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LEGÚJABB.
BERLIN:

A

Loka'Lanzeiger

jelenti:

Bassermiainn képviselő a birodalmi

gyűlés

főbizottságának elnökéihez indítványt nyújtott be, amelyben Ikivánja, hogy hívják össze.
H

főbizottságot a külügyi helyzet megvita-

tása céljából.
ROTTERDAM:

Pétervárról

Pokrocki birodalmi ellenőrt

jelentik:

külügyminisz-

torré nevezték ki. Utóda a birodalmi ellenőri állásban Feodoszjev, a pénzügyminiszter segédje lett.

j

R O T T E R D A M : Lloyd George elnökölt
a haditanács mai ülésén. Még nem egészen
egészséges. Orvosai egy-két napi nyugalmat ajánlottak neki.
ROTTERDAM:

Londoni jelentés sze-

ttint Redmond ir képviselő és

pártvezér

nyilt levelet irt, amelyben, kijelenti,

hogy

olyan kabinetet,

nincs

amelyben Asquith

jelen, nem támogathat. Asquith az íreknek
'gaz barátja volt, holott utódjáról ezt nem
'ehet állítani.

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN
egész évre K 28'— félévre . . K 14-—
negyedévre K T— egy hónapra K 2-40

Redmond nyilt levele nagy

'eltűnést keltette és különféle

magyaráza-

tokra adott alkalmat.
K O P E N H Á G A : A National Tidende je'eirati Londonból: A bélkejavíaslat itt nctn
keltett nagy szenzációt. Számoltak ezzel az
eshetőséggel és a fősúlyt arra fektetik, hogy
Németország az első hatalom, amely a békére szorul. A z ajánlat csak megerősítette
a
hitet a végleges győzelemben, amely véget vet a militarizmusnak. A szövetségesek
számára nem Románia, hanem a Somme és
Verdim a főeseménye az elmúlt kaimpany"ak. A szövetségesek v'égső győzelemre
v
aló törekvése a párisi és londoni kormányttökonstrukcióban jut kifejezésre.
M E L B U R N (Reuter-jelentés): A z „ArkUs" cimii lap irja: A német békenyitány
s
tömárság és együgyü trükk. A z „Age"
szerint a német militarizmust fel kell adni,
v
a g y el kell pusztítani, mielőtt a végleges
b
őkét megkötnék.
G E N F : A fraocia kannára tegnap esti
'''ősén megtették az első bizalmi szavazatot az uj Briand-kormány mellett. 314-en
Mellette, 165 képviselő ellene szavazott,
^eltűnt, hogy az ellenzék ismét öt képvise'ővel szaporodott.
ROTTERDAM:
Joffret kinevezték a
szövetségesek anna haditanácsának ehiökév
ő, amelynek székhelye Parisban lesz.
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Péntek, december 15.

Görögország hadserege az
antant ellen.

Athén és Pyreusz között a franciákat szétverték görög
csapatok. - Heves harcok folynak a Sarrail-hadsereg
hátában. - Lázadás áS3 küszöbön Szalonikiban.
Szófia, december 14. A görög hadsereg [
Szalonikiban a lakosság hangulata a
két részre osztva felvonul az antant ellen. | küszöbön álló lázadásra mutat.
Az egyik rész Monasztir elen, a másik
rész Nyugat-Macedóniában az olaszok ellen Ellentétes olasz jelentés.
nyomul.
Lugano, december 14. Milanói lapok
Szófia, december 14. A görög ós francia
jelentik Athénből: A z antant a Görögországcsapatok összeütköztek. A harcban, mely
hoz intézendő, bejelentett ultimátumát még
Athén és Pireusz között volt, a franciákat
•nem nyújtotta át és az ultimátum ugy látteljesen szétverték. Veszteségük 500 halott
szik már nem sürgős. Mondják, hogy az
és 1000 fogoly.
ultimátum tartalma Görögországra nézve
Szófia, december 14. Megbizható jelenelfogadható. Két gőzös és négy vitorlás hajó
tések szerint Szalonikiban több helyen zena blokád ellenére megkapta az engedélyt a
dülés és nagy tűzvész támadt.
Pyreuszból való távozásra, ahol postagőzöZürich, december 14. A Svájci Távirati sök is szabadon közlekedhetnék. Gajchet
Ügynökség megerösiti, hogy 12-én Pyreusz- tengernagy, aki Fournet tengernagynak léban véres összeütközés volt az antant-csa- pett a helyéibe, még nem érkezett meg. Szápatok és Görögország között, amelyben az mos francia és angol alattvaló ismét visszaantant 2000 halottat ós sebesültet vesztett. tért Athénibe. Holnap hir szerint az egész
A Sarrail-hadsereg hátában heves har- angol kolónia is visszatér. A z olasz iskolát
cok folynak. Cipru sszigete a király mellett is megnyitották.
foglalt állást.

az ellenségtől.
Az oroszok véres vereséget szenvedtek. —
B U D A P E S T , december 14. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) - Maekensen vezér tábornagy arcvonala: A z ellenség a Jalomlta alsó folyása körül is visszavonulóban van; újból tért nyertünk.
József főherceg

vezérezredes arcvo-

nala: Az oroszok tovább támadnak. Tegnap
is mindenütt ugy az Uz-völgytől délre, mint
a Trotus-völgyben és Tölgyestől nyugatra
véres

vereséget

szenvedtek.

Comanesci

felett osztrák-magyar repüld lelőtt egy ellenséges harci repülőgépet, amely felborult
és egy erdőben lezuhant.

BERLIN, decémber 14. A nagy főhadiszállás jelenti:

Lipót bajor herceg vezér-

tábornagy arcvonala:

Lényeges

esemény

nem volt.
József főherceg
r.ala:

vezérezredes areve-

Az Erdős-Kárpátokban

sok helyütt

tüzérségi tüz volt. A Gyergyő-hegységben
és a Trotusul-völgyben az oroszok veszteségteljes,

de minden eredmény nélkül le-

folyó támadásalkat folytatták.
Maekensen vezértábornagy hadcsoportja: Az egész harcvonalon a nagyon rossz
útviszonyok ellenére

kedvezően haladunk

Lipót bajor herceg vezértábornagy
arcvonala: Az oroszok tüzérségi tevékenysége a Dnyeszter mindkét oldalán fokozódott; különben semmi újság.

vodai vasúttól délre az ellenségtől meg van

HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.))

