság vasúti megállóhely
felé és onnan több -irányban, úgyszintén a felsöközponti szőlők közötti, továbbá a kistele-ki műúttól a
Vajka-féle tanya mellett Szeged-Felsőtanyai állomás
felé vezető ut-aik fiitermései; árverezni kivánók
a
íelsőközponti rendőrség -előtt gyülekezzenek.
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Ugyanezen napon csütörtök délután 2 órakor a
szatymazi népliget cs kápolna körüli terület fiitermése, továbbá a S,zatymazon és Jánosszálláson levődiilőut-ak fii,termései, úgyszintén a vasu-t és a miiut
közötti területeiken levő diilőutak fiitermé-sei ugyancsak a szatymazi Báló-féde vendéglő előtt árverezve.
Miről venni szándékozókat azzal értesítjük, hogy
az árverések minden időjárás esetén is megtartatnak.
Szeged, sz-ab. kir. város -tanácsának 1916. évi
április hó 17-é-n t. ii.
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Regény

Berend Miklós dr.:
*
a
b * s

ftyáry

Ahol a honvédek járnak
Ára 3 korona.

Kosztolányi

Ára 6 korona.

es

Dezső:

BiüToáLjoso

Vanczák J á n o s :

er

Andor:

vas
Ara 1 korona.

Bálint J e n ő :

Ára 3

Novellák

Molnár

Ferencz:

A fehér felhő
__

Ára 3 korona.
S z a b ó László d r . :
*

Szomory

Ára 1 K 50 fül.

Dezső:

e r m e l i n

Ára 3 korona.

• _ *

Ára 4 korona.

K 50 fill.

Zola:

Az ö s s z e o m l á s

Ára 5 korona.

Gábor Andor:

p o l g ő r
Ara 2 K & fill.

Anatole Francé:

E p l k u r kertje

Ara 1 K 90 fill.

Kapható:
Várnay

L. könyvkereskedésében.

Molnár Jenő:

ftlucsa a f r o n t o n
Ára 2 K 5 0 fillér.
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Hajőszilljés ellen
csákis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 1 K 20 fül.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25C
Fájós fogára vegyen
mielőbb a híres Lei/zinger-fíle f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Felelte ezorkeftztő: PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos: V Á R N A Y L.

Simon

Vilmos:

Hadak utján
Ára 4 korona.

Sven Hédin:

Az orosz harctérről
Ára 3 korona.

Szabó István:

A kárpáti hó

Ára 2 K 5 0 fill.

Kaphatók:

Várnay L

könyvkereskedésében

SZEGED, Kárász-ufca 9.

Nyoan-atott Várnay L. könyvnyomdájában, Saegedau,

