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jjuzeu előtt.

LEGÚJABB.
L U G A N O : A z Idea Naeionale jelenti,
hogy Sarrail tábornok lemondott.
L O N D O N : Itten bizalmas liirek terjedtek el arról, hogy a néfnet és orosz hadihajók között tengeri csata folyt. Hir szerint
uj fipusu német buvárhajók léptek akcióba. (M. T . I.)
B E R L I N : A Wolif-ügynökség jelenti:
November 28-íkától december 4-ig terjedő
időközben tengeralattjáróink a francia csatornában és az Atlanti tengerpart előtt franciaországi rendeltetésű szénszállítmányok
közül összesen 77.000 tonnát és egy 6000
tonnás angol gőzöst, amely hadiszert szállított Newyorkiból Franciaországba, elsiilyesztettünk.
S Z Ó F I A : A bolgár vezérkar jelenti december 13-ikán: Macedóniai front: A z
egész harcvonalon kölcsönös, gyenge ágyútűz. — Román front: Dobrudzsában szórványos, kölcsönös tüzérségi tüz. Olábország
keleti részében a szövetséges seregek a
Jalomita-folyón bizonyos pontokon átkeltek.
B É C S : Még nem érkezett válasz a
központi hatalmak békeajánlatára. Illetékes
körökben az a Vélemény, hogy az antant
elutasító válasza esetén sem marad hatás
néíkül a békejavaslat a világnézetre.
Z Ü R I C H : A francia kormány Németország békejavaslatát a kamara és a szenátus döntése elé terjeszti. Á jegyzék szövege ínég nem érkezett meg.
L U G A N O : A Popok) d'Italia a központiak békejavaslatát elfogadhatatlannak találja. Bár a cenzúra sokat törölt a cikkből,
mégis kivöhető, hogy forradalommal fenyegetőzik arra az esetre, ha a kormány
gyengének mutatkozik. A háboruspárti Corriere della Sera gúnyosan visszautasítja a
javaslatot.
L U G A N O : A Stefani-ügynökség jelenti
Athénből: A helyzet Görögországban változatlan. A válság megoldására irányuló eszmecsere még nem fejeződött be és főként
katonai kérdésekkel foglalkozik. A z antant
biztosítani akarja magát, hogy német támadás esetén a görög csapatok nem fognak
csatlakozni az antant ellenségeihez. A szövetségesek valószínűleg kedden v a g y szerdán lesznek abban a helyzetben, hogy végtéges követelésüket határidőhöz kötött ultimátumban terjesszék elő. A z ultimátumra
Való választ az antant-követek -Athénben
tégják megvárni. Á szerb király Athéniből
Szalonikiba utazott.
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A Jalomifa-menfén megtörtük a románok ellenállását;
4 0 0 0 foglyot ejtettünk. - A z o r o s z o k Ismét jelenté-

keny veszteséget szenvedtek.

BUDAPEST, december 13. (Közli a mi- tábornagy arcovala: Nincs lényeges eseniszterelnöki sajtóosztály.) Mackensen ve- mény.
József főherceg vezérezredes arevazértábornagy hadcsoportja: A Jalomita*
mentén megtörtük az ellenség ellenállását. nala: Az Erdös-Kár pá tokban járőreink sokA hátráló ellenséget üldözzük. Osztrák- szor sikeres harcokat vívtak. Erdély keleti
magyar és német csapatok Buzeuhoz köze- arcvonalán német és osztrák-magyar csalednek. A románok ujra négyezer embert patok a Gyergyó-hegységben és a Trotusulvölgy két oldalán tegnap is visszaverték az
hagytak fogolyként kezünkön.
József főherceg vezérezredes arcvo- oroszok támadásait. A hátráló ellenségnek
nala: Oknától nyugatra és északnyugatra utánanyomult felderítő osztagaink megállatovább folynak az orosz támadások. Teg- pították, hogy az ellenség jelentékeny vesznap Is teljesen eredménytelenek maradtak. teséget szenvedett és foglyokkal tértek
Kövess vezérezredes hadseregénél, miután vissza.
Mackensen vezértábornagy hadcsoporta reggeli órákban az oroszok veszteségtelja:
Az ellenség, amely orosz lovassággal
jes rohamai összeomlottak, viszonylagos
megerősítve az erősen megáradt Jalomlta
nyugalom volt.
Lipót bajor herceg vezértábornagy mentén ujra szembeszállt velünk, ismét telhadseregarcvonala: Sikeres portyázásókon jes visszavonulásban van északkelet felé.
kivül a Bistrzyca-Solotwinska mentén nincs A dunai és a 9-lk hadsereg az egész arcvonalon követik. A Buzeu felé vezető mtíut
jelentős esemény.
mentén jelentékeny tért nyertünk és Itt a
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese. hegységben ujra több mint 4000 foglyot
ejtettünk.
LUDENDORFF, első föszáilásmester.
BERLIN, december 13. A nagy főhadL"
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-

Nyugalom a macedóniai
fronton.
BERLIN, december 13. A nagy
szállás jelenti: Az utóbbi napokban
dett vereségek után a Cserna, a
mentén és a tengermelléken csend
dott.

főhadiszenveStruma
uralko-

LUDENDORFF, első föszáilásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, december 13*. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: Lényeges esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Az olasz fronton a helyzet
változatlan.
BUDAPEST, december 13. (Közli a miniszterelnöki sajtosztály.) Az olasz harctéren a helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Tüzérségi- és járőrharcok
nyugaton.
BERLIN, december 13. A nagy főhadiszálás jelenti: A Maas és a Somme területé*
időnkint élénkebb tüzérség] tevékenységen,
valamint éjjeli járőrösszeütközéseiken kívül
egyik hadseregnél sem volt nagyobb harci
tevékenység.
LUDENDORFF, első föszáilásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Esti német hivatalos
jelentés.
BERLIN.

A Wőliff-ügynökség

jelenti

13-ikán este: Átmenetileg megélénkülő tüz
a Somme mentén és a Maas keleti partján.
A 9-ik hadsereg közeledik Buzeuhoz.
A Csernától keletre uj szerb támadások kezdődtek,
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Békeajánlafunk hatása a külföldön.
Rotterdam, december 13. A központi hatalmak békeajániatáról Berlinből ideérkezett
hivatalos jelentéseket itt délután a lapok sebtében kibocsátott különkiadásai terjesztették
el. A közönség a szó teljes értelmében percek
alatt szétkapkodta az árusítók kezeiből a lappéldányokat, mindenfelé csoportok képződtek és szinte hihetetlen mohósággal falták a
békéről szóló első híreket, amelyeket már
olyan régóta várnak. Már pusztán az a körülmény, hogy a vastagon nyomott keresztelmekben ezúttal a háború szó helyett a békét olvashatták, igen mély benyomást tett.
és szemmel láthatólag örömmel töltött el
mindenkit. B á | J i a teljes tudatában vannak,
hogy a Lloyd George által alakított uj angol
kormány magatartása döntő hatással lesz a
kezdeményezésre, mégis ugy érzik, hogy
sok minden van már a levegőben, ami a legszebb reményekre jogosít. Minthogy a békeajánlatról szóló híradás közvetlenül lapzárta
előtt érkezett ide, a sajtó még nem alkothatta meg véleményét és nem juttathatta olvasóinak tudomására. Bizvást remélik azonban, hogy a békés és vidám karácsonyi hangulat is hozzá fog járulni áhhoz, hogy a
népeknek, akiknek végre is meg kell érteniük egymást, kibékítse.
Zürich, december 13. A központi hatalmak békeajánlatáról szóló hint itt nagy örömmel fogadták és élénk mozgalmai idézett elő
mindenfelé. A központi hatalmak e lépésében az erő és igazi bákeszieretet kifejezését
látják.
Kopenhága, december 13. A Rjecs azi
irja, hogy a központi hatalmak romániai
győzelme a legnagyobb szerencsétlenség, a
mely a szövetségeseket érte s ezzel a háború
válságos fordulathoz jutott.

Első lépés a fegyverszünet
kérdésének megvitatása.
A z Esti Ujság-n&k jelentik Bécsből: Egyik
semleges védőhatalom itteni diplomáciai
karához tartozó személyiség egy előkelő
társaságban kijelentette az este, hogy a védclhatalmak bédsi képviselői máris eljuttatták
a bókajegyzéket az ellenséges kormányokhoz.
Arra a kérdésre, vájjon a jegyzéknek mi
lesz a hatása, kitérő választ adott, elleniben
kifejezte ezt a reményét, Ihogy ha a jegyzéket megértéssel fogadják, az első kérés a
fegyverszünet kérdésének megvitatása lesz.
Hogy az esetleges béketárgyalásokat melyik semleges állam fővárosában tartják meg,
arról a diplomata nem adhatott felvilágosítást.