előre; Nagyoláhország a bukarest—csernatisztítva.
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Görögország harca a békéért
Ellenségeink a hazug ígéreteknek és
megfélemlítésnek minden eszközét felhasználták, hogy a 'balkáni semleges államokat
a központi hatalmak ellen hadbakényszeritsék. Bulgária idejében ismerte fel azt a veszedelmet, amely az antant győzelme esetén
állami önállóságát fenyegetné és szilárd elhatározással mellénk állott. Romániát Bulgária beavatkozása után az antant állandóan
és mind .nagyobb erővel késztette a maga
mellett való állásfoglalásra, mert veszendőnek érezte ügyét. Sikerült félrevezetnie Romániát, hogy elérkezett az a legkedvezőbb
pillanat, amidőn a legkisebb kockázat nélkül
nagy eredményt leihet elérni néhány hét
alatt, mert a központi hatalmaknak csak ez
a végső csapás kell még, hogy kegyelemre
megadják magukat ellenségeiknek. Romániát csábította ez a bűnös alkalom és hitszegően, a drága zsákmány könnyű megszerzésének reményétől elcsábítva, hadat
üzent régi szövetségeseinek. Hitszegéseért,
becstelen orvtámadásáért már megbűnhődött. Részvétünk számára nincs: sorsát teljesen megérdemelte.
A lángtengerben még csak Görögország
állott sziklaszilárdan, élén a bölcs Konstantin
királlyal, aki krisztusi türelemmel tűrte az
antant vakmerő terrorját, megalázó fellépését, amellyel a görög nép igazi érdekeinek
elárulására akarta kényszeríteni a görög
királyt. Konstantin király azonban, cserbenhagyva saját népének félrevezetett vagy fölbérelt tömegétől is; ellentállott az Ígéreteknek és fenyegetéseknek egyaránt. Rendületlenül hitt a központi hatalmak végső győzelmében. Országának földjére idegen csapatok tolakodtak be, királyi jogait megsértették, a pártütőket oltalmukba fogadták, de a
görög király hajthatatlan maradt.
Románia pillanatnyi sikerei az antantot
még vakmerőbbé tették
Görögországgal
szemben és ekkor még nehezebb helyzete
volt Konstantin királynak és azoknak a görög hazafiaknak, akik nem akartak ellenségeink bűnös ügyéhez szegődni. Győzelmeink
azonban végre Görögország számára is megérlelték a döntő szó kimondását és a cselekvés ünnepélyes idejét. Görögország is fegyvert fogott, de nem mint az antant remélte,
hanem valódi érdekeinek védelmére, hogy
megtorolja a megaláztatásokat és győzelmes
hadainkkal szövetségben tiszteletet követeljen állami méltóságának és függetlenségének.
Becsületes békeajánlatunkat, amelyet
erőnk tudata és emberszerető érzésünk sugallt, Görögország hadbaszállása követte.
Semmi kétség, hogy a vitéz görög csapatok
beavatkozása a háborúba már a béke ügyét
szolgálja. Konstantin királv férfias cselekedete .már csak azért is bölcs, nemes és a
nagy idők hivó szavát megértő volt. Görögország beavatkozásával az antant ügye a
Balkánon is végképen elveszett. A görög
hadak már elindultak Monasztir felé és az
olaszok .ellen. A francia csapatokkal már az
első összeütközés is megtörtént és a görögök
győzelmével végződött. A balkáni antanthadak fővezére, Sarrail tábornok is reménytelennek látja a helyzetet, mert a fővezérségről lemondott. Görögország a legszebb
reményekre jogosító pillanatban indult hadba és becsületes elhatározásával nemcsak
országa jövőjének, hanem az emberiség békéjének nagy szolgálatot tett.
A magyar nemzet a legnagyobb becsüléssel köszönti az uj harcedzett szövetség,
társát és lelkes örömmel látja a vitéz görög
hadsereget az igazságos ügyért küzdő központi hatalmak oldalán.

Briand! beszéde a békejavaslatról.
Genf, december 14. A kamara ülésén a
német kancellár beszédére célozva Briand
a következőket mondta:
— Kötelességem megóvni az országot
a mérgezés lehetőségétől, amikor egy ország a fogáig felfegyverzi magát, amikor a
.nemzetközi jog megsértésével mindenütt
összeszedi az embereket, hogy őket munkára kényszerítse. H a én e pillanatban országomnak oda nem kiáltanám: vigyázzatok, legyetek óvatosak, ugy büntetést érdemelnék. (Tetszés.)
—• Azt a javaslatot teszik nekünk, hogy
tárgyaljunk a békéről, amikor az ellenség
Belgiumot, Szerbiát és tiz francia departementeit megszállva tart. Határozatlanul és
homályosan, de ünnepélyes szav'akkal igyekeznek a nyugtalan lelkiismeretet és sziveket megmozgatni azokban az országokban,
amelyeikben oly sok halottat hagytak.
— Mit látunk mi e beszédben? Elsősorban egy kiáltást, amely a semlegeseket
és a német népet meg alkarja téveszteni.
Nem mi vagyunk, akik e borzasztó háborút
akartuk, azt ránk kényszeritették. E -kiáltásra századszor is az.t felelem: Nem! T i
vagytok a támadók! Bármit mondjatok is,
tények bizonyítják ezt veletek szemben. A
vér a ti fejetekre hull!, nem, a mienkre. Jogom v.an arra, hogy rámutassak erre az
otromba csapdára.
— Bethmann-Hollweg azt .mondta: „Mi
népeinknek megadhatjuk a jólét minden eszközét, amit csak kivámntak." De a többi
népeknek alamizsnát -kínál és szívesen kijelenti, hogy nem akarja őket megsemmisiteni. A mtaruci csata és Verdun után ez az,
amit a dicsőséges, erősen álló Franciaországnak kínálnak. Egy ilyen okiratot meg
kell fontolnunk és látnunk' kell, mi a célja.
E szószékről jogom van kimondani, hogy
manőverről és olyan kísérletről van szó,
hogy a szövetségesek közt egyenetlenséget
szítsanak, lelkiismeretüket megzavarják és
a népeket demoralizálják. Á francia köztársaság ilyen körülmények között nem
tehet kevesebbet, mint a konvent.

Hatalmak békejavaslata ügyében nem nyilatkoznak, mig szövetségeseikkel nem tanácskoztak. Addig csak annyit lehet mondani, liogy az angol sajtó teljesen egyöntetű
állásfoglalása annak a jele, hogy a szövetséges államok kormányai és népei .közt
egyetértés van. A központi hatalmak békejaVasiatát még nem kaptuk meg, de tekintettel arra, hogy az ontant-hátalmákkal
szemben a jegyzékben győztesnek mondják magukat, gyanút keltenek javaslatuk'
természete iránt. E tényt, a német önteltség
megnyilvánulását, vártuk és helyes értétke
szeriint mérlegeljűik'. H a a központi hatalmak' javaslata olyannak! tetszenék", hogy
éket akarnak verni közénk, akkor máris
mellőzésre van ítélve.

Lloyd George é s Briand
a béke ellen.
Kopemhága, decembr 14. Lloyd George,
angol

miniszterelnök

táviratot

intézett

Briand francia miniszterelnökhöz, amelyben
kifejezte megmásíthatatlan

elhatározását a

háborúnak a végső győzelemig való folytatásáról.

Briand válaszában

közölte az

angol miniszterelnökkel, hogy ugyanezen az
elhatározáson van.

Angol lao a béketárgyalások
megkezdését sürgeti.
Rotterdam, december 14. Á Manchester
G var dián irja: A központi hatalmaik őszinte
békeajáinlatáról van szó. Azonnal meg kell
kezdeni az eszmecserét, mert elleneseiben
a semlegesek előtt az antantnak nem lenne
igaza.

Félhivatalos francia közlés békefelfételelnkröl.
Páris, december 14. A Havas-ügynökség jelenti: Félhivatalos közlés szerint Németország nincs aibban a helyzetben," hogy
az antant számára a békét elfogadható alapon ajánlja. (M. T . I.)

Békekészség - sikereink
közepette.
Az antant felelős tényezői és a
Basel, december 14. A Baseler Nachrichten egy berni magántávirata ezt jelenti
Bernből: E l kell ismernünk, hogy a bék'ére
való készség ez a kijelentése egy katonai
erejének teljében levő hatalmi csoporttól
származik, abban a pillanatban, amikor ez
a csoport tekintélyes, az ellenségnek imponáló fegyversikerekre tekinthet vissza. Ma
kötelességünk beszélni. Emberi kötelesség,
liogy a leggyengébb eszköze se dobassék
félre a vételen nyomorúság megnövelésének, sőt mondhatjuk, a kétségbeesés küzdelmének, amely mindkét részről következménye volt a békejaVaslat elutasításának.

