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— Kolomeátél nyugatra egy ellenséges dandárt menekülésre kényszerifettünk. - Luck körül ismét meghiúsult az oroszok előreförési kísérlete. BUDAPEST, julius 5. (Közli a miniszterelnöki
sajtóosztály.)
Bukovinában
a Kiriibabátől északra fekvő magaslatokon
az ellenség lovasságával csatározás folyik.
Kolomeától nyugatra déltájban egy támadásra előnyomuló orosz dandárt tüzérségünk
arra kényszeritett, hogy menekülésszerüen
vonuljon vissza. Estefelé az ellenség Ladzawkától délre nagy haderővel táraadott;
mindenütt visszavertük. Helyenként elkeseredett kézitusa után Barissnál, Bueracztól
nyugatra az oroszok rövid időre behatoltak egyik állásunkba. Egy ellentámadásunkkal azonban eredeti védelmi vonalainkat
visszahódítottuk.
Nezbennél, a Styr felső folyásánál osztrák-magyar csapatok egy előretörésük alkalmával tizenegy orosz tisztet, nyolcszáz
huszonhét főnyi legénységet fogtak el és öt
gépfegyvert zsákmányoltak. Ezen a harcvonalszakaszon napok óta kitűnt a mindenkor bevált theresienstadti negyvenkettő számú gyalogezred.
Lucktól délnyugatra és nyugatra újra
legnagyobb veszteségek mellett hiusult meg
az ellenség számos előretörése.
A Styr szakaszon Sokul alatt egészen
Rafalonkáig az oroszok újra megkezdték
támadásaikat. Kolkitól nyugatra az ellenség nagy haderő harcba állításával arra törekszik, hogy az északi parton szilárdan
megvesse lábát; számos helyen visszavertük az oroszok támadásait.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Az olaszok támadási
kísérletei meghiúsultak.
—

Két ellenséges repülőgépet
lelőttünk, —

BUDAPEST, julius 5. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A Doberdó szakaszát, főkép a fensik déli részét az olasz
tüzérség tűz alatt tartja. Az olaszoknak
Monfaiconetól
és Selztöl keletre levő hadBERLIN, julius 5. A nagy főhadiszállás
i: A kurlandi tengerpartot a tenger állásaink elleni támadási kísérletei meghiúsultak.
felöl eredménytelenül ágyúzták^
A ífrenta és Etsch közti harcvonalon
Hindenburg tábornagy hadseregeinek
harcvonala ellen az ellenség különösen az ellenség a Waná-nál és a Posina-völgySmorgon mindkét oldalán folytatta vállal- töl északra levő hadállásaink ellen hasztalanul kísérelt meg előretöréseket.
kozásait és gyülekeztette csapatait.
Malbergethnéi és a Sugana-völgyben
Lipót bajor herceg hadcsoportja: Az
oroszok Zirintöl kezdödölag a Baranovicitö! egy-egy ellenséges repülőgépet lőttünk le.
HÖFER altábornagy,
délkeletre eső területig támadásaikat újból
a
vezérkari
főnök helyettese.
megkezdték; részben igen szívós kézitusában visszavertük őket, vagy onnan, ahol
állásainkba behatoltak, kivertük; legsúlyoA Balkánon a helyzet
sabb veszteségeket szenvedtek.
változatlan.
Linsingen tábornok hadcsoportja: KosBUDAPEST, julius 5. (Közli a mitiuehnowkától kétoldalt (Cartorísktól északnyugatra) és Kolkitól északnyugatra harcök niszterelnöki sajtóosztáily.) A délkeleti harcfolynak. Kolkitól nyugatra a Styren át elő- téren a helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
renyomult orosz osztagokat támadjuk. Lucka vezérkari főnök helyettese.
tól északra, nyugatra és délnyugatra VVerBERLIN, julius 5. A na;
főhadiszállás
ben vidékéig (Bereszteckótól északkeletre)
az ellenségnek nagy erőkkel tett összes kí- jelenti: A balkáni hartcért nincs se ami
sérletei, hogy eddig elért .előnyeinket tő- újság.
lünk ismét elragadja, meghiúsultak. Az oroLEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
szok súlyos veszteségeken kívül foglyok(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
ban tizenegy tisztet és egyezeregyszázhar•3>8«oe**9... a««
...•••BKSi5.aB.nB'
minckilenc főnyi legénységet vesztettek.
Repülőink megtámadták a lucki vasúti
berendezéseket és gyülekező csapatokat.
Bothmer gróf tábornok hadcsoportja:
Rarysoktól délre az ellenség kis területen
BERLIN: A tengerészeti vezérkar jeelső vonalunkban ideiglenesen megvetette lenti: Julius 4-ikén egyik
tengeralattjárónk
lábát. Tlumacztól délkeletre kivívott sike- az Északi-tenger déli részében
elsiilyesztett
reinket fokoztuk.
egy ellenséges torpedórombolót. — Őfelsége
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG
„U 35" tengeralattjáró hajója, mely a császár
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztálv., kéziratát vitte őfelségéhez, a spanyol király-

Heves harcok a Sommc mentén.

— Az angol-francia offenzíva nem bírt komoly eredményeket elérni. —
A németek 9 0 0 foglyot ejtettek. —
BERLIN, julius 5. A nagy főhadiszállás
ieilenrti: A tengerparton az Ancre partokig
kisebb felderitö harcoktól eltekintve csak
elénk tüzérségi és aknavető tevékenység
uralkodott.
A legutóbbi napokban az Ancre jobbpartján sebesületleuüi elfogott angolok száma negyvennyolc tiszt és nyolcszázhatvanhét főnyi legénység.

Csütörtök, julius 6.
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nalunkon tegnap este óta ismét súlyos harcok folynak. Az ellenség itt seholsem volt
képes komoly előnyöket kikiizdeiii.
A Maas balpartján a nap különös ese
mény nélkül telt el.
j
A Maas balpartján a franciák újból
j nagy erőkkel, de hiába igyekeztek Thiau! mont erődtől északnyugatra levő állásainki hoz közelebb férkőzni.
A Soimne mindkét partján lévő harcvo- I
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.

GU1ABB.

hoz és gyógyszereket
szállított a kameruni
német menekülteknek Carthagen kikötőjébe
feladatainak sikeres megoldása után vissza
tért. A tengeralattjáró útjában többek között
elsüllyesztette a Harault felfegyverzett francia gőzöst és egy ágyat
zsákmányolt.
BUDAPEST: A „8 Órai Újság" beavatott helyről arról értesül, hogy az a hir,
mintha a kormány egy parlamenti bizottság
létesítéséhez hozzájárult volna, mely munkapárti és ellenzéki képviselőkből
állana,
nem felel meg a valóságnak.
ZÜRICH: A francia szenátus az összes
szavazatokkal
egy ellenében
elhatározta,
hogy titkos üléseket fog tartani.

*

*

A világháború kritikus
pontján.
A háború közel két éves dühöngése
után, a jóslások és békeremények szétfoszlása közben, fellángoltak a legborzalmasabb
csataki, amelyek 'kétségtelenül Fa döntésit
akarják provokálni. Mintha most kezdődnék
csak igazán a népek csatája, a milliók véres,
hatalmas erőfeszítése. Egy hónappal ezelőtt
az oroszok beláthatatlan katona-tömegej
indultak meg, hogy a halál éles kaszáját letompítsák és hulla-hegyekkel boritsák el azt
a földet, amelynek területe erősen a mi javunkra billentette eddig a keleti hadjárat
mérlegét. A szorongatott és megfenyített
olaszok is lélegzethez jutottak csakhamar az
oroszok áldozatkészsége révén és az Isonzófront pirosra festett sziklái, a tiroli hegyóriások és Karintia szakadozott határai ismét elkeseredett, kemény tusák szinterévé
váltak.
A világrengető, rettenetes harcok utolso
fázisában az angolok és franciák maradtak,
ugy látszik, adunak, hogy egy mindent felülmúló, kemény ütéssel végleg kijátszák magukat és elérjék a sóvárgott győzelmet. A
franciák összeszedték utolsó erejüket; a
Verdunnél megtépázott, agyonhajszolt hadsereg nélkülözhető csapatait, a tizenhat éves
serdülő fiatalembereket és a szines rabszolgákat gyűjtötték össze, Ihogy teljesedjék a
revans szellemében őrjöngő nemzetnek fatális rögeszméje: győzni, vagy meghalni. A
ravasz angolok uj és friss erőket vetettek
harcba, melyet sikerült nekik két évig megkímélni. Ez az első angol hadsereg, amelyet
az általános védkötelezettség behozása után
szerveztek, abban a reményben, hogy már
ugy sem lesz szükség az angol katonákra.
És most ezeket is elnyeli az öldöklés Molocihia.
Az együttes
angol-francia offenzíva
megindulásával a központi hatalmak kétezernéjgyszá/z kilométeres frontijából körülbelül 750 kilométert kitevő szakaszokon lángol az antant harci kedve. Száznegyven
óráig tartó pergőtiiz előzte meg a nyugat)
nagy offenzívát és mint a berlini jelentésekből kiderül, ilyen hallatlanul bő munieiöpazarlás után Anglia egyszerű győzelmi felvonulással képzelte a háború befejezését. Az
ágyuk eget-földet megrázó zengésébeu zeneszó mellett érkeztek az angol tartalékok.
A katonák a Tipperary cimii dalt énekelték;
az elgyötört francia idegeket a Marseillaise
akordjai rázták fel ernyedtségükből és a
szép együtteshez mélán kontrázott az ausztráliaiak érthetetlen bőgése. Aztán mikor az
ágyuk elnémultak és a rajvonalak elősettenkedtek a győzelemre, a német gépfegyverek
lelkiismeretes berregése vette át a zenekari
kíséretet. Az első német fedezékek ugyan
rommá voltak lőve, de mégis ontották magukból a golyózáport és a kézigránátot. A
föld lyukaiból, gránát vájta mélységekből
özönlöttek elő a német katonák, akik egy
hétig állták az ellenség tüzét és imponáló
elkeseredettséggel parancsolták: .ne tovább!
Ötödik napja tart már az együttes offenzíva és ez alatt az angolok nem bírtak
az első német védelmi vonalnál előbbre
jutni. A franciák, akik tényleg nem törődnek
az életükkel, ha a (hazájukról van sző és
meggörnyedve bár, de magukra vállalták a
legsúlyosabb csapásokat, el tudtak jutni a
második német védelmi vonalba. Ezt az eredményt ugyan elérték már a chamipagnei
offenziva idején is, nem várhatnak tehát
döntő sikert akkor, amikor utolsó erőfeszilésük révén is csak a régi eredmények 'hatvány sávja tükrözik vissza.
A háború két éves évfordulójára megvalósíthatta az antant a közös front eszméjét. Oroszok, olaszok, szerbek, belgák, angolok, franciák, ausztráliaiak és afrikaiak rohamoznak ellenünk. A német erő, kitartás
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és szervezettség rendithetetlenül áll nyugaton és keleten; a magyar vitézség az olaszok és oroszok elől zárja el az utat. Még
csak a Balkán van hátra; ha ott is megindul
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Szeged, 1916. julius 6.
Sarrail támadása, az antant összes erőinek
visszaözönlő lavinájában fog kimúlni a második és valószínűleg utolsó háborús esztendő.