„Megérett a háború a
befejezésre."
Stockholm, december 13. A Stockholms
Tidningen vezércikkében azt irja, hogy Románia jelentékeny részének meghódításával a
világ egy lépéssel közelebb jutott a békéihez.
Németország az az állam, amely eddigelé
a legtöbbször nyilvánította a béke iránt való
hajlandóságát. A z antantnak most már ki
kell józanodnia és a katonai helyzetet mér-

legelve, be keli látnia, hogy megérett a háború a befejezésre. Németország és szövetségesei legutóbbi sikerei után most már egészen nyíltan előállhatnak békeajánlatukkal,
anélkül, hogy ezt bárki is a gyöngeség jelének tekinthetné. (ez a cikk még azelőtt Íródott, amikor Stockholmiban mit sem tudhat-,
tak a központi hatalmaik békeajánlatáról.)

Giolitti hivei a béke mellett.
Basel, december .13. A Popolo d'ltalia
heves támadást intéz a giolittisták ellen,
mert ezek a kamara folyosóin tüntetően üdvözölték a békét követelő szocialista szónokokat.

Békeajánlafunk gyors és
radikális változást kelt
Angliában.
— Trevelyan levele WHsonhoz. —
Bern, december 13. A Times-mk jelentik Newyonkból, hogy Mr. Trevelyan Angliából egy futárral levelet küldött Wilson elnökhöz, amelyben arra sürgeti őt, ihogy a
•béke érdekében' gyorsan tegyen lépéseket,
még pedig nem a háborús nemzetek kormányainál, hanem azok népeinél.
— Tegyük fel — irja levelében Trevelyan, — hogy az amerkiai elnök egyszerű és
nyílt beszédben tudtára adná a brit nemzetnek, hogy Németország hajlandó helyreállítani Belgiumot és visszaadni Franciaországnak az 'elhódított provinciákat, ha a brit
kormány viszont hajlandó alkudozásokba
bocsátkozni. Erre először nagy lenne a fölháborodás a brit reakcionarius sajtóban. A
kormánykörök megborzadnának az ilyen
diplomáciai lépéstől. Lehet, hogv Wilson
nem kapna azonnal feleletet, de attól a naptól kezdve, hogy az elnök beszéde elhangzott, a közvéleményben meggyökereződnek
az a tudat, liogy kielégítő békét lehetne elérni, még pedig olyant, amely azi angol népnek üs megfelel. Ha engem' megkérdeznének,
hogy honfitársaim zömének mi az álláspontja, csak azt felelhetném, hogy szivükből
megelégelték a háborút, de mivel még nem
tudják, hogy a német kormány hajlandó az
alkudozásokra, nem akarnak a béke mellett
agitálni. Ha azonban a brit polgároknak értésére adnák, bogy Németország kész egy
tisztességes béke (megkötésére, feladva hódításait és mindenekelőtt evakuálva Belgiumot
biztos vagyok, hogy gyors és radikális változás állana be az általános véleményben.

Ellenséges lapok
a békejavaslafról.
London, december 13. (Reuter-jelentés.)
A Daily News irja: A szövetségesek nem
mehetnek bele a béketárgyalásokba a kancellár által kezdeményezett alapon, hanem
a maguk részéről az ellenségnek és a világnak elő kell terjeszteniök feltételeiket és e
feltételek, mint békealapnak elfogadásáért
v a g y visszautasításáért a felelősséget Németországra kell háritanlok.
A Daily Mail azt mondja, hogy a kan-
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cellárnak nincs több joga arra, hogy feleletet várjon, mintha egy felfegyverzett betörő tört volna be egy magánházba. a szövetségesek tudják, hogy egy tigrisekből,
rabiákból és oly államiférfiakból, — akiik az
összes szerződéseket papirrongynak tekintik, — álló nemzettel kötendő béke nem éti
meg a papirost és a tintát. (M. T . I.)
London, december 13. A Times azt irja: Németország már felkérte az Egyesülte
Államokat, hogy tegyen kísérletet a bókéhoz ve ti lésre. Mivel ez megihiusult és tudja,
hogy más semleges államok közvetítése hatástalan maradna, most maga áll elő ilyen
javaslattal. (M. T . I.)
London, december 13. A Morning Post
Németország béke ajánlat át egy kétségbeesett kísérletnek tartja ariija nézve, hogy
elkerülje a katonai csőd bekövetkezésének
büntetését. A javaslatok nem a békére irányulnak, baneim fegyverszünetre, mert Németországnak nem sikerült a szövetségesek
seregeit és flottáit megsemmisiteni. A lap
kijelenti, hogy Németország szeptemberiben
a Somm e-m ellett i és a Verdun előtti vereségei után fegyverszünetet kért, de ezt a
kérését megtagadtak.
London, december 13. A szabanelvii
Daily Chronicle irja: Mi is érezzük azokat
a borzalmakat, amiket a háború jelent az
emberiségre nézve és nyilvánvaló volt,
hogy mi azt még becsületesebben érezzük,
mint Németország, mert rni keményen fáradtunk azon, hogy a hálborut elkerüljük, a
'mikor azt Németország felidézte. Németország az általunk felállított feltételek mellett megszerezheti a békét. Ha e feltételek
iránt bármi tekintetben kétsége van, ugy
•azokat tőlünk megtudhatja. Mi, mint azelőtt
mindig, azt kívánjuk, hogy a porosz katonai
gépezet megdőljön, továbbá Németország
egész flottájának és tüzérségének kiszolgáltatását vagy megsemmisítését, liogy ezáltal
azo'kat a z okokat, amelyek uj háborúra vezetnének, kiküszöbölhessük.
Lugano, december 13. A Stefani-iigynökség jelenti: A z olasz kormányhoz is intéztek a központi hatalmak egy békeajánlatot, amelyben kifejtik, hogy hajlandók béketárgyalásokat kezdeni. Abban az esetben,
ha javaslatukat a négyesszövetség nem fogadná el, a felelősséget elhárítják magukról és a háborút a végső győzelemig folytatják.

Wilson érdeklődik a békejavaslatunk iránt.
Washington, december 13. (Reuter-jelentés.) Wilson nevében kijelentették, hogy
az elnök érdeklődik a német békejavaslat
iránt, de mindaddig nem nyilatkozik róla,
amig meg nem tudja, hogyan fogadják
antant-hatalmiak. Némely hivatalos körben
azt hiszik, hogy a központi hatalmak azért
tették ezt az ajánlatot, mert meg vannak
győződve róla, hogy semmi reménység
sincs arra, hogy Wilson a kívánt közvetítést
felajánlja. A semleges képviselők kétségbe
vonják, hogy Németország fellépésétől eredményt lehetne várni.

Szeged, 19!6, december 14.
JYtegbukott
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Bécs, december 13. A Wiener Zeitungcsütörtöki száma a következő legfelsőbb
királyi kéziratokat fogja közölni:
Kedves dr. Körber!
Elfogadom az osztrák összkormány
nekem felajánlott lemondását és megbízom ün't és a többi minisztereket a z
uj kormány megalakításáig a kormányzati ügyek-vezetésével.
Egyúttal 'tudatom önnel, bogy dr.
Spltzmiilter Sándor titkos tanácsosomat
megbízom az uj kormány megalakításával.
Bécs, 1916 december 13-ikán.
KÁROLY s. k.
Dr. Körber s. k.
Kedves dr. Spitzmiiller!
Tudatom- önnel, hogy osztrák kormányom lemondását elfogadtam és azt
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megbiztam az uj kormány megalakításáig a kormányzati ügyeik vezetésével.
Megbízom önt az uj kormány megalakításával és az erre vonatkozó javaslatainak az előterjesztésével.
Bécs, 1916 december 13-ikán.
KÁROLY s. k.
Dr. Spitzmiiller s. k.
Bécsből jelentik: Hir szerint a Körber.
kormány azért mondott le, mert egyrészt
nem tudott megegyezni a német radikálisokkal, másrészt a kiegyezés kérdésében nem

tudott Tiszával megegyezésre jutni.

Utóda

Sjntzmüller teljesen a néhai Stiirgkh gróf
elveinek alapján áll a kiegyezés kérdését
illetőleg. Remélik, hogy az uj miniszterelnöknek skerülni fog a normális viszonyokat
helyreállítani.