Hivatalos angol hang
a békejavaslatról.
Rotterdam, december 14. A Reuterügynökség jelenti: A Reuter-ügynökség értesülése szerint a kormánykörök a központi

békejavaslat
Berlin, december 14. Megállapítható,
liogy az antant felelős tényezői mostanáig
nem nyilatkoztak egy szóval sem a központi
hatalmak sé szövetségeseik békeajánlásáról.
Csakis az elelnséges sajtó egyes orgánumai
— a többi közt a Daily Clhronicle, a Daily
•News, a Daily Mail, a Times, a Correre deli?
Ser a — igyekeznek visszautasítással ellensúlyozni azt a hatást,a melyet a békejegyzék a
néptömegekre gyakorol Az, liogy egy angol
gyarmatország — Ujzéland — Londonban
levő miniszterelnöke szintén a bókejegyzékben foglalt törekvések ellen nyilatkozott,
nem fedheti a brit kormány állásfoglalását
ami épen ugy ismeretlen még, mint Franciaországé, Oroszországé ós Olaszországé. A'í
olasz szocialista sajtó a békejegyzék alkalmából követeli, hogy a kamarában újra fölvegyék a békevitát,
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Sonníno a békejavaslafunkróí.
Zürich, december 14. A z olasz kamara
tegnapi ülésének végéin Sonníno külügyminiszter Bas'íin képviselő egy kérdésére ezt
válaszolta:
— A svájci követ átnyújtotta nekem a
német kormánynak és a három szövetséges
hatalomnak a béketárgyalásökra irányuló
ajánlatra vonatkozó jegyzékét. A svájci
.követ hozzáfűzte, hogy nem szándékszik
semmiféle közvetitö funkciót gyakorolni. Én
erre azt mondtam: „Tudomásul veszem."
— A kérdésre vonatkozólag nyombán
kijelentem, hogy a jegyzék nem tartalmazza
ama feltételek pontos megjelölését, amelyeik mellett a béketárgyalások megkezdését indítványozzák. A jegyzék szövegét a
Stefani-iigynökség fordításában már közzétettük. A francia eredeti szövegben a békeföltételeket a következők sejttetik: (Itt felolvassa a jegyzék erre vonatkozó részét.)
— E z minden! A tbbi a háborúról való
bölcselkedés. Azt feleltem a svájci követnek, hogy én kollegáim meghallgatása után
érintkezésbe lépek a szövetségesek kormányaival a jegyzékre adandó válasz dolgában, mivel a jegyzék szövegét ugyancsak a
négy ellenséges kormány állapította meg.
— Ilyen kényes kérdésbein nagyon sok
függ attól, hogy a szövetségesek teljesen
egyetértőleg járjanak el, nemcsak a lényegben, hanem még a szavaik .nüanszirozásában is.
Baslin képviselő megköszönte a választ.

Angliában is erősödik a
békepárt.
Hága, december 14. A .központi hatalmaknak a béketárgyalásra való ajánlata
folytán aktuálissá válik minden, ami a teke
mellett szól. Azzal mindenki tisztában van,
hogy a békekötésnek
legfőbb
kerékkötője
Anglia.
iA telhetetlen, féltékeny brit imperializmus táplálja a háború kohóját — vérrel és
arannyal, kitarással és szívóssággal. .Ne
higyje azonban senki, hogy Angliában ne
lene békepárt. A Times, a Daily Mail, a Daily
Ohronicle és a többi nagy lap elárulják a
békepárt jelentőségét és súlyát azzal, hogy
ismételten hevesen támadják a pacifistákat.
A békepártnak parlamenti képviselete
és szervezete még nincs ugyan, de a közvélemény egy jelentékeny részét máris meghódította magának. A párt tagjai a legkülönbözőbb elemekből állanak. (Elsősorban Anglia
nagykereskedői körében hódított a béke gondolata, akik aggodalommal látják üzletük
megbénulását. A hajózás bizonytalanná vált
és a német biwárnaszádok olyan kockázatot
jelentenek, amelyet -nem lehet belekalkulálni
az üzleti mérlegbe. Egy vonalban látjuk velük a munkásokat, akik csak a háború első
felében lelkesedtek a harcért. iA városok élelmezési mizériái olyan nagyok, liogy a munkásrétegek szinte elviselhetetlennek
tartják.
Az elmúlt hónapban leapadtak Angliában a
Gabonakészletek és olyan városokban, mint
London, Manchester és Liverpool nem tudj a k kenyeret adni a inépnek.
Az inség következtében rendkívül nagy
tz izgalom a munkásság körében. Tüntető

körmenetek vonulnak végig Manchester utcáin és a fölirásos táblákon, amelyeket a tömeg végighordoz, ez volt olvasható: „Kenyeret és békét!" A rendőrség szétverte a tüntetőket, de ezzel nem volt elintézve a kérdés.
iBonar Law személyesen járta be a munkásvidékeket és útjáról szomorú beszámolóval
tért meg. A kormány összeiratott minden
élelmiszerkészletét. Kitűnt, hogy csak a lakos
ság negyedrészének, van elegendő élelmiszere.
Ekkor a kormány gyarmataihoz fordult,
de hamarosan meggyőződött arról, hogy Kanadában az idén alig termett valami és ami
fölöslege volt, azt már átadta Angliának.
Ausztráliában ugyanez a helyzet.
Az élelmezés nehézségei
napról-napra
növelik az angol békepártot, amely mindhangosabban követeli .a bókét. Nem akarja, liogy
Anglia eéltalauul elvérezzék.

Hindenburg és a kancellár
táviratváltása.
Berlin, december 14. Hindenburg vezértábornagy a következő táviratot intézte
Beíhmann-Íiollweg birodalmi kancellárhoz:
Szeren esek i ván.a tarn fejezem ki E x cellenciádnak .a birodalmi gyűlésen tegnap elmondott beszédéihez. Nagy megindultsággal, mélységes elégtétellel olvastam, hogy Excellenciád a császár
őfelségének parancsára német hazánk
egy nagy erkölcsi erő megnyilvánitásánaik beváltását végezte ezzel a beszéddel, .amely méltó módon nyilvánul
.meg a német népnek otthon és a harctéren levő erejéhez, amely egyúttal
alapja is. Mi katonák tudjuk, hogy épen
ebben a pillanatban nincsen nagyobb és
szentebb kötelességünk, minthogy továbbra is harcoljunk a legteljesebb erővel a győzelemért és hogy a császárért
és hazáért éljünk és halj úrik.
Hindenburg.
Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár
a következőkben válaszolt Hindenburg vezértábornagynaik:
őszintén köszönöm Excellenciád -tegnapi beszédem alkalmából küldött megható szerencsekivánatait. Annáik a férfiúnak szavából, akire, császári urunk
a német kardot rábizta és aki győzelmes erővel viseli, a mi német hadseregünk szavát ismerem fel. E hadsereg
tettei szabaddá tették az utat ahhoz a
nagy lelki elhatározáshoz, melyet őfelsége az ő felséges szövetségeseivel tegnap hajtott végre. A Németországért
harcoló férfiak halálmegvető kötelességtudása és rendkívül vitézsége kezeskednek róla, hogyha ellenségeinknek
m a .még nem lenne kedvére a háború
befejezése, akkor fognak csak igazán
erös és tartós bókét kiküzdeni.
Betlimann-Hollweg.

Békeajánlatunk hatása as ellenséges államokban.
Hága, december 14. Holnap Londonban
döntő minisztertanács lesz, amelyen megformulázzák a központi .hatalmak békeajánlatára adandó választ.
^ L

Lugano, december 14. A római és turini
lapok még semmit sem irnak arról a benyomásról, amelyet a központi hatalmak tegnapi
békenyilatkozata tett. A Stampa szerint Róima politikai köreiben tegnap a birodalmi
.kancellárpárt nyilatkozata miatt lázas feszültség uralkodott. Boselli miniszterelnök
tegnap bizalmas körben kijelentette, ihogy
a kormány a-kamara ülésszakának hamaros
berekesztését óhajtja. A miniszterelnök e
nyilatkozatának hire -mély benyomást tett és
a sürü miniszteri tanácskozásokkal hoZzák
összefüggésbe. A minisztertanács ennek a
hétnek a folyamán négyszer összeült.
Rotterdam, december 14. A Reuter-ügynökség jelenti: A Daily Telegraph a békeajánlatról ezeket irja: Föltéve, hogy Németország most hatalmának csúcspontján lenne,
ebből logikusan az következik, hogy most
'megkezdődött az elháríthatatlan hanyatlás
s az ellenség a végsőkig feszíti meg minden
erejét Nem a győztesek szokták mondani,
hogy a számadások egyenlők, legyünk barátok. Természetesen nem egyedül Anglia,
hanem a szövetségesek együttesen fognak
megfelelni a jegyzékre, melynek legfőbb célja, hogy nyomást gyakoroljon a semlegesekre.
Genf, december 14. A Gaulois irja: A
német békejavaslat -nem fogadható el, mert
nem felel meg ama szándékunknak, hogy mi
diktáljuk a békét.
A Figaro ezeket irja: Mi megvetjük a
durva manővert. Tudjuk, bogy Németország
békét akar, de milyent?