Orosz kudarcok az egész fronton.
Sajtóhadiszüllás, julius 5. Az a csata, egy ötven főből álló orosz patrull tartózkoamelyet az oroszok a rnult szombaton kezd- dik. A polgári hatóságok fellhivást intéztek
tek Kolomeától nyugatra és délnyugatra a lakossághoz, amelyben felszólították őket,
levő uj állásaink ellen, immár nem csökkenő hogy őrizzék meg nyugalmukat és alkalhevességgel negyedik nupju tart. Különösén mazkodjanak a katonai hatóságok intézkeKolomeától nyugatra és a Pruth-völgy mind- déseihez.
két oldalán, a Delatinba vivő vasúti vonal
Ujabb behívás az orosz
mellett elkeseredett küzdelem folyt. Az oroszok egyre ujabb és ujabb támadó oszlopo- j
tengerészeinél.
kat hajszoltak állásaink ellen. Nagy erővel
Kopenhúga, julius 5. Pétervárról jelentámadtak a Kolomeától husz kilométernyire tik: Cári ukázzal behivták a népfelkelő tennyugatra levő Szadzavka falunál, azonban gerészeket, hogy az orosz tengerészet lecsapataink merész ellentámadással azonnal génységében támadt nagy hézagokat kitöltvisszaverték őket.
hessék.
A Kolomeától északnyugatra levő domb200.000 főnyi német erősítés
vidéken a Pruth és Dnyeszter között szintén
Volhiniában.
elkeseredett támadásokat intéztek az oroszok a Tlumactól és Ottiniától délkeletre
Bern, julius 5. A Daily Chronicle péterlevő állásaink ellen, azonban sehol sem sike- vári tudósítója szerint Bruszilov frontjának
rült nekik áttörniük vonalunkat, sőt az osz- északi részére szállított német megerősítétrák-magyar és német csapatok e helyen ör- sek számát kétszázezer emberre teszik. A
vendetes eredményeket értek el. Az oroszok- lap szerint ez magyarázza meg azt a nagy
nak az a törekvése, hogy a Pruth völgyé- nyomást, amit az oroszoknak a Styrnél el
ben levő haderőnk és Bothmer grófnak a kell viselniök.
Dnyeszternél és a Dnyesztertől északra levő
Orosz jelentések Hindenburg
hadereje közé éket verjenek, hősies védelmünkön meghiusult.
támadási előkészületeiről.
Volhinia déli részében az ellenség heves
támadásokat intézett a Styr jobbpartján
Bereszteckótól északkeletre levő állásaink
ellen. Az oroszok tíz-tizenkét sorban indultak árkaink ellen, azonban véresen visszavertük őket. Ebben a harcban különösen kitűnt a 42. gyalogezred.
Luek területén az oroszok heves ellentámadásokkal igyekeznek föltartóztatni a
szövetségesek koncentrikus előnyomulását,
azonban minden ellentámadásuk
meghiusult.
Baranovicitől északra a Szervet és Scara
közt levő dombvidéken az oroszok tovább
folytatják nagy erővel megindított támadásaikat.

Az orosz offenzíva tulajdonképeni
célja.
Bern, julius 5. A Journal pétervári tudósítója irja, hogy az oroszoknak támadásuk
megkezdésekor két céljuk volt: az egyik
Lemberg, a másik pedig, amelyről csak katonai beavatottak tudtak, Kővel és BresztLitovszk. Kővel, Cartorisk és Vladimir-Volinski körül küszöbön áll egy nagy és döntői
ütközet. Az oroszok hadállásai ellen az
utóbbi napokban Molodecsnónál lefolyt heves támadások most folytatódnak a Servees
folyónál és Baranovici körül és a jelek arra
mutatnak, hogy a németek a Minsk körül
elhelyezett orosz tartalékseregeket ide akarják elvonni. A németek rendkívül nagyszámú nehéz ágyúval dolgoznak Kolkinál.

Bern, julius 5. A Daily Telegraph pétervári tudósítója jelenti, hogy orosz katonai
körök bizonyosra veszik, hogy Hindenburg
legközelebb általános támadást kezd. A németek Riga és Pinszk között az utóbbi ideiben óriási aktivitást fejtenek ki. Arról is hir
érkezik, hogy a német flottát a dunzigi kikötőben összevonták, hogy segítségére legyen a szárazföldi csapatoknak.
Naudeau, a „Journal" tudósítója jelenti?
Riga, Jakobstadt és Dvinsk körül rendkivüí
heves német támadásokat jelentenek. Általában azt hiszik, hogy ezzel megkezdődik
Hindenburg offenzívája.

A németek hatalmas
defenzív ereje.
Amsterdam, julius 5. A „Niemve van
den Dug" a nyugati offenzivárót irja:
A német hadsereg defenzív ereje óriási
és még felülmúlja offenzív erejüket is. Mutatják ezt a szövetségesek
eddigi eredményei, amelyek gondos és hosszú
előkészítés
ellenére nagyon csekélyek.

A németek vesztesége Verdunnél
Frankfurt, julius 5. Ama francia részről
fölímelegitett Ihireszjteléssel szemben, amely
szerint a németeket Verdun előtt rettenetes
veszteség érte, a Frankf. Ztg. illetékes helyen pontos becslése alapján azt jelenti, hogy
a németek verduni vésztesége félannyi sincs,
mint a francia veszteség.

Az oroszok Bukovinában.

A balkáni államok függetlenítése

Bukarest, julius 5. A bukovinai határról
jelentik, hogy az oroszok Szucsavában és
Ickaniban polgári hatóságokat állítottak fel.
Szucsavában Sirba lelkészt nevezték ki polgármesternek. Mindkét helyiségben c§ak egy-

Köln, julius 5. A Kölnisehe Zeitung szerint a moszkvai Utro jelenti, hogy a románok, görögök és bolgárok -szövetséget propagálnak a Balkán-államok teljes függetlenségének céljából.

Szeged, 1916.

Julius 6 .

Tisza nem járult hozzá Andrássy javaslatához.
Viharos jelenetek a Házban a pénzügyminiszter
(Budapesti tudósítónktól.)
Beöthy Pál
elnök féltizenegy órakor nyitotta meg az
ülést. 'Napirenden van a tisztviselők háborús
segélyének iigye. Polónyi Géza az első felszólaló. Hangoztatta, hogy a tisztviselői kart
a nehéz megélhetési viszonyokban megfelelő
anyagi támogatásban kell részesíteni. Foglalkozik a bírói kar helyzetével. Igen sok
biró váltója hever a pénzintézetekben. A
tisztviselők helyzetén radikálisan csak ugy
lehetne segíteni, ha törvényben mondanák ki
fizetésük lefoglalhatatlanságát.
Ezután Reök Iván szólalt föl. A nagy
vállalatokra szükség van, — mondotta, —
mert elsősorban ezek elégitik ki a hadsereg
szükségleteit. A közvélemény haragja a közvetítők, kufárok ellen irányul, akik hozzáértés nélkül kereskednek és gyorsan akarnak
meggazdagodni.
Teleszky János pénzügyminiszter köszönetet mondott az ellenzéknek objektivitásáért, a politikai szempontok mellőzéseért.
A kormány segélymegállapitásában elmen?
addig, a határig, ameddig csak lehetett. A
pénzügyminiszter büszke arra a biróra, aki
megtanult cipőt talpalni, hogy gyerekei ne
járjanak mezítláb, önmegtartóztatásra inti
a társadalom minden osztályát. Rakovszky
— mondja a pénzügyminiszter — ötven százalékos segélyt javasolt, amelynek a födözésére a hajóstársaságok szubvenciójának
megvonását és az osztálysorsjáték jövedelmét tartotta alkalmasnak. A hajóstársaságok
szubvenciójára vonatkozólag kijelenti Teleszky, hogy amig ö a helyén marad, addig
a magyar állam teljesíteni fogja szerződéses
kötelezettségeit.
(Zajos jelenetek.)
Amikor a pénzügyminiszter az OsztrákMagyar Bank tisztviselőinek
helyzetéről
beszélt és azt mondotta: „Nincs tudomásom,
hogy az Osztrák-Magyar Bank nem dotálja kellőképen a tisztviselőit, Egry Béla közbekiáltott:
— Mi lesz a hadsereg
tisztikarának
fizetés-rendezésével?
— Erre nem tudok most válaszolni, —
szólt Teleszky, — majd a háboru utáií.
Rakovszky István: A hadsereg mindenesetre jobban oldaná meg feladatát, ha a
tisztek fizetését kellő időben felemelnék.
Teleszky: 1914-ben proponáltam a felemelést. De ez a kérdés nem lett volna a háborúban olyan akadály, mint amilyen az
ellenzéknek a véderőjavaslat ellen folytatott
két esztendős harca.
A pénzügyminiszternek erre a kijelentésére nagy vihar tört ki az ellenzéken. A
képviselők zúdították a miniszter felé a hangos közbekiáltásokat. Az elnök folyton csőngetett. — Tiltakozunk az ellen, ihogy a véderőjavaslat elleni harcok befolyásolták volna a hadsereg harci képességét, — kiáltotta
egy ellenzéki képviselő. — A népfelkelők nem
a
véderőtörvény alapján harcolnak.
Huszár Károly: Győztek a németek,
örülnek a munkapárton!
Teleszky miniszter többször beszélni
akar, de a nagy zajban nem tud szóhoz jut-;
Qróf
Andrássy Gyula is többször közbekiált. Ráth Endre iheves szóváltást folytat