5 0 0 . 0 0 0 korona a tanyai népoktatás fejlesztésére.
— A decemberi közgyűlés első napja. —
(Saját tudósítónktól.) A decemberi közgyűlés — talán az utolsó, melyet a háborúban tart a város — Cicatricis Lajos főispán
ünnepélyes és lelkes hangú szavaival kezdődött, amelyek a négy szövetséges hatalom
békeajániatánalk jelentőségét méltatták. Koczor János tanácsnok elparentáíása után
Wimmer Fülöp indítványa következett a rekvirálásról. A z indítványtól, a tanácsi előterjesztésről és a hozzájuk 'fűződő vitáról külön
cikkben számolunk be. A mai tárgyalás
Wimmer indítványa mellett még a tanyai
iskolák ügyének szentelt hosszabb időt, ugy,
bogy a — most már — 12 milliós kölcsön,
valamint a hadikölcsön-jegyzés ügye csütörtökön kerül csak sorra, amikor délután 5
órakor, a közigazgatási bizottság ülésének
befejezése után kezdődik a közgyűlés.
Cicatricis Lajos főispán a közgyűlés
megnyitása után a, következőkbenv emlékezett meg békeajánlatunkról:
— Amidőn a mai napra összehívott törvényihatósági bizottági közgyűlést
rnegnyiitottnak jelentem ki, lehetetlen mellőzni azt a
tényt, amely a tegnapi nap folyamán a háborús viszonyokban beállott. A szövetségesek
ifányes győzelmeik után a somleges államok
utján azt az elhatározásukat jelentették be
az ellensége/s államok kormányainak, hogy
készek minden további vérontás nélkül békés
megegyezésre lépni. Olyan ez, a tény a két
és fél évi zivatartól elborult égboltunkon,
mint a hajnalcsillag. A nemzet minden áldozatot meghozott a végső diadalért, talán ma
már senki sincs köztünk, aki nem lenne személyileg Is érintve a háborúban. A nemzet
megmutatta hagy ereiét, hatalmát és é leirehivatottságát. Most mégis meg kell állapítani, hogy az a bátor, férfias lépés mindenütt milyen, nagy megnyugvást keltett, hiszen
akkor tettük meg a békeajánlatot, amikor
egyúttal büszkén hivatkozhatunk a harctéren legutóbb kivívott nagy diadalainkra.
Rendületlen a hitünk abban, hogy ezt a háborút mi, bármi történjék is, meg fogjuk
nyerni. Még nem tudjuk, mi lesz a lovagiasan, nemesen felkínált békeajánlat sorsa, de
bizonyos, hogy ezzel örök időkre megszereztük ,magunknak ellenségeinkkel szemben
az erkölcsi fölényt. ÉPP oly bizonyos ez,
mint hogy elutasítás esetén törhetetlen ener-

giával folytatjuk a kemény harcot, mig csak
a \ égső diadalt ki nem vívjuk. A szövetséges kormányoknak ez a nemes elhatározása
enrek a városnak polgársága körében, is
őszinte örömöt keltett és őszinte visszhangra talált, de egyben — mint minden más
városában, az országnak — erősebbé tette
azi elhatározásunkat, hogy — ha kell — ezt
a háborút törhetetlen' energiával és a végső
győzelemig fogjuk végigküzdeni.
A közgyűlés élénk helyesléssel és éljenzéssel fogadta,a főispán szavait, aki a napirend előtt még bejelentette a közgyűlésnek
Koczor János adóügyi tanácsnok szerdán
délelőtt történt elhalálozását.
— Mielőtt a tárgysorozat
tárgyainak
tárgyalására térnénk — mondta — egy fájdalmas kötelességet kell teljesítenünk. Rövid szenvedés után ma délelőtt meghalt
Szeged egyik érdemes és oszlopos tisztvise*
lője, Koczor János adóügyi tanácsnok, aki
több, mint 32 éve, hogy kötelességtudó és
lankadatlan munkásságával igyekezett a város ügyeit előre vinni. E g y ilyen kipróbált,
derék tisztviselőnek elvesztése mindig fájdalmas és sokszorosan érezzük ezt a fájdalmat a mai nehéz időben. Tárgysorozaton
kiviii indítványozom, hogy a közgyűlés adjon részvételének kifejezést a haláleset felett
és a tanács utján intézzen részvétiratot a
g\ ászolő családhoz.
A közgyűlés a főispán indítványát egyhangúlag elfogadta és megbízta a tanácsot
a részvétirat megszerkesztésével.
(A tanyai

népoktatás.)

(Ezután a tárgysorozatra került a sor.
Rack Lipót aljegyző a polgármester havi jelentését ismertette, amelyet a közgyűlés tudomásul vett. Tasahler Endre főjegyző bejelenti a közgyűlésnek, hogy a megüresedett
három törvényhatósági bizottsági tagsági
'helyre Prelogg József városi főgimnáziumi
igazgatót, Szász Ernő gyárigazgatót és őr.
Lippai Lajost választották meg. A közgyűlés
a bejelentést tudomásul vette. A közigazgatási bizottság tagjainak névszerinti szavazással újból dr. Becsei Károlyt, dr. Kószó
Istvánt, Obláth Lipótot, Szarvady Lajost és
dr. Rózsa Izsót választották meg. Egyhangú
felkiáltással újból megválasztotta a közgyűlés a kijelölő választmányba dr. Kószó
Istvánt, dr. Rózsa Izsót és dr. Vegman Ferencet. a számonkérőszék tagjaiul
Rainer
Mórt és Vegman
Ferencet, a közápitészeti
tanács tagjául dr. K óv ács Józsefet; az iga-

zoló választmány tagjaiul dr. Becsey Károlyt, Homor Istvánt, dr. Jedlicslea Bélát,
dr. Vegman Ferencet és Várhelyi Józsefet;
az állandó biráló-választmány tagjaiul dr.
Balassa Ármint, Reiniger Jakabot, Szarvady
Lajost, Wagner Gusztávot és dr. Tóth Imrét.
Ugyancsak újból és közfelkiáltással megválasztotta a közgyűlés az árvaszéki tanács
tagjaiul a régi tagokat.
Lantos Béla igazgató indítványára és
Bokor Pál javaslatára kimondta a közgyűlés, liogy az ujszegedi Pillich Kálmán-utcát
petróleum helyett légszesszel világittatja, de
a határozat foganatosítását a síénbiány miatt későbbre halasztotta.
Dr. Gaal Endre referálta, bogy az állam
38 uj tanyai tanterem és tanítói lakás felállítását kivánjia a várostól. Ezek építési költségét 800.000 koronára preliminálja a kultuszminiszter, .aki a költségekhez 300.000 korona
hozzájárulást helyezett kilátásba. A tanács
javasolja a közgyűlésnek, mondja ki, hogy
nem tartoznék ugyan az államosítási szerződés értelmében még ujabb összegekkel hozzájárulni az iskolák építéséhez, de ha ezzel
végleg lezárhatja a tanyai iskolák fejlesztésének rá hárulható költségeit, hajlandó ezt
az 500.000 koronás terhet magára vállalni.
Dr. Fajka Lajos azt indítványozza, hogy a közgyűlés térjen napirendre az
indítvány felett, mert a népoktatás fejlesztése állami kötelesség, előbb az eddig ópitett
tanyai iskolákat liozák jókarba, 38 iskolára
nincs is szükség, azonkívül a tanács elmulasztotta részletes javaslatot liozni a közgyük
lés elé.
Dr. Gaal Endre kulturtanáesnok ismerteti a miniszternek erre vonatkozó leiratát
és a tanyai iskolák ügyében hozott első szerződést.
Dr. Becsey Károly annak a véleményének ad kifejezést, hogy az iskolák fentartása
és általában a tanügy fejlesztésének az állam
feladatát kell bogy képezze. Nem járul a
tanács javaslatához. Indítványozza, bogy a
közgyűlés adja vissza előkészítés végett az
ügyet a tanácsnak és utasítsa, hogy az iskolagonduokságok és ipénzügyi
bizottság
meghallgatásával tegyen részletes jelentést,
hol mennyi iskola felállítására van szükség
és, mibe kerülnek ezek, valamint, bogy miképpen lehetne a városnak államosítási szerződésben biztosított jogát megóvni.
Dr. Gaal Endre és dr. Fajka Lajos ismételt felszólalása után a közgyűlés 25 szóval
12 ellenében a tanács javaslatát
elfogadta.
Dr. Gaal Endre a venerikusok kórházának ügyét ismertette. A városi közkórház
mai berendezésében tudvalevőleg nem alkalmas a venerikus betegek befogadására. A
város hatósága a katonai parancsnoksággal
lépetLérintkezésbe, hogy a venerikus betegek
kórháza céljaira engedje át a Szent Györgytéri iskolát. A katonai parancsnokság erre
vonatkozóan ígéretet is tett a városnak. A
város a venerikusok kórházát ugy szervezi
mieg, liogy hozzá fog tartozni a közkórházhoz.
A tanács javasolja a közgyűlésnek, hogy írjon fel a miniszterhez a kórház költségeinek
megtérítése iránt és a költségekre kérjen a
belügyminisztertől 100.000 korona előleget.
A közgyűlés a tanács előterjesztését egyhangúlag elfogadta, ami után a főispán a
közgyűlés folytatását csütörtökön délután 5
órára halasztotta.