A békejavaslat hatása Svédországban.
Stockholm, december 14. A központi
szövetségesek békejavaslata itt mély 'hatást
tett. Már tegnap este külön kiadások vitték
szét a hírt, amelyet .mindenütt élénken magyaráztak. Ma már valamennyi lap behatóan
foglalkozik az eseménnyel. A lapok első oldalai telve vannak az eseményről szóló távirati jelentésekkel, a középhatalmak és szövetségeseik uralkodóinak, a birodalmi kancellárnak-arcképeivel. A liberális és a konzervatív sajtó üdvözli december 12-én, mint
mérföld'jelző követ a világháború történelmiében.

A bolgár király hadparancsa.
Szófia december 14. A bolgár távirati
iroda jelenti: A király a következő hadparancsot intézte a hadsereghez:
Szóifiai palota, 1916 december 13.
Tisztek, altisztek és katonák! Tizenöt
hónaip óta harcoltok a bolgár nép egységének ,megvalósításáért. Hála a cár és a legfőbb nemzeti célokért való odaadástoknak,hála példátlan vitézségteknek, legyőztétek
mind az ellenségeket, amelyek nemzeti egységünknek útjába állottak. A z összes bolgár
területek a győzelmes bolgár hadseregek
védelme alatt állanak. Áthatva a kivívott
győzelmek keltette érzésektől, a szövetséges
államok uralkodói ellenségeinknek javaslatokat tettek a béke helyreállítására. 'A legközelebbi jövő meg fogja mutatni, vájjon ez
a nemes emberiességtől sugallt lépés ellenségeink részéről igazságos méltánylásra
fog-e találni. Függetlenül ettől, nekünk vál-
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tozátlaniul 'kötelességünk a "harcot nem csökkenő eréllyel folytatni ós a mindeniható Isten
segítségével uj győzelmeket aratni ellenségeinken, amíg ezek megértették, 'hogy idegen országok leigázására irányuló törekvéseik az igazságos isten támogatásában nem
részesülnek és igy kudarcra vannak i tél ve.
Éljen az egységes Bulgária!
Szófia, december 14. A z itteni 'kormány
és politikai körökben pártállásra való tekintet nélkül általános megelégedései konstatálják, hogy a központi 'hatalmak jegyzéke igen
fontos lépés a béke felé.

mim&YA^osmJéú

Húszmilliós kölcsön felvétele mellett döntött
a közgyűlés.

BERLIN, december. 14. A nagy főhadiszállás jelenti: A szerbeknek a Csernátől
délkeletre ellenünk Intézett támadásai a
bolgár állások előtt az ellenség súlyos veszteségei mellett összeomlottak.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
B U D A F E S T , december 14. (Közű a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: Lényeges esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

(Saját tudósítónktól.) Csütörtökön folytatták a decemberi közgyűlést.
Adélután öt órakor kezdődött
tanácskozás
java részét a hadikölcsön és a városi
kölcsön ugye foglalta le. A hadikölcsönbő!
két millió koronát jegyez a város. A beruházási kölcsön régóta vajúdó ügye végre elintézést nyert. Husz millió korona mellett
döntött a közgyűlés, nagy megelégedésére
mindazoknak, akik koncepciót, stílust és
lendületei szeretnének látni a városfejlesztés
munkájában.
A közgyűlésen dr. Cicatricis Lajos elnökölt. Taschler (Endre főjegyző felolvasta a
szerdai ülés jegyzőkönyvét, amelyet a törvényhatósági bizottság hozzászólás nélkül tudomásul vett.
Az állam kisegitő-iskolát szervezett Szegeden, amely annyira fejlődött, hogy nem
fér el mostani helyiségében. A közgyűlés a
tanács javaslatára a kisegítő-iskola elhelyezésének megváltása fejében évi 4000 koronát
szavazott meg.
Dr. Gaal Endre referálta, hogy tizennégy
kisegítő-tanítónő, akik havonkinti ,90 korona
fizetésért helyettesitik a hadbavonult tanítókat, fizetésük 35 százalékának megfelelő drágasági segélyt kértek a várostól. A tanács
méltánylandónak találta a tanítónők kérelmét és javaslatára a közgyűlés havi 30 korona háborús segélyt szavazott meg.
iA házbérfillér-szabály rendel etet jóváh a gyta a belügyminiszer, csak azt a módosításit
kívánta, liogy a lakó tartozik a lakásváltozást. 15 nappal annak megtörténte előtt bejelenteni. Ezt a módosítást a közgyűlés most
beillesztette a szabályrendeletbe. A szabályrendelet 1917 január 1-én életbe lép.

Bolgár hivatalos jelentés.

(Vita a

Spanyolország békét közvetit?
Kriszitiánia, december 14. Minden ok
megvan arra a föltevésre, hogy a békeajánlat után a semleges államok, különösen Spanyolország, megindítják a hónapok óta előkészített békeközvetítési kísérletet.

A Csernánál összeomlottak a szerb támadások.

SZÓFIA, december 14. A bolgár vezérk a r jelenti: Macedóniai front: Monasztir
környékén szórványos tüzérségi tüz. Egy
ellenséges léghajót Monasztlrtól délre tüzeléssel felgyújtottunk. A Cserna-ihajlásban az
ellenséges tüzérség tevékenysége különösen Paralova körül heves volt. A Csornától keletre visszavertünk ellenséges támadást. A Vardar mindkét partján az ellenséges tüzérség szórványos tüzelése és élénk
ellenséges légi szolgálat. A Strumánál az ellenség szórványos ágyulövésel.
Román front: Dobrudzsában gyenge
tüzérségi tüz; járőr-csatározások. Oláhország keleti részében a szövetséges seregek
előrenyomulása folytatódik. Csapataink előretolt osztagai, melyek Tutrakannál, Szilisztriánál és Csermavodánál átkeltek a Dunán, elérték a bukarest—fetescil vasutvonalat.
A Fekete-tenger partján ellenséges hadihajók ágyúzták Balcslkot. A polgári lakosság közül négyen meghaltak, öten megsebesültek.

Francia járőrök kudarca.
BERLIN, december 14. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A Somme-arcvonal egyes szakaszain átmenetileg erös tűzharc.
A trónörökös hadcsoportja: Le fort de
Parisnál, az Argonneolkben heves előkészítő
tüzelés után előretolt francia járőröket víszszavetettünk. A Maas jobbpar.tján délután a
tüzérségi tevékenység fokozódott.
LUDENDORFF, első föszállásmester.

Szeged, 1916. december IS.

hadikölcsönről.)

A' város Ihadikölesönjegyzése ügyében
Balogh ,Károly pénzügyi tanácsos tett előterjesztést a közgyűlésnek. A Pesti Magyar
Kereskedelmi Bank hajlandó a város 'hadikölcsön jegyzését két millió korona értékben
lombardirozni. A feltételek ugyanolyanok,
mint az előző badikölcsönöknél. Ezúttal junius 30-ig lesz négy és fél százalék a kamatláb és junius 30-ika után emelkedik fel öt
százalékra. A tanács javasolja a közgyűlésnek, liogy a város két milliós jegyzéssel vegyen részt az ötödik hadikölcsönben. Öt ós
fél százalékos hadikölcsönkötvények jegyzését indítványozza.
Valihora István szólal fel elsőnek. ,A város eddig öt százalék kámaitot fizetett a lombardkölcsön után a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak, — mondja — miért nem szállította le a bank a kamatot négy és fél százalókra? A hadikötcsönkötvényeknek lombard-kölesön utján való fedezése után a kamat ma a pénzpiacon csak négy és fél százalék. Ennek következtében veszteségek érték
a várost, amely már ma is elég tekintélyes.
Azonkívül ha nem bankok utján, de közvetlenül az államipénztáraknál jegyezne a város,
nem ötven, de hatvanöt fillér térítést kapna.
iA kamatkülönbség és ezek a 15 filléres differenciák eddig 50.500 koronájában vannak a
városnak. Ennyit veszített a város. Az ötödik
hadikölcsön jegyzésénél már gondoskodni
kell arról, hogy ezek a differenciák megszűnjenek. Indítványozza, mondja ki a közgyűlés,
Ibogy a százalékok és 15 fillérek, megtakarításáról a tanács gondoskodni tartozik, valamint
gondoskodni kell arról is, hogy ekek a veszteségek
megtérüljenek.
Dr. Kószó István arra a körülményre kívánja felhivni a közgyűlés figyelmét, hogy
az előző hadikölesönöknél a város már túllépte azt. a határt, amelyet háztartása megbír. Azt indítványozza, hogy csak egy milliót
jegyezzen a város.
,
Dr. Becsei Károly mind a két milliót