á

D É Í J M ATÍ Y A Í T O K S Z M

egy

kijelentése miatt. —

munkapárti képviselőkkel, Teleszky újból
beszélni próbál. Uhnanczy Nándor a padokat veri.
Bizony Ákos: Erre igazán nem volt
szükség!
Eitner Zsigmond: A cseheknek szóljanak, a magyarok megmutatták.
Rakovszky:
Ki viseli az olasz offenzíváért a felelősséget?
Gróf Andrássy Gyula feláll és az elnöki
emelvény felé tart. Többen igy kiáltanak
Teleszky felé:
— Beszéljen az olasz offenzíváról. Ezért is az ellenzék felelős?
Teleszky feláll és beszélni kezd, mire az
ellenzék kivonul a teremből. Közben ismét
bejönnek és folytatják a közbekiáltásokat.
Andrássy Gyula: A pénzügyminiszter
óriási hibát követett el, amikor a miniszteri
székből provokálta az ellenzéket. Mi lehet
izgatóbb, mint az, hogy a kudarcokért az
ellenzék magatartását teszik felelőssé, ^ melyet a véderöjavaslattal szemben tanúsított.
Reméli, hogy az ellenzék a kudarcok okának keresésében nem fogja követni a minisztert.
Huszár Károly: De követni fogja!
Andrássy:
A parlamenti
ellenzékre
akarják rá oktrojálni a hibákért « felelősséget. Senki a véderőjavaslatot jobban nem
kívánta, mint én.
Több közbeszólás után Teleszky szólalt
fel. Kijelenti, hogy szavait tévesen értelmezték. Sághy Gyula felszólalása után a Ház
elíogaáta a tisztviselők segélyéről szóló törvényjavaslatot.
Szünet után Rakovszky István, Bakonyi
Samu. Teleszky János pénzügyminiszter és
még több képviselő szólalt fel. A javaslatot
részleteiben is letárgyalták. Ezután az interpellációkra került a sor.
(Az interpellációk.)
Ábrahám Dezső a cenzúra túlkapásai
miatt interpellál. Több adattal támogatja
azt az állítását, hogy a cenzúra sokszor
egész érthetetlen betiltásokat eszközöl. így
nem engedte közölni Hötzendorfi
Conrád
házasságát és azt sem, hogy Zita főhercegnőt fia születésekor szanatóriumba szállították. Nem engedi kommentálni a Höfer-jelentéseket, pedig erre szükség lenne. Az
orosz offenziva alkalmával a front egy szakaszán a 82. gyalogezred egyedül tartotta
fel az ellenséget, amiről Höfer nem tett említést.
Sümegi Vilmos: Székely fiuk voltak!
Balogh Jenő igazságiigyminiszter kijelentette, hogy Ábrahámnak igaza van abban,
hogy a magyar sajtó nemes és hasznos
szolgálatot tett a háboru folyamán, amit bizonyára a történelem is el fog ismerni.
Azonban a cenzúrára szükség van, ami nem
zárja ki azt, hogy a cenzúra gyarló és tökéletlen. Állítja, hogy a sajtó a cenzúra működése ellen alig él panasszal. A cenzúrabizottság szemei előtt kétségtelenül a haza
érdeke lebeg.
Ábrahám és a Ház a miniszter válaszát
tudomásul vette.
Multa Árpád a katonaságnak az országban való húsellátásáról interpellált. Molnár

János a lelkészek háborús segélyezésének
szükségessége mellett terjesztett elő interpellációt.
Gróf Tisza István miniszterelnök kijelentette, hogy a püspökök előterjesztésére a
lelkészeknek a segélyt ki fogják utalni.
(Andrássy

interpellációja.)

Ezután általános érdeklődés közben gróf
Andrássy Gyula indokolja meg interpellációját, Azt mondja, hogy az ellenzék eddig a
legszebb nyugalmat tanusitotta, nem fejtett
ki agitációt, bár az ellenzék éltető eleme az
agitáció. Az ellejizék törekvése az volt, hogy
a viták Során a gyuanyagot kerülje, noha
ezzel az ellenzék útját szegi érvényesülésének. Mégis jnegtette, hogy a kormánynak
olyan hatalmat biztosított, amellyel csaknem visszaél. Példa erre a cenzúra. Sajnálja, hogy az ellenzék az egyes alkalmakkor,
amikor arra szükség volt, véleményét nem
szögezte le hatásosabban. Békét követelni
akkor, amidőn nem lehet, bűn volna, de bűn
'enne az is, ha a háborút akkor is folytatnék, amikor bekövetkezik a tisztességes lxTkekötés lehetősége. Ezért kell, hogy az ellenzék belásson a dolgok menetébe. Nem a
kormány a felelős a mostani időkért; mindenki felelős. Nem tudnék nyugodtan visszagondolni a mostani időkre, — mondotta, —
ha meggyőződésemet fontos alkalmakkor kiiejteni nem állana módomban.
Interpellációja a következő:
1. Hajlandó-e a miniszterelnök l e h e t ő ^
tenni, hogy az ellenzék kijelölt bizalmi férfiúi a helyzet főbb vonásairól
rendszeresen
és hivatalos személlyel való érintkezés során, meghatározandó
módok szerint
oly
időben értesüljenek,
hogy véleményüket a
döntés előtt és illetékes tényezőknél
kifejt*
hessék.
\
2. Hajlandó-e kieszközölni, hogy az ellenzék bizalmi féríiainak joguk legyen a
legfelsőbb helyen álláspontjuk kifejtésé végett kihallgatáson megjelenni.
(Tisza

válasza.)

Gróf Tisza István miniszterelnök válaszában előadja, hogy mindazoknak a kérdéseknek a kerülését akarja, amelyek vitára
vagy éles véleménykülönbségre adhatnaK
okot, de nem osztozik Andrássy ama felfogásában, hogy az ellenzék magatartása káros lenne az ellenzéki pártok érdekére nézve: véleménye az, hogy az ellenzék eddigi
magatartásának meg lesz a maga előnye.
A. parlamenti kormányforma legkényesebb
terrénuma a külügyi kérdés. Az ellenzéknek
legtermészetesebb joga, hogy érdeklődjék
:iz események iránt, de viszont a külpolitikai kérdéseknek a pártpolitikába való behurcolása lehetetlenné teszi az olyan megoldást, aminőt Andrássy ajánl. Elismeri,
hogy az ellenzéknek .ioga van a dolgok menetébe betekintést nyerni és a kormány már
eddig is tett valamit ennek az érdekében,
de nem rajta múlott, hogy az intézkedések
a továbbiak során meghiúsultak. Kijelenti,
hogy bizonyos alkalmakkor a kormány informálni fogja az ellenzéket és tanácsát kikéri. Kötelező ígéretet arra nézve, hogy ez
mindig keresztülvihető lesz, nem tehet, mert
á világháború eseményei
kiszámithatatlanok. Egyébiránt kijelenti, hogy végzetes tévedésnek tartja azt, ha a kormány az ellenV
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zék útját elvágja a korona elől. (Elénk he
lyeslés.)
A Ház a választ tudomásul veszi. Az
ülés nyolc árakor ért véget.