i KYémer H. "3USJZ |
Kossuth Lajos-sugárut
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(tSaját tudósítónktól.) A városháza tornyán fekete lobogót lenget a decemberi szellő. A magisztrátusnak halottja van. Egyik
régi, munkás ós kiváló tevékenységű tagja
költözőt el a kora reggeli órákban az élők
•órából. Koczor János lranyt el. Talán nincs
ennek a városnak egy polgára sem, aki nem
ismerte volna a daliás termetű szenátort,
aki — ugy látszott — maga volt az elpusztíthatatlan élet. Ez az élet is elpusztult, kialudt
örökre. És most ismét szegényebb lett a város egy szorgalmas, derék tisztviselővel, aki
a közigazgatás különböző (hivatalában tevékeny t a g j a volt a toronyaljának és hü fia a
városnak, aki ott állt már az újjászületett
város bölcsőjénél és legjobb tudásával,
munkaakarásával segitett megalapozni a
város jövendőjét és boldogulását.
Koczor János nemcsak a becsvágya,
hanem a példaadó szorgalma révén is jutott
a szenátori székbe, mielőtt majdnem két évtizeden keresztül a helyettes-főkapitány és a
rendőrbiró tisztét töltötte be. Mint kódházbiztoB került a város szolgálatába, 1884-ben,
a rákövetkező évben osztályjegyző lett és
1889-ben alkapitánynak választották meg.
Majdnem egy évtizede, bogy a törvényhatósági bizottság tanácsnoknak választotta meg.
Előbb a katonaügyi reszort élén állott, majd
&* adóügy élére került ós mint minden állásában. itt is emberül állta meg a helyét. Mint
rendőrbirónak a bir szárnyára vette a nevét
és a város határain tul is emlegették a Koezor-biróságot. Mestere volt a paraszti emberrel való bánásmódnak. Igazságosan kezelte a paragrafusokat, de Ítélkezéseiben emberséges érzése és gondolkozásmódja is
megnyilatkozott. Kevesen ismerték ugy a
paraszti ember természetrajzát, lelki és gondolatvilágát, mint Koczor János, aki értett
a nép nyelvén és szigornsága dacára is tudott velük bánni.
Az utóbbi években betegeskedni kezdett.
Külsején nem igen látszott a betegség nyoma, imponáló alakjával délcegen járta az
utcákat és meg nem csappant készséggel
végezte terhes 'hivatalának nagy körültekintést igénylő ügyes-bajos dolgait. Csak a kedélye nem volt olyan, mint régen. Mindinkább nyomott lett a hangulata és pompás
tréfákra hajló kedvére ráülepedett egy kis
komorság. Viaskodott a hajával, de nem dőlt
ágynak, hanem szorgalmasan végezte hivatali teendőit. Cukorbetegség és érelmeszesedés támadta meg erős szervezetét és ez a két
baj gyoran végzett a robusztus emberrel.
Tegnap délután rosszullét fogta el és hiába
volt minden segítség, családjának ápolása,
orvosi tudomány, az izmos, erős embert legyűrte a lialál.
[Mindössze 62 évet élt Koczor János, aki-
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nek az elmúlásával' a. város ismét megfogyatkozott egy sokat dolgozott tisztviselővel.
Felesége, Tóth Ida szerető és hűséges hitvest
vesztett benne, családja pedig egy gondos,
melegszívű apát. özvegyén kivül három leánya: Rózsi (Tordai Art.urnó), Ida (Türr
dr.-né) és V i c a (dr. Fekete Béláné) és a harctéren küzdő Gyula fia gyászolják az elhunytat és velük együtt az ismerősök, jóbarátok
sokasága és a város közönsége, amely minden időben értékelni tudta azokat az érdemeket, amiket Koczor János a közigazgatás
különböző ágaiban szerzett kötelességtudásával és munkabírásával.

tette be a halálesetet és előterjesztést tett
arra nézve, bogy milyen formák között adjon
kifejezést a város gyászának? Egyhangúlag
elhatározta a tanács, bogy az oszlopos tisztviselőt megillető naponkinti háromszor való
barangozást elrendeli, a városházára a gyászlobogót fel vonatja, a ravatalt feldiszitteti és
a ravatalra Szeged város közönsége nevében
koszorút helyez. A tanács testületileg kondoleál a gyászoló családnál és a városháza
tisztviselőkara élén megjelenik a pénteken
délután tartandó végtisztességtételen. A város gyászjelentést ad ki tanácsnoka haláláról
és a polgármester fölkérte a főispánt, hogy
a közgyűlés megnyitásakor Koczor János
adóügyi tanácsnokot parentálja el.

Muraszombati Koczor János 1855 november elsején született. Középiskolai tanulmányait a várasi főgimnáziumban végezte,
majd a budapesti tudományegyetem jogi
fakultásának volt a hallgatója. 1875-ben
mi-nt egyéves önkéntes katonai szolgálattételre vonult be és 1876-ban letette a tiszti
vizsgát. Ennek az évnek decemberében nevezték ki tartalékos hadnaggyá. 1878-ban elvégezte a jogot, majd 1882-ig ügyvédi irodáivan gyakornokoskodott,' 1882-től 1884-ig a
szegedi magyar királyi állami jószágigazgatóságánál gyakornokoskodott, mint napidíjas fogalmazó. 1884 novemberében került a
város szolgálatába. A törvényhatósági bizottság kórházi biztossá választotta meg és ettől
kezdve gyorsan emelkedett. Még ugyanebben
az évben megnősült, Tóth Idát, Tóth Mihály
városi főkamarás leányát vette feleségül.
18S6 március havában kapitányi osztályjegyzővé választotta meg a közgyűlés, majd
.1890 április 22-én első osztályú al kapitánnyá
nevezte ki a főispán. 1899 augusztus 22-én főkapitány-helyettes, rendőrbiró lett és végre
1908 április 21.-én tanácsnokká választotta a
törvényhatósági bizottság. Az 1914. évi tisztujitásnál újból megválasztották adóügyi tanácsnokká.

Közgyűlési vita a rekvirálásról.

Koczor János vasárnap még elnökölt a
második kerületi városatyaválasztáson. Ezen
a napon azonban már rosszullétről panaszkodott környezetének. Hétfőn reggelre roszszaíbbodott az állapota, mire dr. Korda Jenőt elhívták hozzá. I)r. Korda megállapította, bogy a tanácsnokot a nyelvén szélhűdés érte. Azonban ugy látszott, hogy komolyabb aggodalomra semmi ok nincsen. Hétfőn délután rosszabbodott az állapota, amely
ettől kezdve szinte óráról-órára romlott.
Kedden már annyira kritikussá vált egészségi állapota, hogy aggódó családja orvosi
értekezletet hívott Össze. A konzilium megállapitotta, bogy a beteg állapota válságos.
Kedden éjszaka nem feküdt le; az egész éjszakát karosszékében és a hencseren ülve
töltötte. Éjféltájon elkomolyodott, meghalt
fia jutott eszébe. Ettől kezdve gyakran szólt
meghalt János fiáról. Reggel felé rosszabbra
fordult az állapota. Kilenc óra tájon felkérte hozzátartozóit, bogy szerkesszenek egy
bejelentést, amelyben a tanácsnak bejelentheti betegségét. Háromnegyed 10 órakor mellette tartózkodó felesége észrevette, bogy a
karosszékben ülő'beteg arca fokozatosan kékül. Nyomban ágyba fektették. P á r perc
alatt kiszenvedett.
Délelőtt 11 órára dr. Somogyi Szilveszter polgármester rendkívüli tanácsülést bivott egybe, amelyen meghatottsággal jelen-

(Saját tudósítónktól.) A szerdai közgyűlés legérdekesebb tárgyáriak kétségtelenül
az az indítvány Ígérkezett, amelyet a rekvirálás ügyében Wimmer Fülöp adott be. A
polgármester tudvalevőleg a fejenkinti lisztadagokat leszállította és akként rendelkezett, hogy a háztartásokból azokat a menynyiségeket is el kell rekvirálni, amelyek a
kisebb adagokon fölül vannak. Wimmer ezt
helytelenítette. A z intézkedés joga ugyanis
a törvényhatóságok első tisztviselőjét illeti
meg. Megtörténhetik, — mondta — hogy
más törvényhatóságokban a magánháztartások számára meghagyják a miniszteri rendeletben megszabott mennyiségeket, már
pedig nem kívánatos, ihogy ne egyenlően
legyen ellátva az ország egész lakossága.
Az ilyen előállható egyenlőtlenségek megelőzését célozta az inditvány egy sürgöny-felterjesztéssel a Közélelmezési Hivatalhoz. A
tanács a kormányhoz való felírást javasolta,
de a vita során belátta a humort, mely véleményéből .kicsillogott és hozzájárult a sürgönyhöz. Végül is nagy szótöbbséggel ugy
(határozott a közgyűlés, 'hogy a lisztadagok
országosan való megállapítását kéri Kiirthy
bárótól, előzőleg pedig a polgármester megígérte, hogy a magánháztartásokban csak
lefoglal tatja a kérdéses mennyiségeket, de
az ügy elintézéséig nem szállittatja el.
Wimmer Fülöp inditvánva a következő:
— Mond ja. ki a közgyűlés, hogy a köz1élelniezési hivatal elnöke által elrendelt és
most itt városunk területén foganatosítás
alatt álló rekvirálási az ismert helyzetnél
fogva természetesen helyesnek és szigorúan
keresztülviendőnek tartja, azonban csak ugy,
hogy az a magas kormánynak az egész országra szóló ós eddig érvényben .maradt
kormányrendelet értelmében történjék, vagyis ugy, hogy az ezen rendelet értelmében
a lakosságnak megengedett 400, 300 és 240
gramm lisztadagok változatlanul megmaradjanak és csak az ezen felüli mennyiségek ott,
ahol találtatnak, ismétlem, a legszigorúbb
módon rekviráltassanak.
Utasítsa a polgármester urat, hogy a
rekvirálási csak ily értelemben és a fennálló kormányrendelet épségben tartásával