megszavazza. Minden áldozatot meg kell
hoznunk ügyünk sikeréért. De kénytelen
felszólalni, mert Valihora közlései meglepték,
támogatja is indítványát. A maga részéről
csak azt kívánja megjegyezni, inem kell nekünk Pestre mennünk, ha hadikölcsönt akarunk jegyezni. Minden szegedi pénzintézet
hajlandó lombardirozni a város jegyzéseit. In
ditványozza, utasítsa a közgyűlés a tanácsot,
bogy szólítsa fel a szegedi bankokat, adjanak
be ajánlatot, milyen feltételek mellett lennének hajlandók a város jegyzéseit lombardirozni. Jegeyzzen a város a Szeged-Csongrádi
Takarékpénztár utján.
Balogh Károly pénzügyi tanácsos a felszólalások rendjében, reflektál az elhangzottakra. Valihora azt mondja, ha közvetlenül
jegyezne a város, nem 50, hanem 65 fillér térítést kapna. Megfeledkezik azonban arról,
hogy a prospektus utasításai szerint az állampénztár, vagy Osztrák-Magyar-Bank csak
akkor fogad el jegyzést, ha Készpénzben fizetnek. Azt is mondta Valihora, hogy a lombard-kamatláb négy és fél százalék a pénzpiacon. Ilát ez tévedés. A pénzügyminiszter
által jóváhagyott prospektus csak 5 százalékos lombard-kamatlábról tud. Egyébként, ha
jelentkezik egy bank, amely olcsóbban hajlandó megcsinálni az üzletet, szívesen átvállalja az egész .12 milliót. Dr. Kószó aggályai
túlzottak. A városnak abból a kamatkülönbségből, amennyit a kötvények után kap és
amennyit a lombard-kölesön után fizet, mór
eddig 128.000 korona haszna volt. Ez óvta
meg a várost attól, hogy a közben felmerült
kiadósokat nem pótadóból kellett
fedezniBecsey felszólalására azt válaszolja, hogy
Szegednek volt 2 és fél millió korona értékü
értékpapírja, erer a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a hadikölcsönkötvények lombardirozásával eddig 10, az ötödik jegyzéssel
együtt 12 millió korona kölcsönt folyósított.
Szegeden csak ugy jegyezhetne a város, ha
valamelyik banknál folyószámlahitelt nyitnff
ez a jegyzés azonkívül sokkal drágább lenne,
mint ahogyan most van. A Pesti Hazai nem
kiván ujabb biztosítékot a pénzre, megelégszik a nála lévőkkel.
Valihora István közli, hogy csak azért
szólalt fel, inert értesült róla, hogy a s z e g e d i
intézetektől egyáltalán nem kértek ajánlatot.
Pedig több szegedi bank hajlandó négy és fél
százaiékas lombard-kamatfizetés mellett a
város egész hadikölcsön jegyzését átvállalni.
A tanács járjon közben, hogy a tizenöt fillérek differenciális összegét is visszakapja. Dr.
Becsey Károly elfogadja a pénzügyi tanácsnok felvilágosítását és indítványát visszavonja.
A közgyűlés nagy többséggel a két milliós jegyzés mellett döntött és elfogadta a tanácsi előterjesztést, de azzal, hogy a tanáré
négy ós fél százalékos lombard-kölesön megszerzése iránt tegyen lépéseket és a 15 filléres
differencia megtérítését is kísérelje meg.
(A 20 milliós kölcsön.)
Balogh Károly pénzügyi tanácsos ismertette a 20 milliós beruházási kölcsön ügyétA legutóbbi közgyűlés megbízta a tanácsot,
hogy az ajánlatot tett bankokkal folytass!]
tovább a tárgyalásokat a milliós beruházási
kölcsön folyósitására vonatkozólag, össze'
sen három bank ajánlott kölcsönt a városnak
Elsőnek érkezett a bécsi Bodenkreditanstalt
ajánlata, amely december 25-ig marad ét'
vényben. Hajlandó a bank 20 millió koron 1
kölcsönt folyósítani a városnak. 923/«-ado$
árfolyam és 5.425 százalék kaimat mellett
az előbbi feltételek szerint. H a a pénzt az i"'
tézetnél hagyja a város, öt százalékkal k r
matoztatja a város javára. A Pesti Ház?
Takarékpénztár, Pesti Magyar Kereskedem

Szeged, 1915. december 15.
1R|

Bank és Jel ziálog Hitelbank együttes ajánlja szerint a pesti intézetek 91%-adós. árnyam és 5.425 százalékos kamat mellett
''állandók a pénzt folyósítani. A Szegedcsongrádi Takarékpénztár ajánlatot tett a
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Az osztrák kormányválság.
Bécs, december 14. őfelsége dr. Spitz-

varosnak tizenkét millió koronás kölcsönre, tnüller Sándor desszignált miniszterelnököt

^-•40 árfolyam és 5.43 annuitás mellett foyósitaná a pénzt és a további nyolc millióra
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már Stürgkih és Tisza között létrejöttek.
Arról, hogy mi volt az osztrák kormányalakítást megelőzőleg a magyar miniszterelnökkel lefolytatott konferenciák eredménye,
csak nagyon kevés szivárgott ki a nyilvánosság elé, de abból is kitűnt, ihogy a ma-