Balkán Kereskedelmi
Akadémia Szegeden.
— Donaveli János elaboratuma. —
(Saját tudósítónktól.) A szegedi iskolák
igazgatósági tanácsának május 4-én megtartott ülésén Donaveli János, a városi felsőkereskedelmi iskola helyettes-igazgatója a
Szegeden létesítendő Balkán-Akadémia felállításának szükségességét a következő .elaboratumban fejtette ki:
— A haladás fokmérője: az idők megértése és a kor szelleméhez való alkalmazkodás. Ez a megalkuvást nem ismerő axióma a kiinduló pontja annak a gondolatmenetnek, amellyel egy Balkán Kereskedelmi
Akadémia
felállításának
szükségességére
konklndálok.
Ha a világgazdaságot érintő átalakulások történetét vizsgáljuk, megtaláljuk e tétel igazságának a bizonyítékait. Valahányszor patakokban folyt az embervér, a politikai alakulatoknál sckkal jellegzetesebb
gazdasági átalakulások jelezték a vihar tisztító hatásából fakadó uj életet. És ha vizsgálódásainkat kiterjesztjük amaz okozati
összefüggések kimutatására, amelyek régi
társadalmaknak az uj keretek közt való 'hanyatlására, illetve fellendülésére vezettek,
tapasztalni fogjuk, hogy azok a társadalmak
és államok virultak és fejlődtek, amelyek
a térképformáló események idejében felismerték már a jövendő gazdasági változások
irányait és ezek szerint rendezkedtek be.
Róma katonailag meghódította ugyan
Görögországot, de rabja lett a meghóditottnak. A görögök ugyanis ügyesen illeszkedtek bele a rómaiak terjeszkedési politikájába és az akkori fogalmak szerint vett világkereskedelmet magukhoz ragadták és ezzel
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olyan egyetemes gazdagságra tettek szert,
aminőt állami függetlenségük idejében sohasem értek el.
Ekkor erősödött meg annyira a görög
kereskedelem, hogy a római birodalom bukása után hazánkban is voltak görög kereskedők és a török hatalom idejében is az ő kezükben volt a később levanteinek nevezett
kereskedelem, szintere, amelynek birtokában maradtak mind a mai napig. A Földközi-tenger keleti medencéjének a partjain,
az angol, francia, olasz és német törekvések
közepette még ma is a görög cégek azok,
amelyekkel Egyiptomiban,
Palesztinában,
Kisázsiában, Törökország európai részében,
Macedóniában, sőt Bulgáriában is találkozunk.
Ismétlem: a jellemző vonás ebben az,
hogy még a politikailag elnyomott nép is
megvetheti anyagi függetlenségének az alapját, ha a véres történelmi színjátékok között
a számára kínálkozó kedvező gazdasági politika fonalát meg tudja látni és a kor szelleméhez való alkalmazkodásával meg tudta
találni gazdasági munkája számára a célra vezető eszközöket.
iNem szorul bizonyításra, hogy a most
folyó küzdelem gazdasági kulturánkat és
tevékenységünket kiragadja eddigi viszonylataiból és uj relációk megállapítására kényszeríti. Rajtunk áll, hogy az idők megértésével jól helyezkedjünk el abban a versenyben, amely a Balkán és az ázsiai török részek kiaknázása érdekéből már is megindult.
És ha azt kérdezzük, mik azok az eszL
közök, amelyekkel legalább a minket megillető részt meg is szerezzük magunknak a
balkán* teriiletekből, feleletért megint a történelem tanulságaihoz fordulhatunk. Nem
kell a görög példa összes analóg eseteit felemlítenem, ezeket mindenki ismeri, de nyomatékkal kivánok rámutatni arra. hogv a
legfontosabb eszköz a kultúra és ennek leghivatottabb terjesztő szerve: az iskola.
A görögök magasabb műveltségükkel
szerezték meg a rómaiak fölött való anyagi
uralmukat. Quesnay, a fiziokratizmus megalapítója és Turgot, a fiziokratizmus gyakorlati képviselője mezőgazdasági szakiskolákat állítottak fel. Colbert, a merkantilizmus kifejlesztése céljából Törökország és
Oroszország kivételével Európa minden államából hozott be iparosokat Franciaországba. akik a különböző iparágakban kiválók
voltak és tanfolyamokon tanították a népet.
Smith Ádám tanításai a munkára szoktató
iskolarendszer segítségével váltak nemzeti
kinccsé és csakis igy érthető meg, hogy
Anglia élesen látó közgazdasági államférfiai
megértő közszellemmel átitatott munkásai
segítségével el tudták ihóditani a világkereskedelmet a szorgalmas, de iskolailag nem
képzett hollandoktól. Az U. S. A. nagy szabadsága és közműveltsége, hatalmas könyvtárai és szabad versenyh iskolái és egyetemei utján néhány évtized alatt nemcsak
biztosította a vérrel szerzett állami függetlenséget, hanem a világforgalom nélkülözhetetlen és vezető tényezőjévé fejlődött. A
németek technikai, chemiai, mezőgazdasági,
ipari és kereskedelmi iskoláinak sikerei
mindnyájunkból kiváltották az elismerést és
bámulatot; a Schulmeisterek érdemeinek elismerése a legilletékesebb helyről indult
körútra és nálunk úgyszólván közhellyé vált,
anélkül azonban, hogy kellő megértésre és
méltánylásra talált volna.
'Nyilvánvaló tehát, hogy nemzeti gazdaságunk alapjainak csirái az iskolákban keresendők, különösen pedig a szakiskolákban. Ezen a téren épen ma a legsürgősebb
munkálatokat kell elvégeznünk. Ha nem tudunk az előbb vagy utóbb várható béke napjaira elméletileg és iskolai stúdiumokkal
gyakorlatilag jól képzett generációkat adni
az életnek, elvesztettük önálló gazdasági
berendezkedésünk, ma különösen problematikussá váló, lehetőségeit.

Szeged, Í916: julius 6.
A szakirányú nevelés természetesen
annyi irányú, ahány ágazata van a közgazdasági tevékenységnek. Annak az illusztrálására, mikép külföldön a szakoktatás milyen rendkívüli méreteket öltött, tisztán demonstratív célból, megemlítem, hogy pl.
Olaszországban „csomagoló iskolák" is vannak. Ha ezen a téren a legkompetensebb
helyen, Németországban széjjelnóziink, azt
tapasztaljuk, bogy a különböző szakiskoláknál a legnagyobb feplettséget a kereskedelmi főiskolák érték el. És ez könnyen érthető. A kereskedelem ugyanis a közgazdaságnak az a szerve, amely nélkül sem az
őstermelés, mezőgazdaság és gyáripar nem
tud modern méreteket ölteni. A nemzet
szempontjából nem elég az, ha a mezőgazdaság és az ipar kiváló termékeket produkál, hanem magával a termeléssel egyenlő
rangú, elsőrendű érdek, hogy a kereskedelem
fokozza e produktumok értékét. Közhelyek
ezek a megállapítások is, de a gondolatmenet
logikai sorrendje 'hozza magával, hogy rájuk mutassunk, amikor arról van szó, miképen illeszkedjünk bele a reánk köszöntő
uj gazdasági viszonyok közé, amikor arról
van szó, hogy milyen eszközöket és ezeket
milyen sorrendben vegyük igénybe.
Hogy közéletünk vezérei helyes érzékke! ismerték fel a kereskedelmi iskolák jelentőségét, igazolja ezeknek az iskoláknak
a fejlődése. Annak a felismerése, hogy elméletileg képzett és szakismeretekkel biró
egyénekre is van szüksége az országnak,
vezetett a 4 kereskedelmi főiskolánk felállítására.
Ezek közül a budapesti és kolozsvári
Kereskedelmi Akadémia szervezete megegyező. Céljuk: „oly ifjakat, kik felső kereskedelmi iskolai vagy középiskolai érettségi vizsgálatot tettek, a kereskedői hivatásra alaposabban kiképezni, ezeknek módot
és alkalmat nyújtani, hogy ismereteiket az
összes keresk. tudományokra kiterjedő előadások hallgatása által kiegészítsék, a közgazdaság egész körében mélyebbre ható
kiképzést s a kereskedelem jelentőségének
megfelelő szakbeli műveltséget szerezzenek."
(Folytatása következik.)

A németek ellentámadása
nyugaton.
Berlin, julius 5. A Berliner Tageblattnaki jelentik a nyugati főhadiszállásról': Az
ellenség már megérezhette a németek ellentámadását
és a Sommetól északra vívott
harcok a tervszerű gyors előretörés kilátásait lényegesen megzavarták.

A liáboru döntö fázisa.
Lugano, julius 5. A Secolo londoni tudósítója ezeket jelenti a nagy angol offenzíva hatnapos és száz kilométer szélességre
kiterjedő tüzérségi előkészítéséről:
— Az újságírók, akiknek módjukban
volt, hogy ezt a grandiózus színjátékot végignézzék, az angol ágyútűz hatását egyenesen megsemmisítőnek mondják. A németeknek olyan gránátzivatarban kellett megállaniok, amely erdőket dönthetett volna le,
falvakat söpörhetett volna el és egész vidékeket szánthatott volna föl. Szakaszonkint
szisztematikusan temették be a németek lövészárkainak első vonalát. Az angolok fojtó
gázokat is siiriin használtak. Hogy mi következik a tüzérségi előkészítés után, azt
még nem lehet tudni, de a négyesszövetségnek minden oka megvan arra, hogy ezt a
rendszeres akciót a legjobb reményekkel
kisérje.
A
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Érdekes
levelet hozott a posta a harctérről a Szegedi
Csónakázó Egyesületnek. Isépy Aladár honvédszázados, aki mielőtt a frontra ment, iSzegeden teljesített szolgálatot, a kővetkezőket
irja:
— Nagy és elkeseredett harcok után
megpihenve, küldök neked üdvözletet. Itten
derekasan megállta a helyét a magyar honvéd! Megállította a muszkát, mely már egy
hét óta nem támad. (Nincs messze az idő,
hogy ez az óriási tömegekkel, vérpazarlással és tüzérséggel megindult orosz offenzíva
is teljesen összeomlik. Csak bizalom otthon,
mert itt nincs csüggedés.
Nagy és elkeseredett, harcok után megpihenve ;a magyar honvédról emlékezik meg
Isépy százados. A magyar honvéd derekasan
megállta a helyét, a magyar honvéd megállította a m u s z k á t . . . Isépy százados ezzel végzi a levelét: Csak bizalom otthon, mert, itt
nincs csüggedés.
Jegyezzék jól meg maguknak
ezt a
mondatot, véssék az emlékezetükbe .azok, akik
rémhíreket terjesztenek, ha. minden ílőferj elöntésben nem szerepel ujabb százezer
orosz fogoly. Olvassák el a hitetlenek, a tamáskodók, akik a hivatalos jelentéseikben is
a sorok között akarnak olvasni, alak fontoskodva sugdossák a gyanútlan polgárok fülébe a megbízható helyekről nyert
hiteles
információ"-kat,
amelyek - csodálatosképen
- mindig az ellenkezőjét ó h a j t j á k bizonyítani annak, ami a valóságnak megfelel. Olvassák el — és szégyéljék magukat!
d i a a v i h a r v e r t , maszkaiverő honvédek,
ezek a csodálatos hősök, ezer é« ezer szenvedés után, a halállal állandóan farkasszemet
nézve, nem csüggednek és azt. üzenik: Csak
bizalom otthon, — hogy mernek az itthonmaradottak másra gondolni, mint arra, hogy
a magyar honvéd nevet imáikba foglalják.'!