Abonyi Mihály

Ajánlja a most érkezett legujjabb férfi és

ezelőtt Holtzer és Abonyi

Férfi-, és fiu- gyermek-öltönyeit, azonkivül szőrme Mikádóit.
:-:

=

Széchenyi-tér 2.

=

fiu téli kabát és Raglánjait.

Szeged, 1916. deoemW

ii.

Vigye keresztül, felajánlva, hogy e tekintetben a törvényhatóság megosztja vele az
esetleg reá háramló felelősséget. Végül terjessze fel ezen határozatot azonnal egy Ikimeritő sürgöny utján a közélelmezési hivatal elnökéihez, Kiirthy báróhoz és kérje annak tudomásulvételét, illetve hozzájárulását.
A z indítványt Balogh Károly pénzügyi
tanácsnok ismertette. A tanácsnak az indítvánnyal kapcsolatosan az az álláspontja,
hogy a közgyűlésnek niracls hatáskörében az
indítvány értelmében rendelkezni, a polgármesternek kötelessége a törvényes rendeletet végrehajtani és a fogyasztás mértékét
megállapítani. Ezért — javasolja a tanács —
az indítványból csak az fogadtassék el, hogy
a közgyűlés irjon fel a kormányhoz, hogy a
rendeletileg megállapított 240—300 és 400
grammnyi kontingenst biztosítsa s ha szükséges, országosan és egyenlően szállíttassák le a kontingens s csak a 240—300—400
•gramm napi mennyiségen feliili rész rekvirál tassék.
r
Wimmer Fülöp hangsúlyozza, hogy a
kormány rendeletében megállapított 240
grammős lisztadagot .nincs joga leszállítani
a polgármesternek és a rekvirálás csak az
azon felüli mennyiségekre terjedhet kii. Egyes
városok közigazgatási hatóságai nem szállították le a napi adagokat, mig például Szegeden leszállították. Meg kell állapítani országosan, bogy mennyi legyen a naponkint
visszatartható lisztadag, nehogy egyik törvényhatóság területén nélkülözzenek, mig a
másik törvényihatóság területén ki-k.i megkapja a naponkinti 240 gramm lisztet. Ezt
az egyenlőtlen állapotot meg kell sürgősen
szüntetni, ezért van szükség a távirati felterjesztésre.
Dr. Becsey Károly lényegében hozzájárni az indítványhoz, de ugy, hogy utasítsa
a közgyűlés a polgármestert a lisztadagok
csökkentésének megszüntetésére.
Pásztor József utal báró Kiirthy Lajosnak arra a kijelentésére, hogy az. országos
közélelmezés céljaira ez időszerint már csak
az augusztus 15-ig szükséges készlet egyhetede áll rendelkezésre. E z tette szükségessé a második rekvirálás elrendelését. A z
egyenlő elbánás elvét nem ugy érvényesíthetjük, ha a polgármesternek olvan utasítást adunk, amihez jogunk nincs, hanem ha
a dolog országosan és egyöntetűen való
rendezését sürgetjük. Ép azért elfogadásra
ajánlja Wimmer Fülöp inditványát.
Dr. Tonelli Sándor szerint vannak városok az országban, ahol nem volt rekvirálás és nem szállították le az adagokat. Szeged .itt hátrányosabb elbánásban részesült,
amit nem szabad megengedni.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester
ismerteti a rekvirálási rendeletet, amely teljesen a törvényhatóság első tisztviselőjére
hizza annak a kérdésnek eldöntését, 'hogy
leszállitsa-e az adagokat, vagy sem. E g y
lelkiismeretes alispán, vagy polgármester az
országos érdekekre való tekintettel redukálja a naponkinti lisztadagokat, hogy a kivetett mennyiséget beszállíthassa, mig akadhatnak, akik ezt nem teszik meg. Elismeri,
'hogy ez a kérdés országos rendezést kiván.
'Hozzájárul ahhoz az indítványhoz, hogy intézzen a közgyűlés távirati felterjesztést az
Országos Közélelmezési Hivatalhoz, ihogy
az egész országra nézve egyöntetűen állapítsák meg, mennyi legyen a naponkinti lisztadag, amelyet mindenki joggal visszatarthat. ígéretet tesz a közgyűlésnek arra vonatkozólag, hogy a távirati felterjesztésre adandó válasz megérkezéséig a leszállított fejkvótán felüli készleteket csak lefoglaltatja,
de elszállíttatni nem fogja.
Wimmer Fülöp hozzájárul ehhez, mire
a vita — esti hat órára — véget ért.
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Tisza a külkereskedelmi
szerződéseinkről.
— Megszavazták az Indemnitást. — A
képviselőház ölése. —
(Budapesti tudósítónktól.) A képviselőház szerdai ülését Szász Károly alelnök nyitotta meg. A z indemnitási javaslat általános
vitájának befejezése után gróf Tisza István
miniszterelnök szólalt fel. A miniszterelnök
utalt arra, hogy az indemnitási javaslat tárgyalása azt igazolta, bogy a Ház a jelen
pillanatot nem tartja alkalmasnak a beható
vitára. Ennek az általános felfogásnak megfelelően — úgymond — csak néhány megjegyzést tesz a tárgyalás során elhangzott
észrevételekre.
A z élelmezési kérdésről — mondja a miniszterelnök — olyan kijelentések hangzottak el, amelyek a dolgok nem ismeréséből
fakadnak. Az élelmezésről való téves fölfogás
elterjedése a külföldön igen káros következményekkel járhat, ezért kéri a képviselőket,
hogy az élelmezési kérdésekhez igen tapintatosan nyúljanak.
Ezután a miniszterelnök reflektált gróf
Batthyány Tivadarnak a lengyel kérdésben
tett nyilatkozatára. A lengyel kérdés — mondotta gróf Tisza — mindnyájunk szivéhez
közel áll, de Batthyány felszólalásának tendenciáját szerencsétlennek tartja. H a a lengyel népben kételyt ébresztünk Németország
és a monarchia jószándékai iránt, ezzel nagy
nehézséget okozhatnak. Óvatosan kell foglalkozni a lengyel kérdéssel. Az is igen nagy
hiba, ha olyan vágyakat ébresztünk a lengyel népben, amelyeknek megvalósítása nehézségekbe ütközik. Ugrón Gábor beszédére
a miniszterelnök megjegyzi, hogy Ugrón túlzottan sötét színekkel festette a román betörés által a székely széleken előállott helyzetet. E z a kép nem födi a valóságot. A kormány mindent meg fog tenni, liogy megfelelő
segélyakcióval enyihitsen minden nyomorúságot. K i .kell jelentenie, hogy formális és
teljes hadikárpótlásra nem lehet gondolni.
Nem terhelhetjük meg az országot olyan
teherrel, amelynek nagyságáról fogalmunk
sincs. Segélyakcióval akarnak segiteni a
helyzeten. Kéri a Házat, hogy Ugrón indítványa fölött térjen napirendre.
Teleszky János pénzügyminiszter védelmezi a kormány álláspontját, hogy indemnitást akar és nem nyújtott be rendes költségvetést, ameiyet ma ugyse lehetne megállapítani a napról-napra változó szükségletek miatt. Rátér ezután a dohánygyártás
nehézségeire. Utóbbi időben az állam nem
volt képes a megnövekedőit szükségletet kielégíteni, miután a termelés csökkent. Ezt a
nem makszimált áruk termelésének túltengése és az árak be nem tartása idézte elő.
Első sorban a fronton levőket kell kielégíteni. Reméli azonban, hogy mielőbb megfelelő mennyiséget tudnak előállítani. A szeszsziikséglet kielégítésének hiányát főleg az
idézi elő, hogy Ausztriában a makszimális
áron jóval felül vásárolják az árut.
Rátér ezután a bankok tőkeemelésére.
A lapok — mondta, a .miniszter — a tőkeemelést a háborús nyereségek eltüntetésére
valónak tekintik. Csodálja a tudatlanságnak
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azt a vakmerőségét, amellyel ezt a kérdést
tárgyalták és a közönség tájékozatlansága
rniatt hitelt ad ennek. Ha a nagy pénzintézetek tőkeemelése elé a törvényhozás vagy
a kormány gátat vetne, azt indokolatlan hibának 'tekintené. Ha azonban a kisebb pénzintézetek visszaélénénok a tőkeemeléssel,
akkor a Pénzintézeti Központ révén fellépne
ellenük.
A Ház többsége ezután az indemnitási
javaslatot részleteiben is elfogadta.
A külkereskedelmi szerződések tárgyalásánál gróf Károlyi Mihály szólalt fel elsőnek, Felvilágosítást kér azokra a hirekre vonatkozólag, amelyek a hosszú lejáratú kiegyezésről szólnak. Gróf Apponyi Albert a
hosszú lejáratú kiegyezés hátrányaira akarja figyelmeztetni a kormányt. Hangsulyozza, hogy erről a kérdésről a valódi nemzeti
képviseletnek kell majd dönteni. Polónyi
Géza fel világosítást kér, hogy a kormány
milyen relációt tart fent Németországgal.
Kérdi, m,i van a Németországgal kötött szerződéssel és mikor jár az le. Gróf Eszterházy
Móric hasonló kérdéseket vet fel.
Gróf Tisza István miniszterelnök: A kormány a kiegyezési kérdésben változatlanul
fen tartja eddig elfoglalt álláspontját. Noha
csak december 31-ikéig kell felmondani a
szerződést, már junius 30-ikán megtette az
előzetes intézkedést. Minden esetre ugy fog
eljárni, hogy az ország szabad rendelkezése
minden körülmények között biztosítva legyen, A z időpontot most még nem tudja
megállapítani, hogy a Házat a kérdésről mikor tájékoztathatja részletesen. Ennek az
ideje csak akkor fog bekövetkezni, ha Németország és Ausztria a főbb elvi kérdésekben meghozták a döntést.
A javaslatot a Ház elfogadta.
Sümegi Vilmos interpellált ezután a
székelység visszatelepítése ügyében. Kéri,
hogy a Romániában zsákmányolt gabonából
először is a székelyeket lássák el. Választ
nem kapott; interpellációját kiadták a belügyminiszternek. A z ülés ezzel véget ért.