gyar kormány nem akarta a már létrejött
k i h al'lgia t áson fog ad t.a.
megállapodásokat
feladni. Alighanem éppen
Bécs, december 14. E g y a minisztereltöröm évig opciót biztosit a városnak, ugy,
itt
kell
keresni
a
sarkát
azoknak a nehézsétágy évenkin.t két millió korona kölcsönt ío- nökhöz közelálló helyről a következőket
geknek,
amelyek
miatt
Körber megvált a
yósit. E z t a nyolc milliót már 91.75-ös ár- jelentik: Amikor október végén a Stürgkhkormányzás
nehéz
gondjaitól
és .helyét
nyam és 5.43 annuitással adná az intézet.
•kormány
távozott
helyéről,
gróf
Tisza
IstSpitzmüllernek
engedte
át.
aki
a
kiegyezési
A várost azonban ez a kölcsön nem köti,
a pénzintézetet igen, A tanács javasolja ván miniszterelnök dr. Spiizimüllertől igy kérdésekben igen avatott ember. Kétségtelen, hogy Körber az osztrák parlamentariz" Szeged-Csongrádi ajánlatának elfogadá- búcsúzott:
mus
égetővé vált kérdésével sem tudott ugy
sát.
— ö n voit a tárgyalások alkalmával az megbirkózni, mint ahogy a kormányra lépé,. Dr. Becsey Károly nem járul hozzá a én legkeményebb, egyszersmind leglojáli- sekor képzelte.
bölcsön felvételéhez. Napirendretérést indít- sabb, legszakavatottabb éis legtárgyiiagoBécs, december 14. A Zeit az uj 'korványoz. A háború után olyan terhek jelent- sabb ellenfelem.
mányelnök
tevékenységéről és programmjákeznek, amelyeket csak pótadóemeléssel tud
ról
hozzá
közelálló
oldalról a következő inBécs,
december
14.
A
tegnapi
lemondás
foaid fedezni a város. Bízik, hogv ilyen felformációkat
kapta:
Az
uj miniszterelnök első
meglepett
mindenkit
és
abban,
hogy
Spitzételek mellett a háború után is fog tudni
feladata
a
Magyarországgal
való kiegyezés
műller
Sándor
titkos
tanácsos,
a
kereskekölcsönt találni a városi.
elintézése lesz. Természetes, hogy dr. Spitzdelmi
politika
és
a
kiegyezési
kérdések
legWimmer Fülöp azzal kezdi felszólalást, hogy senkisem láthat a jövőbe. Seniki- alaposabb ismerője alakítja meg az uj kor- miiller, Körber rel ellentétben, a Stürgkh-/kel
Se
«n tudja biztosan, olcsóbb lesz-e a kölcsön mányt, lehet talán megtalálni az utalásokat létrejött megállapodást, amelyeknek legnaa
háború után, vagy drágább. Azt azonban arra, hogy mi volt az oka armak, ihogy Kör- gyobb részé az ő személyes közreműködéh'djuk, hogy jelenleg nincs anyag, mert min- ber annak a feladatnak, amelyet Stürgkh sével jött létre, magáévá tette. A többi függő. Bent pénzzé tettek. Nincs áru. csak pénz. halála után magára vállait, nem tudott eleget ben levő parlamentáris ügyben; az uj mikz a pénzbőség most sokakat tévedésbe ejt, tenni. Körber mielőtt a kormányalakításra niszterelnök még nem foglalkozhatott, mint' ! °gy a jövőben is ez lesz a 'helyzet. De ha való megbizást elvállalta, igyekezett tisztá- hogy a kormány élére való meghívása óta
;i
munka megindult a háború után. ez a hely- ba kerülni a reája váró nehézségekkel és csak órák teltek el. Spitzmüller reméli, hogy
tét rögtön megváltozik. Mindenki anyagot főleg azoknak a megállapodásoknak a ter- három-négy nap múlva összeállíthatja munfog keresni és vásárolni akar. Dicséret illeti mészetével, amelyek a kiegyezés kérdésében katársainak névjegyzékét.
a tanácsot előrelátásáért, hogy már most
biztosítani igyekszik a jövőbeli alkotásokihoz
szükséges tökét. Mindenki tudja, milyen
•'agy feladatok várnak megvalósításra, amelyekhez óriási összegű pénz kell. Rendkívül
— Beszélgetés Dr. Paaschéval, a német birodalmi gyűlés alelnökével. —
kedvezőnek tartja a 'Szeged-Csongrádi ajánAzon parlamenti férfiak között, akik Ber- [ műnk egyik kiválóan szép vonását épen osak
latát; ezt nem szabad elszalasztani.
linben
a magyarságról tartott előadásomat vé- I érintettem s annak a méltatásába jobban beleA tanács javaslata -mellett huszonheten,
foig Becsey indítványa mellett nyolcan sza- gighallgatták, ott volt a német nemzeti liberá- bocsátkozni, szerénytelenség lett volna. Különráztak. A közgyűlés igy szótöbbséggel el- lisok egyik vezére: dr. Paasche, a német bi.ro- ben mi magyarok a vendégszeretetről nem
fogadta a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár da'l'm'i gyűlés egyik alelnöke is. Előadásom szeretünk beszélni, hanem akkor vagyunk 'bol(l
Uínlaiát.
után. hosszasabban beszélgetett velem, anélkül dogok, ha vendégei nikkel szemben gyakorolA közélelmezési üzem 800.000 koronás
folyószámlahitelt kért a közgyűléstől, amely azonban, bogy sejtettem volna, hogy a nagy hatjuk azt. S ha most szabad kegyelmes uram,
meg is adta. Balogh Károly bemutatta a német birodalom parlamenti életének egyik folytattam — engedjen az iránt kérdést intézközélelmezési üzem nyersmérlegét november vezénférfiához v.an szerencsém.
nem, mi a vezető német körök véleménye a
hóról, Egyhangúlag tudomásul vették. ElCsak aimikor eltávozott és azzal búcsúzott, magyarsgról?
határozta még a közgyűlés, hogy megveszi
a
— A lehető legjobb, — felelte Paasdhe
Kossuth Lajos-sugáruton felkínált 500 hogy ha van kedvem másnap meghallgatni a
dr. minden gondolkodás nélkül. A manégyszögöles telket 150.000 koronáért.
reichstag egy ülését, majd a külön karzaton
gyar nemzet egészéről megvan a kész
Ezután a közgyűlés folytatását az idő fentart számomra egy helyet, tudtam meg,
előrehaladottságára való tekintettel pénte- hogy az a rendkívül szerény külsejű, igény*
véleménye, iink s csak ismételhetem,
ken délután 4 órára halasztották.
bogy az, a lehető legjobb. Ami pedig
*KlaaaBaBaBBigBBaflaBBBBBBE5l3KBII!ll!9fiaBa<BBi;saBa«»SSSa7 te,len megjelenésű férfi a a legkiválóbb némea magyar katonát illeti, arról haditek egyike.
jelentéseinkben sokszorosan nyilatkozMásnap aztán meg is jelentem a reichstag
tak az arra leghlvatottaíbba.k: a mi hadépületében, vagy ahogy a németek mondják:
vezéreink. S amint a szövetségünk oly
BERLIN. , A WoMf-iigynökiség jelenti Uliter der goldenem Kuppel. (Az arany kupola
nagyszerűen vált be e rettenetes há14-ikén este: A Somme mentén egyes sza- alatt). Csak kevés ideig kellett a félhomályoború alatt, azon kell lennünk mindkét
kaszokon élénk tüz. A Maas keleti ós nyu- sán megvilágitott, szinte kriptaszerü, bolthajrészről, hogy az a bekövetkezendő béke
gati partján a franciák részéről előretörése- tásos várócsarnokban várakoznom. Csakhamar
idején is kölcsönös
erőforrásunkká
értem jött egy szolga Paasche dr. azon üzeket kezdtek.
váljék.
Romáit arcvonal: A dunai hadsereg is netével, hogy szívesen vár. Milyen más szem— Megengedjen, kegyelmes uraim — vetetmel néztem őt most, mikor már tudtam, hogy
étkeit a Jaíomttán.
tem
itt közbe, — de Magyarországban nem egy
kicsoda, mint tegnap, mikor még nem sejtetkörben él az az aggodalom, hogy az annyira
tem kilétét.
A bevezetés, amivel fogadott, rendkívül fejlett német ipar és kereskedelem majd elnyom bennünket. Szeretnék erre nézve valami
kedves volt:
BUDAPEST, december 14. (Közli a mimegnyugtató
nyilatkozatot.
— Nagy érdeklődéssel hallgattam az ön
"iszterelnüki sajtosztály.) Az olasz harc— Azzal készségesen szolgálok. Ismetegnapi igazán szép és ügyes előadását, egy
tárén a helyzet változatlan.
rem véleményét a német vezető körökhibájára azonban rá kell mutatnom, — úgyHÖFER altábornagy,
nek, amelyeikhez tartozhatni csekélysémond — a magyar vendégszeretet ecsetelésébea
B«BBBS»««BaaBBBB»»B«BB£E»»»:«33«S«B®''
gemnek is szerencséje van s nekünk
ön nagyon is szerény volt. Több izben volt
Jön!!!
Jön!!!
mindannyiunknak az a véleményünk,
szerencsém a magyar vendégszeretet igénybe
hogy
szövetségescink
gazdasági ereje
venni, először mint Wekerle, akkori magyar
ránk nézve ugyanazzal a fontossággal
miniszterelnök vendége « mondhatom, hogy az
bir, mint a saját magunk
gazdasági
mindannyiszor elragadó volt.
ereje. Gazdaságilag kiszipolyozott nem— A magyar vendégszeret etet kegyelmes
zeteknek nincs politikai értékük s igy
iÖn!ü
Jön ü l i uraim, — válaszoltam — mint nemzeti jellc-

jT berlini aranykupola alatt.

Esti német hivatalos
jelentés.

Az olasz fronton nlnes
esemény.

Oíheíló és
Az uj királyi pár legutóbbi
látogatása Budapesten,
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Szeged, 1916. december lő.