— A városok kongresszusónak

tanács-

kozása. A városok kongresszusa csütörtökön
délelőtt a központi városháza tanácstermében
ülést tart, melyen főleg a gabonabeszerzés s
a vidék közélelmezésének kérdése kerül megvitatás alá.
— Kitüntetések. Galambos István, dr. Ga«mbos Pál óbeesei ügyvéd fia, a 3. honvéd
huszárezred zászlósa, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a nagy ezüst vitézségi érmet és a másodosztályú vaskeresztet ikapta. A kitüntetett zászlós az orosz harctéren teljesít szolgálatot. — Dr. Goldschmicd
Károly népföl kelő segédorvost a király az
ellenség előtt tanúsított kitűnő ás önfeláldozó magatartásának elismeréséül a koronás
arany érdemkereszttel tüntette ki.
— A leánygimnázium megnyitása. A városi
tanács csütörtöki ülésén fog foglalkozni dr.
Gaal E n d r e kultnrtanáesos előterjesztésével
a szegedi leánygimnázium megnyitása ügyében. Dr. Gr aal szerint a. tanácsnak a r r a ikell
törekedni, hogy a leánygimnáziumban még ez
év szeptemberé,l>en meg lehessen kezdeni
tanítást. A leánygimnázium egyelőre a Du
gonics-utcai polgári leányiskola két tantér
méhen nyerne elhelyezést, A tanács feltár
jesztest fog intézni a kultuszminiszterhez az
intezet mielőbbi megnyitása érdekében.
— Hősi halált halt zászlós. Alacs Ervin
zászlós, jogszigorló, özvegy Tóth
Péterné
unokája, Komarovo közelében 24 éves korá
lmu hősi halált lialt.

— A közkórház élelmezése. Sculiéty Sándor főszámvevő a következő jelentést terjesztette be a tanácshoz,:
— Junius 1-től a hónap végéig az élelmezési átlagok az összes személyi és dologi
kiadások figyelembe vételével a következőleg alakultak: Junius 1-én 2.02, 2-án 1.24,
3-án 1.55, 4rén 2.12, 5-én 1.17. 6-án 1.92,
7-én 1.21, 8-án 2.01, 9-én 1.18, 10-én 1.43,
11-én 2.19, 12-én 1.20, 13-án 2.01. 14-én 1.30,
15-én 2.08, 16-án 1.26, 17-én 1.72, 18-án 2.14,
19-én 1.19, 20-án 2.06, 21-én 1.31. 22-én 2.08.
23-án 1.18, 24-én 1.63, 25-én 2.08. 26-án 1.19.
27-én 0.96, 28-án 1.30, 29-én 2.11, 30-án 1.21
korona. Az élelmezési átlagok együttes őszszegét elosztva a napok számával, eredményként mutatkozik napi átlagként 163 és
fél fillér, vagyis a kórház élelmezési költsége a tiszti étrenddel együtt a házi kezelés mellett junius hóban naponkint és fejenkint átlag 1 korona 63 és fél 'fillérbe k e r u .
A junius havi ápolási napok és a szolgálati
egyének létszáma alapján összesen 11.516
ételadag lett kiszolgáltatva, amelyet megszorozva a napi 1 korona 63 és fél filléres
átlaggal, eredményként jelentkezik, hogy a
kórház 1916 junius havi élelmezése az ezzel
összefüggő összes személyi és dologi kiadatok 'számításba vételével' 18.842 korona 45
fillérbe került. Vállalkozónak 1916 junius
hóra szerződés szerint 2 korona 44 filléres
napi átlag figyelembe vételével fizetni kellett
volna 28.099 korona 04 fillért, mutatkozik
megtakarítás: 9.256 korona 59 fillér. A jarványkórházban ápolt betegek után a bazi
pénztár térit 302 korona 47 fillért, vagyis
junius hónapban a tényleges megtakarítás
9 559 korona 06 fillér. Jelentein, hogy az
élelmezési átlag kiszámításánál az összes
beruházási költségek is 24 havi leírásra
figyelembe vaunak véve. A kórházi élelmezési raktár készletét állandóan gyarapítjuk,
a télire való befőtteket, gyümölcsizeket a
kellő mennyiségben már készíttetjük, s álta
Iában mindent elkövetünk, hogy a kórtház
élelmezése biztosítva legyen. A zöldség- és
főzelékfélék beszerzésére sikerült közvetlenül a termelőkkel egyességet kötni és már
most bejelentem a tekintetes
Tanácsnak,
hogv a Bodom-réti konyhakertészetböl ez
év őszén a kórház részére legalább 5 hold
földet a konyhavetemények részére bérbe
venni szándékozom, igy a kórház szükségleteit saját termelés utján óhajtom biztosítani. Végül tisztelettel jelentem, hogy a május havi 1 korona 5331 filléres és a junius
havi 1 korona 63r' filléres átlag eredmény
figyelembe vételével a házi kezelés élelmezési átlaga eddig 1 korona 584 fillér.
— A Stefánia-szövetség szerdán tartotta
rendes havi beszámoló gyűlését a v városháza
tanácstermében. Dr. Szalag .József főkapitány elnöki megnyitó szavai után az egyes
jótékony társadalmi alakulatok képviselői
tartották ínég lnavi működésűk beszámolóját.
A Feministák
Egyesületének
nevében dr.
Tárcsán yi Jmréné, a Felebaráti Szeretet Szövetség nevében Mennyel Lász'lóné és Szamosi né Tóth Margit, — a Katholikus
Növédő
Egyesület nevében dr. Kószó Istvánná, a J ó tékony Nőegylet nevében iHauser R. Sándor
és özv. Székely iGáborné, a tanyai akció helyzetéről dr. Pártos Zoltán referált. Dr. Szántó
József a munkáspánztár működéséről számolt be, dr. JBaneth S a m u pedig állandó, hivatásos ápolónők alkalmaztatását
sürgette.
Dr. Turchányi Imre felolvasta az állami kisegítő iskola átira'tát az általa szervezett
szünidei üdülőtelep tárgyában. Dr. Szalay
előadja, hogy a belügyminiszternek a közelmúltban kiadott és a törvényhatóságokhoz
rnegiküldött rendelete ép a n y á r i gyermek védelem intenzivitüsára, ifőleg a m u n k á b a járó
anyák gyermekeinek védelmére b i v j a fel a
társadalmi alakulatok s a törvényhatóságok
figyelmét. Miután a Stefánia-szövetség csecsemővédelmi 'akciója mellett működési körének tökéletesitéseként gyermekvédelemmel
is foglalkozik, a gyakorlati gyedmekvédelem
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egyik legszebbb és legfontosabb részének, a
szünidei üdülőtelepnek minél szélesebb alapon való szervezését feltételűül szükségesnek
t a r t j a s ennek érdekében készséggel áll munkába. Anyagi támogatást a Stefánia részéről
is örömmel helyez kilátásba s felkéri a társadalmi alakulatok vezetőségét, hogy a 'felügyeletük alá tartozó városrészekről a telep
áldásait első sorban igénylő gyermekeket az
állami kisegítő iskola igazgatóságának hozzanak javaslatba. A jelenvolt egyesületek kijelentették, hogy az u j háborús gyormekmentési akció sikere érdekében agy az erkölcsi,
mint az anyagi támogatást a legnagyobb
örömmel biztosítják. E d d i g adakoztak: Cipőszövet kezet 200, Gyermekvédő I n g a 200,
dr. Koszó Istvánné 20, dr. T n m h á n y i Imre
10, lovag Worzsiikovszkyné 10 koronát.
— Az élősertés maximálása. Budapestről
jelentik: Az élősertés ára körül megindult
tárgyalásokat még nem fejezték te, de m á r
csak részletkérdésekben való megállapodások
vannak hátra. A kormány megbízottai ezek
dolgában kikérték néhány budapesti nagyvágó véleményét. A két hónap óta húzódó
tárgyalások elején a kormányok megbízottai azon a véleményen voltak, hogy az élősertés maximálása kilónkint körülbelül két
koronával fogja az akkori árakat csökkenteni. Azóta azonban már jóval többel emelkedtek az árak. A hoslszas tárgyalások ezek
szerint a fogyasztókra nem jelentenek előnyt,
hacsak a kormány eredeti tervén nem változtat..