Olaszországban terjed a békepropaganda.
Lugano, december 13. A Corriere deüa
Sera azt állítja, ihogy a szocialisták e hét
végén a pénzügyi provizórium vitája alkalmával meg akarják ujitani a kormány elleni
támadásaikat és ismét megkezdik a háborúellenes propagandát. A lap erre hivatkozva
felszólítja a kamara többségét, hogy gondoljon a haza és a szövetségesek iránti kötelességére. E z pedig nemcsak azt követeli
•meg tőlük, hogy a kormánnyal szavazzanak, hanem azt is, hogy a szocialistákat
egyszer és mindenkorra némítsák el. A Popok) d'Italia vastagbetüs cikkben egyenesen
a kötelességéről megfeledkezett parlament
elnyomására izgat. A z Itália is hevesen támadt a kamara többsége ellen, amely Boselli háborús politikája értelmében szavaz
ugyan, mint ahogyan ezt Salandra alatt is
tette, titokban azonban összeesküvéseket
sző a szocialisfákkal és a padok alatt tapsol
nekik,

fezeged, 1916. december 14.
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— Időjárás. Helyenként csapadék és
egyelőre lényegtelen hóváltozás várható.
SÜRGÖNYPROGNOZ1S: Sok helyütt
csapadék, enyhe.
— A királyi pár december 27-ikén érkezik Budapestre. Félhivatalosan jelentik:
öfelségeik Károly király és Zita királyné,
Ottó trónörökössel és udvartartásukkal december 27-én délben érkeznek külön udvari
vonattal Budapestre. E z alakalomimal a királyi pár ünnepélyes fogadtatásban fog részesülni. Valószinüleg ugyanezen a napon az
uralkodóház tagjai is Budapestre érkeznek.
— Tisza a békenádor. Budapestről jelentik: A koronázás első hirére nagy vita indult
a politikai pártokban, bogy k i tegye az uj'
király fejére a magyar szent koronát. Mint
ismeretes az ellenzék kemény harcra határozta el magát gróf Tisza István miniszterelnök ellen, akit' nem tart illetékesnek a nádorhelyettesi méltóság betöltésére. A z ügy
ujabb fordulatáról szivárgott ki ma hir. E
szerint az ellenzék most, amikor minden kérdések között a legéletbevágóbb és a legaktuálisabb a béke kérdése, nem fog további akciót kifejteni az ellen, hogy a koronázás ünnepi funkcióját a miniszterelnök teljesítse.
Most tényleg nincs idő arra, 'hogy a politika etikette-kérdéseivel foglalkozzunk. Most
az egész vérző emberiség boldogságáról, megpibenéséről van szó. Béke, ez a szó lebeg ma
minden ember ajakán, ez vésődik most minden szivbe és ez foglal le minden gondolatot.
Itt nincs helye se közjogi paragrafusoknak,
se egyéb illetékességi kérdéseknek. Ebben
a nagyszerű világreményiben ép ugy egyesülnie kell minden embernek és minden pártnak, mint ahogyan a háború véres, nagy
katasztrófájában is egyesültek. Csak igy
győzhetünk és csak igy fogunk boldogulni is.
— A vezérkari főnök a bécsi műegyetem
díszdoktora. Bécsből jelentik: A lapok jelentése
szerint néhai Ferenc József hozzájárult, hogy
a bécsi műegyetem tanári kara Conrád bárót
a vezérkar főnökét, Krobatin báró vezérezredes-hadügyminisztert, Schleuer táborszernagyot, a hadügyminisztérium osztályfőnökét
a technikai tudományok díszdoktorává válassza. A diploma ünnepélyes átnyújtása
későbbi időipontban fog megtörténni.
— Daruváry Géza nyugalomba vonul. A
hivatalos laip szerdai száma közli, hogy dr.
daruvári Daruváry Géza belső titkos tanácsos,
kabinetirodai osztályfőnöknek, aki
megrendült egészségi állapotára való tekintettel saját kérelmére nyugalomba vonul, a
király legfelsőbb elismerését fejezte ki.
— A rekvirálás megkezdése a belterületen
H i r t adtunk arról, hogy a rekvirálást először
a tanyán végzik és csak azután a város belterületén. Most a főspán rendeletére pénteken a város belterületén is megkezdik a
rekvirálást.
— Kényszer-élelmezés Berlinben. Berliniből jelentik: a Tageblatt szerint illetékes körök azzal a tervvel foglalkoznak, liogy a tömegétkezéseket kényszer utján belhozzák és
pedig olyanformán, hogy minden berlini család regei, délben és este házhoz szállitva kapja az elkészített ételeket a kenyérrel együtt.
iA terv részletei még nem ismeretesek, de
annyi bizonyos, hogy a kónyszerélelmiezést
kiterjesztik a társadalom minden osztályára
egyaránt.
— Négymillió a vtdéki rendőrségek fejlesztésére. Budapestről jelentik: A belügyi
tárca terilére a vidéki városok fejlesztésére
az idén is nyolc millió koronát állítottak be