DÉLMAGYAROBSZÁG
azoknak a szövetsége sem kívánatos.
Ép azért Németorszg a maga részéről
mindent el fog követni,
hogy a magyarság gazdasági erejének a fokozásában Magyarországnak a segítségére 'legyen. Az önök gazdasági életének a
főereje kitűnő földjükben rejlik s igy
mindenekelőtt arra. kell törekedniük,
bogy ezt a földet racionálisan s a modern gazdasági technika
eszközeivel
kellően kiaknázzák. A búzán és tengerin kivül termeljenek sok-sok gyümölcsöt, olajtartalmú növényeket, lent, kendert ós egyéb ipari növényeket. Az
agrikultura
modernizálása
gazdasági
életük intenzivebbé tételének
föltétlen
kiinduló pontja.

S azután Paasche dr., aki tudvalevőleg elsőrendű tudós és a berlini egyetemen a nemzetgazdaságtan rendes tanára volt, sok érdekes
és szép dolgot beszélt még Magyarország gazdasági fejlődésének a lehetőségeiről.
Érdeklődtem a berlini egyetemen felállitott
magyar nyelvészeti és irodalomtörténeti
tanszék gyakorlati célja felöl.
Paasche dr. erről a következő 'felvilágosítást volt szives adni:
— Egyik célunk e tanszók felállításával,
hogy hü magyar szövetségesünk nyelvének
méltó helyet adjunk a német tudományosságban, gyakorlati célja pedig az, bogy egy állandó törzskar,unk legyen, amely a magyar nyelv
birtokában állandóan figyelemmel kisérje az
önök "szépirodalmi és tudományos életét s a
magyar irodalom és tudomány kiválóbb termékeit német nyelven megismertesse velünk.
Hogy a magam szakmájánál maradjak: ott
van az önök kitűnő nemzetgazdásza: Földes
Béla, akivel baráti viszonyban élek. Ismerem
ugyan gondolkodásának az irányát és annak
széles körét személyes érintkezésünkből, de
müveit nem tudom a magam és a német tudomány javára kiaknázni. Amint meglesz a mi
magyarul tudó törzskarunk, az ilyen bajokon
segítve lesz.
Paasche dr. Jóvoltából aziután alkalmam
volt a német birodalmi gyűlés ülésének a menetét figyelemmel kiséi •ni. Ép a polgári szolgálati kötelezettségről szóló javaslatot tárgyalták. Mindenekelőtt föltűnt, bogy az elnöki
emelvényen nyolie-tiz tiszt is forgolódott. Szakreferensek a hadügyminisztériumból. Kiviülök
2—3 tengerésztiszt. A miniszterek közül csak
a hadügyminiszter és Helfferich volt jelen.
A szónokok a. szociáldemokrácia Liébkneelitfrakciójából kerültek ki. A képviselői padok
nagyrészt üresen tátongtak föl a karzat felé,
egy-egy nyitott, ásító száj minden üres hely.
A szónokló kéyviselők dörgedelmes beszédei a
javaslat ellen egyenesen komikus hatást gyakoroltak rám. Beszédjük veleje:
— Miután a kormány a cenzúra utján bilincsbe verte a német szellemi életet, most e
töiivépyjavasl attal bilincsbe a kar jaj verni a
német munkások szabadságát is.
Eszembe jutott a német bősök frontja,
ahol mindenki lemondva a maga egyéni szabadságáról a német népegyetem és birodalom
szabadságáért áldozza életét és vérét. S most
itt, ez ülésen, arról szavalnak, hogy a kormány
ne vegye igénybe a német nép egész erejét
ezen óráisi küzdelem megvívására. Mintha a

munkássza'badság fontosabb volna az .egész
német birodalom szabadságánál. Nevetséges.
Az egész ugy hatott rám, mintha ezek a képviselők a reiehstag ablakain keresztül az utcánál: beszélnének, hogy a legközelebbi választásnál minél több munkásszavazatra támaszthassanak igényt. '
Hogy helyesen fogtaim fel a helyzetet, arról biztosítottak mindazok, akik előtt ezt a nézetemet kifejezésre juttattam.
Striegl F. József.

Szeged novemberben.
— A k ö z i g a z g a t á s i bizottság ülése. —
(Saját
tudósítónktól.)
iA közigazgatási
bizottság csütörtökön délután tartotta ülését
dr. Cicatricis Lajos főispán elnöklésével. Az
ülésen előterjesztett jelentések adataiból külön hangsúlyozásra csak az szorul, hogy a
tifusz terjedését sikerült megakadályozni. A
beterjesztett jelentések a következők:
Dr. Wolf Ferenc városi tiszti főorvos jelentése szerint a közegészségügyi viszonyok
novemberben az előző havi állapotokhoz képest, különösen a tífuszt, illetve paratifuszt
tekintve, lényegesen javultak. A tifusz terjedését az előző hónapban emiitett óvóintézkedések szigorú keresztülvitelével sikerült anynyira megakadályozni, liogy jelenleg csak
olyan számban fordul elő, mint ahogyan évek
óta rendesen szokott. Az .ujszegedi járványkórházban jelenleg már csak három tifuszbeteg van elhelyezve. Az anyakönyvi (hivatalok szerint november folyamán élve született 66 fiu, 87 leány, összesen 153 gyermek.
(Októberben 88 fiu és 86 leány született.)
.Halvaszületett novemberben két fiu, két leány, összesen 4 gyermek. A halottkém jelen-

tése szerint meghalt novemberiben 92 fiu, 95
leány, összesen 187 ember. Az októberi halál
lozások száma 200. A népességi szaporulat
novemlierben niimisz 30. (októberben minusz
21). Az elhaltak közt volt 35 egy évnél fiatalabb 23 egy és ötév közötti, 124 öt—busz év
közötti, 12 busz—harminc év közötti, kilenc
30—40 év közti, 28 negyven—hatvan év közti
és 38 hatvan—nyolcvan év közti egyén. A
nyolcvan éven tnli halálozások száma 18.
Tőrös Sándor kir. tanácsos, pénzügyigazgató jelentése szerint novemberben a
mult év november havához képest egyenesadóban 66.834 korona 38 fillér, hadmentessógi
dijban 453 korona 1.1 fillér volt a csökkenés.
November havában előirt ak egyenesadóban
518 korona 81 fillért, országos betegápolási
pótadóban 10 korona 01 fillért. Tárgyváltozás
elmén töröltek: egyenesadóban 5901 kor, 47
fillért, országos ibetegápolási pótadóban 242
korona 02 fillért és adóbeváltási illeték eiínén 3 korona 14 fillért,
.Dr. Harsányi Elemér királyi ügyész jelentése szerint a szegedi törvényszéki fogházban rend és tisztaság van, a felügyelet és biztonság kifogástalan, szökési eset novemberben nem fordult elő. Ragályos betegség nem
fordult elő, az élelmezést házilag eszközlik
és az ellen semmi panasz nem merült fel. Ai
törvényszéki fogházban novemberben letartóztatva volt jogerősen elitélt 39 férfi, 72 nő,
felebliezés alatt- 8 férfi, 6 nő, vizsgálati fogságban 91 férfi, 35 nő, összesen 13S f é r f i és
113 nő.
Faur Kornél műszaki tanácsos csak adminisztratív természetű dolgokat jelentett.
Alexander Lajos főállatorvos az állategészségügyi viszonyokról tett jelentést.
Ezek novemberben kedvezőtlenek
voltak. A
harmadik egészségügyi kerületben rübkór,
sertésvész, sertésorbánc, a negyedik és hatodik kerületben pedig a veszettség szórványos esetei fordultak elő. (Elhullott 48 sertés

Telefon:

KORZÓ

Telefon:
IB2ZB8IÉBBS
455.

PBBZTÓ
11-85.

Igazgató: VAS SÁNDOR.

Pénteken, szombaton és vasárnap

A legszebb filmdráma!
A

EiSnefographia

g y ö n g y e !

A nászinduló.
Nagy filmdráma 5 felvonásban.

,

Az őserdőben.
Dzsungel dráma.

Teddyt megzavarják.
Vígjáték 2 felvonásban.

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9, vasárnap
2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor.
Szombaton d. u. 3 és vasárnap d. e. 11 órakor ifjúsági és
gyermek mese előadások.