— A gazdák küldöttsége a miniszterel-

nöknél. Kedden délelőtt gróf Zselénszky Róbert
főrendiházi tag vezetésével ötven tagu küldöttség tisztelgett gróif Tisza István miniszterelnöknél. A küldöttségben, amelyben az
ország összes gazdasági egyesületei képviselve voltak, a Szegedi Gazdasági Egyesületet
Bokor Pál polgármester-helyettes képviselte.
A küldöttség szónoka tudvalevőleg gróf Zselénszky volt, aki arra kérte a miniszterelnököt, liogy a vagyoni adót a kataszteri tLzta
jövedelem alapján állapítsák meg, nem pedig
a forgalmi érték után. A leltári és forgalmi
tőke, — kérte gróf Zselénszky -— nem becslés utján állapittassók meg. A miniszterelnök
kijelentette, hogy tanulmányozni f o g j a a felvetett, kérdéseket. A küldöttség ezután a
pén ziigyminisztexnól tisztelgett.
— A napfürdő. Egyik szegedi orvostól
kaptak a következő sorokat: N a g y élvezettel
olvastam a Délmagyarország
keddi számában irt kitűnő cikket a tiszai fürdőzés pompás hatásáról. 'Közülünk, orvosok közül:többen prédikáljuk évek óta, hogy ne hanyagolja el a szegedi közönség azt az áldásos
kincset, amelyet a Tisza, a p a r t és a nap önként kinál. A Ilegdon-fürdőben
például külön hely van napfürdőzésre. Nem tudom eléggé ajánlani ezt a nagyszerű kúrát betegnek,
egészségesnek egyaránt. Legalább egy ujabb
évre rekonstruálja magát az, aki a nyári hónapokban a Tiszára jár. Bizony érthetetlen
tehát, hogy a nagy Szegeden olyan kevesen
vannak, akik a Tiszára járnak fürödni, hogy
a nagyon is kis társasága regattákon kivül
mindössze négy fürdőnek jut közönség.
— Halálozás. Bihari Dávid, magyar államvaisuti fel ügy élő kedden délben ötvenhét éves
korában hirtelen elhunyt. Az érdemes vasúti főtisztviselőt szívszélhűdés érte. Halála
tisztviselőtársai körében mély részvétet keltett. A mélyen sújtott özvegyhez gróf Tisai
István miniszterelnök, aikinek az elhunyt iskolatársa volt, meleghangú részvéttávLratot
intézett. Bihari Dávidot csütörtökön délelőtt
temetik a Szilágyi-utca 1. számú gyászházbéí

— Ahol bőven van városi liszt. Kassáról
jelentik: A kassai állami tisztviselők legutóbb gyűlést tartottak az élelmiszerellátás
ügyében, amelyen az elnök bejelentette, hogy
a polgármester a város búzájából hajlandó
fedezni a tisztviselők szükségletét és Ihogy a
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tisztviselők előnyös részletfizetések mellett
juthatnak liszthez. A tisztviselők nagy tetszéssel fogadták a polgármester gondoskodását. A tisztviselők inast arra kérik a polgármestert, liogy tűzifát és más szükségleti cikket a város hasonló .feltételek mellett bocsásson rendelkezésükre.

— Hatósági burgonya kapható. A Dél-

vidéki Fogyasztási Szövetkezetnél még mindig kapható hatósági burgonya kilónkint! 32
fillérért. — Balogh Károly pénzügyi tanácsos, a hatósági közélelmezési üzem vezetője
közli, hogy Szegedre kukoricát szabad boltozni annak, aki áruját a közélelmezési üzemnek
adja el.

— A szatmári iószállitási bütipör. Kassáról jelentik: Hétfőn kezdte meg a kassai ltadosztálybiráság Galgóczy Árpád szatmári főszolgabíró, Nagy-Nett mami Bálint és Tab
Átípád szatmári lakosok Iószállitási biinpörénék tárgyalását. A főszolgabíró és társai'ellen az a vád, hogy százhuszonnyolc haszijálliatlan trénlfogaiot szállítottak a hadseregsek. iGalgóczyt ezenfelül azzal is vádolják,
hogy mint a lóavató bizottság elnöke kehes
lovakat is besorozott. A tárgyaláson Pigdorovics, aki a visszaéléseket följelentette, kijelentette, hogy a vádak alaptalanok és hcszszuból tette meg a följelentést. Háry János
állatorvos azt vallotta, hogy a megvizsgált
ötvenhat ló közül csak egy Volt egészséges.
Az érdekes bűnügy tárgyalása előreláthatólag több napig 'tart.
— A halutalványok. Julius 9-től kezdve
a hal bevásárlásra kiadott utalványok újból
az l-es sorszámtól kezdve nyernek beváltást.
Hogy folytatólag mikor, és mily számig terjedő utalványok nyernek beváltást, oz minden reggel hat órakor az eddigi vend alapján

Szeged, 1916. julius 6.

a. halárusító bódé hirdetési tábláján közölve
lesz.
— Azon Fazekas r e n d ő r t . . . Az Orosházi
Friss Újság „Nyílt-tér" rovatában olvassuk
az alábbi igen dühös, de annál humorosabb
nyilatkozatot:
Azon Fazekas rendőrt, aki a moziba vasárnap este a feleségemnek olyan szemtelenül a szemébe
kacsintott, figyelmeztetem,
hogy
máskor illedeléniesebb
legyen,
vagy
levetkőztetem.
Azon Farkas rendőr, aki az orosházi moziban, ahelyett' hogy a rendre vigyázna, szemtelenkedik és szemtelenséget más szemével
hozza kapcsolatba és azt iis rendetlenül kancsi-módra teszi, kétségtelenül megérdemli a
levetközfetést. A nyltterezőnek feltétlen igaza van: aki felöltözve illetlenkedik, azt le
kell vetkőztetni ebben a nagy melegben.
Mindjárt illedelmesebb lesz...

börtönre ítélt. A szegedi ítélőtábla szerdán
foglalkozott az üggyel és a törvényszék ité1 etét bel y 1 wfnfha g yt a.
— Szőke Szakáll csütörtökön lép fel utoljára a Korzó-moziban. Az előadás tiszta jövedelmét az Országos Vöröskereszt Egyesületnek engedte át a Korzó-mozi igazgatósága. — Julius 10-én Rózsa S. Laijos, a világhii'ü baritonista vendégszerepel a Korzó-moziban iSemJc Mártával, az Operaház tagjával
és Knrucz János dalköltővel.. Erre az előadásra jegyek már esaik mérsékelt számban,
kaphatók.
^
írógépszalag—széupapir és az összes
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díjmentesen felszereli Keiler irógépvállalat Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363,
— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában,
német, francia, angol nyelvekből kezdők és
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön.

— Csalással vádolt jegyző. A hadviselés
érdekei étlen elkövetett bűntettel vádolva
állott szerdán SgaÜudos Károly nagyrőeei
községi jegyző a szegedi törvényszék Heveíssy
tanácsa előtt. Az volt a vád ellene, hogy 1914.
december havában Perin Szlavolyiib földinivest, akit hadi munkára rendeltek .ki, nyolcszáz koronáért mentesítette a hadimunka
alól. Szabados tagadta a vádat. A törvényszók a tárgyalást a bizonyítás kiegészítése
céljából julius 22-re elnapolta.
" — Kuruzsló cigányasszony. Lakatos Teréz
cigányasszony Paripás községben gótéit
Garatra Jalkalmához és különböző furfanggal pénzt és élelmiszereket csalt ki tőle. Amikor már négyszáz koronát tett ki a kicsalt
összeg Garatváné gyanakodni kezdett ás feljelentette a cigány asszonyt, akit a zombori
törvényszék csalás büntette miatt egy évi

Bukarestből jelentik: A romániai nemzeti párt ismert ás híres vezére, Jorga egyetemi tanár, akiről ez ideig azt hitték, hogy
szolidaris a bukaresti uszítókkal, egy sokat
vitatott, nagy feltűnést keltő cikkben kifejti,
hogy Franciaországnak nincs meg többé az
ereje ahhoz, hogy a németeket területéről elűzze. Az olasz hadak — irja — sohase fognak /Bécsig eljutni, az antant zászlói alig
lenghetnek valaha Bulgáriában és nagy cs-1lódás volna azt hinni, hogy Oroszországnak
sikerülni fog elvesztett területeit visszaszerezni.
— Csak igen nagy változások a jelen
helyzetben — irja tovább Jorga — lehetnének indokoltak arra, hogy Kománia akcióba
lépjen. Amíg azonban Oroszország és Ausztria-Magyarország erős lábakon állanak,
Romániának meg kell maradnia jelen álláspontján.
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Predcál, julius 5. A bukaresti lapok jelentik: A bukaresti munkások nagy népgyűlést tartottak, amely alkalommal a szónokok a galaczi véres iminkás-zendiilés hatósági tetteseinek megbüntetését kívánták.
A népgyűlés ntán az utcákon körmenetet
rendeztek. A felolvasott határozati javaslatban a munkásság kijelentette, hogy addig
nem szűnnek meg harcolni, amig a kormány
az egész világ előtt ki nem jelenti, miszerint

Ma csütörtökön
Nagy jótékonycélu előadás az Orsz.
Vöröskereszt Eyyesület javára fellfip

Szőke Szak
a budapesti Royal Orfeum kiváló művésze.