a költségvetésbe. Ebből négymilliót a vidéki gazda földje nagyságának arányában több üzrendőrségek fejlesztésére fordítanak. A bel- letrészt is jegyezhet, azonban húsz üzletrésznél
ügyminiszter most utalja ki ezt az összeget többet senkisem. Üzletrészt csak az jegyezhet,
akinek Szeged területén földbirtoka vagy béra vidéki rendőrségeknek.
lete
van. Mindenki az üzletrész arányában ré— Hétfőn lesz a nádorválasztás. Budapestről jelentik: A képviselőház, szerdán öt szesül a szeszfőző szövetkezet hasznaiban és
bizottságot választott. A z egyik átadja a előnyeiben. Minden üzletrész után az aláíráskirálynak a hitlevelet és felkéri őfelségét, kor két korona belépési és illetve alapítást
hogy koronáztassa meg magát. A másik- dijat kell fizetni. Az alakuló közgyűlést decembizottság a királynét kéri fel, hogy járuljon ber 24-ikén, vasárnap délelőtt 11 órakor tartják
hozzá a megkoronáztatásához. A harmadik meg Szatymazon, a Báló-féle vendéglő helyisémeghívja a főhercegeket.a koronázásra. A írében. A gazdáik saját érdekükben cselekednegyedik a szent korona kiemelését eszközli." nek, ha az alakuló közgyűlésen minél nagyobb
Az ötödik a szent koronát a várpalotából a számban vesznek részt.
koronázás helyére szállítja. Hétfőn választ— Tanitók és tanítónők háborús segélye.
ják meg azokat a képviselőket, akik felszol- A közoktatásügyi miniszter leiratot intézett
gálnak a koronázási ebédnél és valószinüleg Jánossy Gyula tanfelügyelőhöz, amelyben
ugyanekkor fog megtörténni a nádorhelyet- értesiti, hogy az államsegélyes községi és felekezeti okleveles tanitók , részére 600, nem
tes választása is.
okleveles tanitók és óvónők részére 450 koro— Szegedi gazdák szeszfőző szövetkezete na háborús segélyt utalt ki. Ugyanilyen seA Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesülete gélyt utalványozott a miniszter az állami
és a Szegedi Gazdasági Egyesület mozgalmat elemi iskoláknál alkalmazott olyan tanítónők nek, akik hadhavonult tanítókat helyetteindított a gazdák körében szeszfőző szövetke- sítenek. A háborús segélyt havi részletekben
zetek a lakit ásóra. A gazdák érdekeiknek meg- 'folyósítják.
védése céljából Felsőtanyán -iSzatymaz szék— Robbanás a felixdorfi lőporgyárban.
hellyel, központi szeszfőző szövetkezetet alakí- Bécsiből jelentik: A félixdorfi lőporgyárban
tanak és a megalakítás után Felisőtanya egész ma éjjel robbanás történt. Nyolcvan épület
területét egy szeszfőző körzetté alakítva, a szö- közül tizenegy áldozatául esett a robbanás,
vetkezet részére a szeszfőzde felállításának niák. Más épületek könnyebben megrongáengedélyét fogják kérni. A szövetkezetbe üzlet- lódtak; 1 ember meghalt, 2 eltűnt és 14
részt jegyzett gazda a szövetkezeti szeszfőzdébe megsebesült. A kár ismeretlen.
ugy hozhatja kifőzni kivánt termeivényeit,
— A szegedi bőripari szövetkezet jótémintlia a saját üstjébe vinné és ezután is el- konysága. A szegedi bőripari szövetkezet, mely
láthatja háztartását saját termelésű szeszes- mintegy 25 év óta szolgálja a szegedi cipész
italokkal. Egy üzletrósz összege 100 korona, a és csizmadia iparosok bőrbeszerzés körüli
erdekeit, épp ugy példaadó jótékony cselekemif részielekben is lelhet befizetni. Minden detekről adott tanúságot, mint a szintén elő-
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A szenzációk szenzációja

Mérföld KöVeK.
Társadalmi dráma 4 felvonásban.
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tgy tyitya história.
Vígjáték 2 felvonásban.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Szombaton d. u. 3 és vasárnap d. e. 11 órakor ifjúsági és
gyermek mese előadások.
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Szeged, 1916. december 14.
hyösen ismert társa: a cipőipar szövetkezet.
Tegnapi igazgatósági ülésén Schaffer iMárton elnöklete alatt Szabó Gyula kamarai titkár javaslatára elhatározta ugyanis, hogy a
közelgő garáe&ony alkalmából 500 koronát
bocsát a polgármester rendelkezésere a katonák részére nyújtandó karácsonyi szeretetadományok céljaira, 500 koronát ad a kereskedelmi és iparkamara gyorssegély alapjára,
1200 koronát bocsát az ipartestület rendelkezésére, hogy ebből 10 családnak 30—30 korona, 10 családnak 40—40 korona, 10 családnak 50—50 korona segélyt ádjon karácsonyra. Száz—száz koronát az iparoskörök karácsonyi segélyalapjaihoz való hozzá j árulúskép
szavazott meg s 100 koronát adott a Szeged
állomáson levő betegnyugvó intézmény céljaira. Elhatározta továbbá, liogy kötelezettséget vállal a tanítók háza mozgalmával kapcsolatosan éven,kint 3 tanitógyermek internátnsi ellátását 100—100 koronával segíteni.
A „kis rongyosok" segítésére szánt akciót
200 korona adománnyal támogatja a szövetkezet. A hadikölcsönre 40.000 koronát jegyzett ismételten a szövetkezet.
— Halálozás. Fájdalmas veszteség érte a
város két köztiszteletben álló polgárát, dr.
Pálfy József árvaszéki elnököt és Pálfy Dániel gyárost: édesanyjuk, özvegy Pálfy Jánosné, született Dús Julianna életének 73.
évében_december 12-én esti 8 órakor elhunyt.
A megboldogultat fiain kivül leányai. Pálfy
Dezsőné, született Pálfy Rózsi, Pálfy Ilona
és széleskörű rokonság gyászolják. A tisztes
matrónát csütörtökön délután fél három órakor temetik a Pál'fy-tféle gyártelepen levő lakásból.
— Az erdélyi menekülteknek. Szomora
József röszkei állami tanító nagyobb menynyiségii élelmiszert és 12 korona 40 fillér
készpénzt gyűjtött az erdélyi menekülteknek.
A gyűjtött pénzt és élelmiszereket szerdán
beszolgáltatta a polgármesternek. .
— Zsirt szabad mindennap árusítani.
Budapestről jelentik: A főváros közélelmezési ügyosztálya közli, hogy az Országos
Közélelmezési Hivatal rendelete értelmében
disznózsírt, hájat, szalonnát a hét v alanténynyi napján, tehát a zsirtalan napokon is,
vagyis hétifőn, szerdán, pénteken is szabad
árusítani.
c
— A ceglédi gyorsvonat balesete. Kedden
este háromnegyed hét órakor a ceglédi gyors
vonat teljes sebességgel robogott Budapest
felé. A Lőrinci-átrakodónál
a váltó tilosra
volt állítva. A lokcmotivvezető fékezett, de
ijedten látta, liogy előtte egy másik vonat
vesztegel. A másik lokomotivvezető szintén
észrevette a készülő veszedelmet és minden
áron meg akarta akadályozni a katasztrófát.
A tilos jelzés ellenére teljes gőzzel előre indult. Az összeütközést már nem tudta
kikerülni. A hátúi lévő lökomotivnak nekiszaladt a gyorsvonat és kivetette helyéből. A
gyorsvonat csomagkocsija összetört, a lokomotív a másik vonat szeneskocsijára szaladt.
Emberéletben nem esett kár.
— Egy porosz gyermek kerestetik. A
poroszországi Hindenburg község elöljárósága átiratot intézett Szeged tanácsához, melyben egy W Ükeim Jcsef Urbainczyk nevű
odavaló illetőségű fiu sorsa iránt érdeklődik. Miután a tanács a fiu tartózkodási helyét nem ismeri, ezúton kéri a közönséget,
hogy aki felvilágosítással tud szolgálni a
fiu személyét illetőleg, jelentse a kulturtanáesnoknak.
— Kik árusítják a hatósági cukrot. A
közélelmezési üzem közli: A Szegedre érkezett 4 vaggon cukrot a következő nagykereskedők árusítják: Ifjabb Aigner József
U00 kg., Danner Péter fia 1100 kg., Dauer
••Mihály 900 kg., Fenyő Testvérek 700 kg.,
Hoififmami János 1100 kg., Kardos Jakab 700
kg., Kellnor Mór 700 kg., Meisl Ignáz 700 kg.,
Mihályi Adolf 700 kg., Sehlesinger Mór 3.300
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kg., Szécsi Izsó 500 kg., Sándor Lajos 700 kg.,
iSchi'fer Antal 500 kg., Tóth Péter 2200 kg.,
Vincze Lipót 500 kg.'A cukorutalványobat a
kerületi rendőrség állítja ki.
— Jegyezzünk hadikölcsönt a Szegedi
Hitelbank R.-T.-nál, Szeged Kölcsey-utca 11
szám alatt.
— Rendelet az adókivetésről. A hivatalos
lap szerdai száma pénzügyminiszteri rendeletet közöl, mely a földadó, az I., II., III.,
IV. osztályú kereseti adó, a tőkekamat- és
járadékadó, a nyilvános számadásra nem kötelezett vállalatokra eső bányaadó, a földós házbirtok után járó általános jövedelmi
pótadó, a fegyver- és vadászati adó, valamint
a hadmentességi dij 1917. évre szóló kivetésének megindítása s a jövedelemadó és a
hadi nyereségadó kivetésére vonatkozóan közöl részletes utasítást.
— A Mérföldkövek, ez a nagyszabású, csodálatosan szép film olyan sikert arató.:!; a
szerdai bemutaltón a Korzó-moziban, amilyenre Szegeden még nem volt példa. A
Mérföldkövek méltán megérdemli a közönség elismerését, mert valóban elsőrangú film
és a rendezése is tökéletes. A Mérföldkövek
csütörtökön kerül utoljára szinre.
Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.
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csütörtökön, december 14-én

Két pompás sláger!
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Vígjáték 3 felvonásban.
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Bűnügyi dráma 3 felv.
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Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Gyermekjegyek csak az első előadásra éryényesek.
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Lloyd George nem fogadja el
Wilson közvetítését.
Berlin, december 13. A Vossisohe Zeitung londoni tudósítást közöl, amely szerint
Lloyd George politikusokkal folytatott tanácskozás során kijelenitette, hogy Wilson
részéről a békeközi vetítést nem fogadja el
és azt se engedi meg, -hogy Amerika résztvegyen a béketárgyalásokon. Ezen tárgya^
lásókon szerinte csak hadviselő felek vehetnek részt, mert igy az antant-hatalmak helyzete kedvezőbb lenne.