Egy órás fehér

Romániának meg kell maradni
a semlegesség mellett.

A román munkásság a bábom
ellen.

Teleion 11-85.

I g a z g a t ó : VAS SÁNDOR.
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műsorral.

Ezt követi:

Sursum Corda.

• férfi és női divatcikkek
iegnage^óbb raktára. —

Filmdráma 3 felvonásban,

írták: Gróf Teleky Sándorné és dr. D á n o s Árpád.

Főszereplők: Berky Lili, Kürthy József, Lakos Edit stb.

::

Legmegbízhatóbb cég.

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.

Helyárak: Páholy vagy zsölye 2 korona, I. hely 1*50,
II. hely 1 korona, III. hely 6 0 fillér.
A 9 órai előadás a nyári helyiségben tartatik
O.

meg.

Csekonics-u. 6.

Széchenyi-tér 17.

Telefon 8 5 4 .

Telefon 8 5 5 .

Szeged, 1916, julius 6.
a tisztességes
semlegességet óhajtja, nem
pedig a román nép lemészárlását a hamis
nemzeti eszmékért. A munkásság Éljen a
béke! Le a háborúval! kiáltásokkal fejezte be
a tüntetést. A gyalogos és lovascsapatok
egész napon át cirkáltak a városban. A munkásság azonban csendesen viselte magát és
egyetlen incidens sem történt.

A francia kormány nem adja ki
Romániának a muníciót.
Berlin, julius 5. Bukarestből jelentik a
Natiunalzeitung-nak:
A francia kormány
megtagadta a Marseilleben és Szalonikiben
elraktározott román muníció kiadását.

Török sikerek a perzsa és
a kaukázusi fronton.
A Magyar Távirati Iroda jelenti Konstantinápolyból; A főhadiszállás közli julius
4-ikén:
Irak-front: Nincs változás.
Csapa künk julius elsején reggel bevonultak Kermunsahbu,
miután az oroszokat
június 30-ikünak éjszakájáig tartó
harcokban a várostól nyugatra lévő
megerősitett
állásokból kiverték,
A hadműveletek lefolyása június 29-től
kezdve a következő volt:
29-én megállapítottuk, hogy az oroszok
el vannak határozva
Mahidest
helységben
mindenkép tartani magukat. Üldöző csapataink erélyes fellépése és körülzáró osztagaink gyors beavatkozása következtében az
ellenség, miután olt nem tarthatta magát, a
Mahidesben visszahagyott
hátvéd
védelme
alatt Karmansuhtól nyugatra levő előkészített állásokba vonult vissza. Másnap reggel
csapataildi az ellenséges hátvéd visszavonulása után megszállották Mahidest és nyomban hozzáláttak az orosz haderő üldözéséhez. Délután az ellenséget, amely a Karmansuhtól nyugatra levő megerősitett
állásokban tartotta magát, arcvonalban és oldalról
igen erősen megtámadtuk,
mire éjszakáig
tartó harc fejlődött ki. Végül az oroszok éjszaka
ezeket az állásokat is
kénytelenek
voltak elhagyni
és Karmartsah
városába
visszavonatni. Másnap reggel csapataink a
nélkül, hogy az ellenségnek időt adtak volna
az utcai harcok előkészítésére, három oszlopban bevonultak KeNnaiísahba és az ellenséget
további menekülésre kény szeritették.
Csapataink az ottani hadpiiiv eletek
nagy
terepnehézségei ellenére, és ámbár az útvonal és Kermansah között
200 kilométer
hosszú, az élelmiszerben és mutációban való
pótlás alkalmas utak Uijján pedig rendkívül
megnehezült, mégis elérték </zt a célt, hogy
az ellenségnek azokon a vidékeken kifejtett
rémuralmának véget vetettek. Egy pillanatra sem hagyva
nyugtot az
ellenségnek,
megtámadták minden ponton, ahol védelmet
keresett, megtörték ellenállását és nagy kiirtással
legyőzték mindazokat a nehézségeket, amelyek útjukban állottak.
Kaukázus-front;
A jobbszárnyon és a
centrumban semmi jelentős. A Csorok-putaknál helyi tüzérségi
harcok. A Csóróktól
eszaki\a az ellenséget csapataink
sikerült
rajtaütéssel a centrumból teljesen kivetették,
miközben a mieink hat ágyút és két gépfegy.
vert
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Az orosz harci készség az élelmiszerhiány miatt
fog kimerülni.
Dr. Hans Vorst, aki mint semleges
ajsíigiró
beutazta
Oroszországot,
az
orosz tehetetlenségről
az alábbi érdekes
cikket irta a Berliner Tageblatt
számára:

Az orosz olffenziiva sikerei a francia sajtóban ismét fölélesztették azt a reményt, bogy
e világháborúban a döntés az orosz tömeghatártól fiiig®. És a Berliner Tageblatt megfontolt katonai munkatársa is azt hiszi, hogy az
orosz emberbőség ciz orosz haderő kimerülését
messze távolba tótja. Valóban, nem, is volna
e borzalmas háborúnak a vége belátható, ha
az orosz tömegeknek nem volna az a negatív
tulajdonságuk, amely előnyeiket a hadvezetés szempontjából nagyon is kétessé teszi s
ez: célszerű szervezésük nehézsége, set lehetetlensége. Halljuk esaik, mit mond erről a
Novoje Vremja:
„A hadban álló nemzetek harca nemcsak
a hadseregeknek, hanem a „hinterlandoknak"
az összecsapását jelenti.
Egg országnak a hatalma azonban mindenekelőtt attól a foktól függ, amelgen \
néptömegek szervezaktsége áll.
IEI fenségünk ereje ép abban rejlik, hogy
minden izében szervezett és ép azért megvan
az a képessége, hogy összes nemzeti erőit
ezen szervezettség által teljesen kihasználja.
Nálunk, sajnos, nem így van."
Aki az orszországi eseményeket fivveleinmét kiséri, nem kételkedhetik abban,
hogy az orosz hadsereg mostani sikeres es
meglepő tettrekészsége csakis a birodalom
összes gazdasági tényezőinek az öásaemüködése által vált lehetségessé. És'ép ebből tűnik ki, hogy
,'tz orosz harci készség kimerülése
épen nem áll. beláthatatlan
tárol'
bem.
Az összes orosz újságokban minduntalan olvashatók hivatott tollakból a
gazdasági
kliáoszról" szóló cikkek.

Jemel.linov például etrész cikksorozatot
ir árról, bogy ..a 'drágaság n németeknek a
legnagyobb mértékben kedvez. IEZ a legmegbizhotóbb szövetségesük, mert nincs alkalmasabb eszköz ennéf a néphaiigulat elrontására és az ellenálló erő csökkentésére. Mi
aura számítottunk, hogy Németországot kiéheztetjük és hogy a. németeket a drávaság
és élelmiszerekben való hiány által megkínozzuk, de most kitűnik, hogy
a jelenlegi drániság okozói Oroszországéi éheztetik
ki...
Már odajutottunk, hogy az árak most uralkodó anarchiája közepette a kevéshhé vagyonos családok megélhetése a szó szoros értelmében lehetetlen."
Egy másik szakértő: Szasonor G., az egyik
nétervári élebnitezerbizottság elnöke, arról világosit fel bennünket, hogy a középosztály 's
ínséget szenved, még pedig nemcsak az élelmiszerek tek'i n.1 etében.
..A lakbérek, a lábbeliek, ruházat,
fűtőanyagok árai is hihetetlen
módon emelkedtek.
A Noroje Vremja egyik vezércikke az é.lp>miezer-kérdést ..az Ország legfőbb bajának"
mondja és azt fejtegeti, hogy
ez a válság mindenkit oly súlyos
következményekkel
fenyeget, miszerint ezzel szemben
minden
más tekintetnek
háttérbe kellene szorulnia,
A duma eddigelé csupán a különösen akut
kishiánnyal foglalkozott, habár minden egyes
beszéd hangsúlyozta, hogy ez a kérdés csakis
az egész élelmezési üggyel kapcsolatban oldható meg, Velirhoryatkotmányos demokrata
ezt mondottá: „Ha á mult év kudarcai főleg
a lőszerhiányból eredtek,
most' attól kell tartanunk,
hogy
mostani, hadjáratunk
az élelmiszerek hiányának a jegyében fog
lefolyni. A mult évben vem volt

mivel lőnünk, most a nagy központokban nem lesz, mii ennünk".
Azt mondta továbbá: „Ha OPétervár 'helyzetébe képzeljük magunkat, az embernek a liajaszála az égnek áll." És tény az, hogy a borj ú i u l teljesen el vau tiltva és egyéb húsfélékben is nagy a hiány, a 'halászat nincs szervezve, a vadlnis hallatlanul megdrágult, kása
(dara), a nép főtápláléka, alig van, főzelék
fölötte .szűken, a kenyér drága, sőt rettenetesen drága, még a burgonya is. Nem csoda,
tehát, ha minduntalan fölmerül az az aggasztó kérdés, mivel fog a nagyvárosok lakossága élni, (főkép a legközelebbi télen. Nem
szabad figyelmen kivid hagyni azt, hogy a
tőkeszegény Oroszországban ezek az árdrágulások sokkal súlyosabban esnek latba, mint,
nálunk. És ez az egész válság, mely néhány
hónappal azelőtt csak a nagy városokra szorítkozott, már kiterjedt a középnagyságú és
kis városokra is és mindjobban növekszik
azoknak a száma, aikik rámutatnak
arra,
bogy ez a veszély már az orosz falvakat is
fenyegeti. Sok mindenféle az oka annak,
bogy az orosz erőknek ez a forrása is kiapadóban van, miután az orosz hadsereg-igazgatás a nagy gazdasági egyesületek kíméletlen rekvirálásai 'máris minden mérteiket meghaladó károkat okoztak.
Május havában Moszkvában ér.ték tőzsdeés mezőgazdasági kongresszus volt. ahol az *
egyik részvevő rámutatott arra, miként volt
lehetséges, hogy az orosz termés mellett' gabonahiány állott elő. Fejtegetéseiben oda
lyukadt ki, hogy a magas munkabérek, az alkdhol-tilalom és a nagy gabonaárak folytán
a parasztnép „telítve van pénzzel", kezd „ p a zarolni" és maga él-i fel gabonáját, sőt még
az istenhála mögötti falvakban is kezdenek
htist és "árját enni. A meggazdagodott falu
most már minden élelmiszerét maga nyeli
el."
Szóval előállott az a helyzet, hogy
az agrár Oroszországnak
élelmiszer-hiánnyal kell küzdenie.
Mindenesetre vannak még a birodalomban
területeik, ahol bőség van, de ezekről a vezető
körök nincsenek kellően tájékoztatva. Mert a
készletek általános összeírására még nem
szánták el magukat, ami az orosz szerevezetlenség mellett különben sem vezetne megbízható eredményre.
A helyzet az utóbbi időben még azzal is
rohamosan rosszabbodott, hogy
óriási teriileteken
rossz termés
várható.
Még béke idején is éhínség szokott kitörni az
ilyen vidékeken, mivel a segitőakeiókat. ren- j
desen későn ós nem kielégítően szervezték.
Mit jelenthet ez most, a háborúban? Most, a
mikor másfelé is alig lesz fölösleg és a szállító eszközökben is nagy a hiány. A legna'
gyobb baj azonban bizonyára az, hogy az illetékes tényezők nincsenek abban a helyzetben, hogy a tényleges gazdasági helyzetről
áttekintésük legyen. Mennyire igazam van
abban, hivatkozom a Novoje Vremja junius
7-iki cikkére, amelyben a dumának a figyelmébe ajánlja, hogy
„puhatolja ki, vájjon az élelmozési zavarok tényleg abból származtak-e, hogy
birodalomnak
nincsenek elegendő készletei,
a
vagy Víz adminisztráció
hiányos
körüMekintése-e az oka, hogy a
nagy nemzeti
válság idején a
személyes és magánérdekek
háttérbe szoritjéik az állam érdekeit."
ÍEbből eléggé kitűnik, mennyire nincse-.
nek tisztában az illetékes tényezők a válság
igazi okaival és igy érthető az a teljes ta-j
nácstalanság, amely a kérdésben mutatkozik.
A legkülönbözőbb szervezetek lázas tevékeny- j
Béget fejtenek ki, hogy a lakosságot a legszükségesebb élelmiszerekkel és áruikkal el-
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lássák. Be hiányizik az egységesség, a különböző intézkedések keresztezik egymást, a legtöbbször elkésnek, ami a zűrzavart csaik növeli. Számtalan bizottság és kongresszus ülésezik, de mindannyian a sötétben tapogatóznak. A német .jegyirenckszer a nép ipolitikaí
és társadalmi éretlensége miatt nem vezethető be. A helyzet reménytelenségére jellemző, liogy minden oldalról az a kívánság hallatszik, hogy a duma a gazdasági bajok elhárítására, mindenekelőtt valósítsa meg a községi és városi autonómia reformját. De
mennyi idő szükséges ilyen gyökeres reform
keresztülvitelére T!
Abban az egyben mind egyetértenek,
hogy
a kormány által
megállipitóM
maximális árak, amelyekkel
a
drágaságon enyhíteni akart, csődöt mondottak,
Ugy a liberális, mint a reakciós sajtó
heves kritika tárgyává tette a maximálást és
még a kormány,hü Noroje Vrethja is beismeri, hogy ez sehogysem vált he, mert nem az
árak leszállítására, hanem az áruk teljes eltűnésére vezetett.
Ilyenek az állapotok ez idő szerint a „kimer itlhétetl en Oroszországban."

Hirdetés.

Neumann F r i g y e s :

Középeurópa
Ára 5 korona.
Aage Madelung:

A megbélyegzettek
Regény

A bolgár diákokat kiutasították
Oroszországból.
Frankfurt, julius 5. A Frankfurter Zeitung jelenti Pétervárról, hogy a bolgár alattvalókat valamennyi orosz tanintézetből kiutasították.
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férfi- é s női

remer n. ruha-«*iete

Kossuth Lajos-sugárut 8.
Mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. - Férfi- fiu és
leányka-kalapok.
Telefon 7 7 3 .

Telefon 7 7 3 .

Keresek megvételre egy

motoros Jahasitó-baltát
körfűrészt.
es egy

Aiá£tot

Viderker Pál

Szeged, (Honvéd-fér 1.)

Telefon

HIHalinl N i B

fa £r
13-16.

Ára 5 K 20 fül.

Csafhó K á l m á n :

A varjú a toronyórán

Törös Sándor,

Fényképezőgépek

Ára 4 K 50 HU.

s az ö s s z e s fényképé-

Kenedi G é z a :

írások és tanulmányok
Ára 3 korona.

szeti cikkek kaphatók a

Segesváry-drogeriábau
Kárász-utca 6.

Hcrezcg F e r e n c

A bét sváb

Regény ... _

3 K 50 fül.

P á s z t o r Árpád

Iilllonm Poe E H

Ara 3 korona.

Várnay

Kapható:
L. k ö n y k e r e s k e d é s é b e n .
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Az ö s s z e s harcterek legjobb és legáttekinthetőbb térképei legolcsóbb áron

Vároay L.

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

KM n m n M

24695. sz. IV. 1916.
kir. tan. pénztigyigató.

Ellenséges repülő bombázta
Szófiát.
Szófia, julius 5. Ma reggel 8 óra felé
egy ellenséges aeroplán egy pillanatra megjelent a város fölött és különböző helyeken
nyolc bombát dobott le, anélkül, hogy kárt
okozott volna, Az ellháritó ágyuktól lövöldöztetve, az aeroplán azonnal elmenekült.

Értesitteíik a sóvásárló közönség, hogy a szegedi ni. kir. sóhivatalnál 1916. julius 1-től,
1917. június 30-ig asóeladási ára a következő:
Marosujvári konyhasó vagy deésaknai őrlöttsó
métermázsánkint 23 kor. 20 fillér vasúti állomáson teljes kocsirakományként átvéve métermázsánkint 22 kor. 91 fill. A kedvezményes áru
só ára métermázsánkint 12 kor. 60 fillér.
Parajdi inarhasó métermázsája a kir. sóhivatalnál 11 kor. 14 fillér teljes kocsirakományként
a vasúti állomáson átvéve métermázsánkint 10
kor. 88 fillér.
M. kir. pénzügyigazgatóság.
Szeged, 1916. évi julius hó 3-án.

könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.)
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Gyomorbajosok
dicsérik a Leinzinger-féb
gyomotCijepp jó haláait,
Üvegje I koronáért kapható
Lein?, inger Gyula,
yógyszertórában Szeged.
Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szett. Üvegje 70 füléiért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzit,ger-fele „C h i n a h a js z e s z " által. Ara K 1-50
Kapható Leinzinger üyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
¥i®!¥lÍBl®fBiíilíi1ÍE

Telefon 3-42.

Hajdszülés
csakis az ártalmatlan Letnzingsr-féle .Hajre3torer*
használja. Ara 1 K 50 fül
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szegeit,
Széchenyi-tér.
250
Legjobb hajfestő az
országosan elismert Lein
zjnger-féle. Ára 3 korona.
Kapható Leinzinger Gyufa

gyógyszertárában
Széchenyl-tér.

Szegért,
25C

F á j ó s f o y á r a vegyen
mielőbb a híres Lei :zingcr-tílc f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában S e?ed,
Széchnvi-téiO
250

Somié M é r és Sziláit
Helyi telefon 146.

tűzifa, szén- és bognárfakereskedők
S Z E G E D , Párisi-körut 35. száni.

Interurbán 146.
a
a
a Ajánlanak: C s é p l é s r e I. rendű d a r a b o s p o r o s z s z e n e t ugy kicsinyben, mint
a waggononkint, bármely vasúti állomásra. Retorta f a s z e n e t zsákokban és csomaa golva. A k o c s i g y á r t ó i p a r h o z tartozó összes faanyagokat, úgymint k ő r i s , a k á c
keréktalpat,
a é s szilfa rönköt, szerszámfa céljaira alkalmas a k á c h a s á b f á t ,
a küllőt, bükkhasitvángt, k o c s i r u d a k a t , ö k ö r j á r m o k a t . Bognár faanyagok
a saját e r d ő t e r ü l e t ü n k b ő l szakszerűen elkészítve. Szállítmányok ugy h e l y b e n Lü
m k i c s i n y b e n , m i n t w a g g o n r a k o m á n y o k b a n b á r m e l y vasúti állomásra.
a
G y o r s , p o n t o s s e l ő z é k e n y k i s z o l g á l á s ! Ajánlatokkal s z í v e s e n s z o l g á l u n k ! E
®
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Várnay L HSnyVK^csHcdésébcn, Szegeden.

H ü Az irodalom legnagyobb kincsei rendkívül leszállított áron szerezhetők be.
Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Káiász-utca 9,
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