Török hivatalos jelentés.
Konstantinápoly, december 13. A főhadiszállás jelenti: A különböző frontokon nem
történt fontos esemény.
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
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MŰSOR:
CSÜTÖRTÖK: Hannele. Álomjáték. Páros
háromharmados.
PÉNTEK: Először Egy magyar nábob. Színjáték. Páratlan egyharmados.
SZOMBAT D. U.: Iifjusági előadásul Strauss
világhírű operettje, a Cigánybáró
*
SZOMBAT ESTE: Másodszor Egy magyar
nábob. Színjáték. Páros kétharmados.
VASÁRNAP D. U.: Legénybucsu. Operett.
VASÁRNAP ESTE: Harmadszor Egy magyar nábob. Szinjátók. Páratlan kárornharimados.
Liliomfi. A mai szinlapon nyomtatva áil:
„A klasszikus ciklus Ill-ik része: „Liliomfi."
Tehát a ciklus részekre van osztva. Vájjon mi
is volt a két első „része"? A velencei kaimén és
a Hannele. Miután a „részeket" megállapítottuk, imieg kell állapítani, lmgy g klasszikus
ciklus darabjai közül melyik is a klasszikus?
Kétségen felül áll, hogy kizárólag A velencei
kalmár. A Hannele nem klasszikus darab. írója, Hauptmann él, a német modern drámairodaknunak első zászlóhordója, legkiválóbb művelője. Élő irót nem lehet, klasszikusnak megtenni, müveit a klasszikus jelzővel illetni, mert
valamely irodalmi műnek a kLasszicitását a
mtuló idő adja meg, mint a szobornak a patinát.
Ibsen noha már neon él és noha müvei vannak
olyan irodalmi értékűek, mint Happtimanné, a
mai kor még nem ismerte el klasszikusnak.
És miért volna klasszikus a Szigligeti Liliomfia-ja? örökbecsű alkotás a Liliomfi? Még
Gyulai Pál sem tartotta annak, csak a legjobb
magyar bohózatnak, ami mellett bizonyit, hogy
színpadi irodalmunk bohózatokban nagyon sze-
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8
gényes. Vigyázni kellene az osztályozással! A
színháznak, amelynek nevelő, oktató hatását
annyian és annyiszer szeretik 'hangoztatni,
nem szabadna klasszikusnak 'nevezni azokat
az irókat és azokat a darabokat, akik és amelyek nem klasszikusok. Nyilvánvaló megtévesztése ez a közönség nagyrészének. A színháznál, tapasztaltuk, nagyon szeretik a klasszikus szót használni. Divatos, kotyon-tfitty.es uj
operett előadását 'ha hirdetik, rendszerint a
muzsikáját klasszikusnak nevezik. Hogy miért?
Talán .azért, /mert a klasszikus szó szépen
hangzik, mert a szó tetszik nekik, mint az
egyszeri miskolci csizmadiának a kéjgáz szó.
Ha a színház klasszikus ciklust hirdet, klasszikus darabokat adjon elő és ne olyanokat, a
melyeket csak ő nevez el klasszikusnak. Minden klasszikussága nélkül is szívesen láttuk a
Liliomfi mai felelevenitését. Irodalomtörténeti
szempontból érdekes a darab és minden naivitása mellett is mulatságos, még olyan gyönge,
készületlen előadásban is, mint ahogyan ma,
szinrehozták. Értelmes, a mesterségét értő rendező hiánya túlságosan kiérzett >az előadásból,
amelyben stilus nélkül minden szereplő azt és
ugy csinált, arn.it akart és a maga kezére játszott. A mai, háborús közönségnek minden
tetszett, darab is, előadás is és sokszor, sokat
tapsolt a vezető szereplőknek: Solyimossynak,
Sugárnak, Szilágyinak, Ungvárinak, Matáuynak, Szeghőnek, Tóthnak, Violának, Hantos* inak, Cserényinek és mindazoknak, akiknek a
neve a szinlapon áll. Nekünk az a konferálás
tetszett, amit dr. Balassa Ármin tartott az
előadás előtt, Tömör összefoglalásban adta képét annak a kornak, amelyben Szigligeti a
drámairodalmat művelte; a szinházi ember
rajongó szerelmével hirdette a szinpadnak kulturális hivatását, ismertette drámairodalmunk
keletkezését, Szigligeti működésének hatását,
beszélt elárvult irodalmi műfajunkról: a népszínműről ós előadásába,n nemcsak okfejtéseit
élveztük és hogy témáját milyen alapos ismeretekkel gazdagon kezelte, hanem a nyelv
szépségét, tisztaságát, szóbőségót és képeinek
változatait. Értékes, színvonalon álló volt a.
konferánsza, amit • mindvégig éber figyelemmel
hallgatott a teli nézőtér közönsége, végezetül
pedig tapssal honorálta dr. Balassa Ármint,
valóban tanulságos és élvezetes előadásáért.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

j Valódi AUER-fény gáz j
harisnyák,
égők
~——————üvegek
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lók kizárólagosan

KOPNY

A nagyárlézi kútnál.
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GYULA í

auer-fény világítási vállalatánál Szeged,
Kosuth Lajos sugárut 1.

Telefon 463.
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érvényes mai naptól dec. hó 25-ig
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Legjobb erdélyi tábla dió 1 kg.
. pap^ » » »
yy » yy
feltört feles
mandula szép n. szemű „
Krach mandula „
héjjas moggopí
,,
feltört „ uj-áru „
mazsola szőlő
„
uradalmi kék mák „
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|-izzótestek és üveghengerek I n v e r t
és A u e r é g ő k r e legjobb minőségben F O N Y Ó S O M A , világítási-vállalatnál, Kölcsei-utca 4. Telefon 165.
•
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Szeged, 1916. december 14.

DÉLMAGYAROSSZAG

I

5'60 K
5.- „
18.- „
24.40 „
10.— „
4.40 „
19.60 „
12.40 „
6.40 „
6.- „
hatósági szilva
2.90 „
40.- „
40.40 „
„ „ öraiueffsz.ápu,,
44.- „
fellép „ egész
44.40 „
»
»»
16.- „
„ „ BPBlUB „ „ „ „ 16.40 „
Hollandi bemérni,, „ „ „ 8.40 „
„ édes bfluép fe) 1 doboz 4.50 „
Szalon luhophn
i kg. i o . - k
„
„ sfanloios „ „ 1 2 . - „
Sibutbapdf isobolddé „ „ 24.— „
Gerband „
„ „ 26.— „
cSÉSZÍP bauepéb tea „ „ 44.— „
Család!
„
„ „ „ 40.— „
Rekarek, U-K. féle védjejegyü
teák valamint 10, 20, 40 filléres
csomagokban kapható.
Zvack-féle Kaszinó rum 1 Itr.
16.—, V« ltr. 8.30, J/4 ltr. 4.50
Ananász Jamaikai rum saját töltés 1 ltr. 30.—, 7/io ltr. 14.—
V8 ltr. 10.—, s/io ltr. 6.—.

Az ötödik
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5 0 koronától kezdve
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$€
a hivatalos alá-
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beonnomabli Cpfim IIHOrOh ÉS Gognai ffilfiü
1

„1iíp. 5.-h
Tokaji, Szomopadnl, üszu is percenne napok.
&egJob& maguar ÉS nÉme! pezsgő bopoHből
nagy u&iaszlÉk ÉS OiISÉ árak.
Legjobb maggap iélemeníáll sajt 1 kg. 16.— k
„ liptói turó
„ „ 10.— „
„ Puszta Döry csemege sajt valamint egyébb sajt áruk legolcsóbb
napi árban.
, szardiniák, konzervek, szárított
gomba, zöld borsó, zöld bab és különféle finom befőttek legjobb minőségben
és legolcsóbban beszerezhető
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irási helyen:

i

;
1

1

UPÍ1#

bank- és váltóüztetében. Szeged, Széchenyi-tér.

csemegeüzletében
Kelemen-u,
Telefon 901.
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„Dőltéről" legjobb tojáspótló m e g é r k e z e t t .

0
#

II ollígllás j ó M n farfösa elD&lialfaflb.
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Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-iutca 9.