(Szeged, 1915. december íé.
és 15 ló. A közvágóhídon, közfogyasztás céljaira leöltek 291 nagymarhát, 46 növendékmarhát,, 95 szopós ,borjait, 3828 sertést, 1767
juhot, vasúton külföldre szállítottak 75 darab
szarvasmarhát és 64 darab sertést.
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••...••dmb*
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A polgári ssolgálat.
Németország, a mi nagy szövetségesünk
megszervezte a háborús polgári szolgálatot
s ebben ujabb bizonyítékát adta energiája
kiifogyhatatlanságának. Az antant fegyverrel
már nem győzi, hát időre bízza, hogy az
porlassza el a németet. Erre felel a polgári
szolgálat, mely a csatavonalak mögött u j
milliókat sorakoztat fel. Ezeknek a háborús
cél elérésére irányuló szilárd elszántsága
majd csak ki fogja apasztani ellenségeinknek
az időbe vetett kétségbeesett reménykedését
is. Az előjelek máris mutatkoznak. Egyik
szövetséges kormány a másik után bukik s
amelyek még állja ugy, ahogy a helyét, az
alatt is inog, indulóban van a föld. iMi lesz
majd akkor, Iha a németek háborús polgári
szolgálata teljes gőzerővel munkába fog...
(Csodálattal adózunk a német erő ez ujabb
megnyilvánulásának, egyúttal azonban érezzük azt is, hogy épen csak a csodálat nem
elég és különösen nem egyenértékű adó. 'Mi
megszoktuk már, hogy nagy szövetségesünk
mögött sóba ne maradjunk el egy lépéssel
se. A háború egész viharos folyamata erről
tanúskodik, amely alatt minden erőkifejtésből megköveteltük ás becsülettel ki is vettük
a magunk részét. Most sem állhatunk meg
a puszta csodálatnál. Az egész világ várakozásn, de a magyar nemzet háborús múltja is
parancsolja, hogy ezúttal se maradjunk
hátra.
|.
Igaz, hogy nálunk a háborús polgári
szolgálatot törvény még nem szervezte. De
kell-e ehhez törvény? És vájjon idáig való
harcunk egész története nem arról tanuskodik-e, hogy a magyar polgári társadalom
törvény és szervezet nélkül máig is mindent
önként megtett, csakhogy szövetségeseihez
és magához méltó maradjon? Emelt ifővel
viseltük itthon a mostoha fordulatokat s önmegtagadással, kitartással ás mindenre kész
áldozattal •tettük lehetővé, hogy fegyvereink
dicsőségét semmi rajtunk mailé akadály meg
ne homályosíthassa.
Most folyik az ötödik hadikölcsönre az
aláírás. Mig törvényben megszabott más teret nem nyitnak számára, íme a háborús polgári szolgálat itt teljes mértékben érvényesüléshez juthat. Négy eredményes kurzusból
van is már hozzá való gyakorlatunk, vonuljunk föl tehát mind, akik itthon maradtunk.
Jegyezzünk valamennyien az ötödik hadikölcsönre s agitáljunk, serkentsünk lankadatlanul a siker érdekében. Minél nagyobb eredményt mutathatunk fel, a legújabb német
példára, annál megfelelőbb visszhangot adtunk, szövetségeseinkhez annál méltóbbaknak
bizonyulunk s annál érdemesebbek leszünk
az előttünk lebegő nagy célra: a végleges
ellenségeinket4 porig alázó győzelemre.
lEnnél többre a német polgári szolgálat
se törekszik.

— Időjárás.

Helyenként csapadék és

némi hősülyedés várható.
PROfíNOZIS: Elvétve csapadék, enyhe.
- Előkészületek a koronázásra. Budapestről jelentik: Zita királyné koronázási ruh á j á t legfelsőbb elhatározás folytán Budapesten készítik. A választás a kipróbált Oirardi Józsefre esett. A koronázási ruha és
mente fehér'duchesse-selyemből készül, dua
és gazdag aranyhímzéssel. A hímzéseket a
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nyaink javulásában a romániai buzazsákmápy. A nyilatkozat a következő:
— Még nincs itt a Romániában zsákmányolt gabona és két, esetleg három hónaing
is eltart még, mire rendeltetési helyére jut.
Van most is buza uton, de ez még az, amit
a r o m á t háború legelején a román dunai kikötőkben horgonyzó uszályhajókon találtunk.
A zsákmányolt román buza mennyisége tizenhárom—tizenöt millió métermázsa. A Dunagőzhajózási Társaság, ugy tudom, mozgósította egész hajóparkját és a más irányban
le nem kötött hajók már útban is vannak a
román Duna felé, hogy magukba fogadják a
zsákmányt. Annyi máris bizonyos, liogy az
idén nem lesz buzajiiány. Az elosztás kérdése természetesen csak a búzakészletek megérkezése után válik-aktuálissá, elvi megegyezés
azonban az elosztásra vonatkozóan már van.
Az
egész szállítmányon a hadügyminisztéri— Az amnesztia-rendelet. Budapestről jeum reifdelkezik, amely alkalmasint leveszi
lentik: Az amnesztia-rendelet egyidőben jele- belőle, ami a hadseregé, a töbibt átutalja a
nik meg Ausztriában és Magyarországon. Az 'Haditermény részvénytársaság rendelkezéosztrák jgazságügyminiszter legutóbbi buda- sére. A malmok és a kereskedők a Haditerpesti tartózkodása és a. magyar igazságügy- ménytől kapják majd meg a nekik szánt
miniszterrel való hosszas tanácskozása az részt. A helyzet az, hogy minden métermázsa,
ami a román búzából Magyarországnak jut,
amnesztia-kérdésével
van összefüggésben. tiszta haszon, mert a mi készleteink tökéleDöntés arról, liogy kikre terjesztik ki az am- tesen elegendők az ország szükségletének fenesztiát, kiket ér a királyi kegyelem, még dezésére. Nem volna baj az sem, ha a felosznincs. Balog igazságügyminiszter államtit- tásból kimaradnánk. A fontos az, hogy megkáraival dolgozik a. rendeleten. Ha elkészül, levő készleteink itthon maradjanak. A tőzsdére a hatalmas zsákmány eddig semmi hafelküldi a kabinet-irodálioz. Két-három nap- tással sem volt, mert a tőzsde csak a ténylenál tovább a munka semmiesetre sem tart, ges helyzetre reagál, már pedig a malmok
A király döntését a koronázás előtt való na- raktáraiban ez idő szerint meglehetősen kepokon várja az igazságügyminisztérium és vés a készlet. Nagyon kívánatos volna, hogy
azonnal közhírré teszi. Ugy lehet, nem csa- decemberben még jégmentes legyen a Duna,
mert a vasutak túlterheltsége folytán a szállódnak, akik reménykedéssel néznek a kirár
lítás tekintetében csak a dunai bajónt jöhet
lyi döntés elé.
számításba.
— A képviselőház ülése. A képviselőház
— A Délmagyarország gyűjtései. Az
keddi ülésén az indemnitási javaslatot harerdélyi menekültek javára tudvalevőleg több
madszori olvasásban is elfogadták. Gróf mint 28.000 koronát gyűjtött a
DélmagyarApponyi Albert a következő sürgős inter- ország. Az összegeket annak idején a városi
pellációra kért és 'kapott engedélyt: 1. Haj- főpénztárba fizettük be. December 13-án
landó-e a miniszterelnök ur az osztrák kor- Scultéty Sándor főszámvevőtől a következő
mánnyal folytatót gazdaságii tanácskozások- levelet kaptuk: ,;A Délmagyarország által az
erdélyi menekültek javára végzett gyűjtés
ról tájékoztatni a Házat? 2. Hajlandó-e ki- eredményét felülvizsgáltam, s azt rendben lejelenteni a miniszterelnök ur, hogy a kiegyevőnek találtam. Megállapítottam, hogy ,a lap
zés az alkotmánynak megfelelő módon fog nyilvános nyugtázásai szerint az erdélyi meéletbelépni? Apponyi interpellációjának meg. nekültek javára 28.481 kor. 13 fillér a gyűjokolásában kifejti, hogy-a kormány az osz- tött összeg végeredménye. Ebből az összegből ,27.981 korona 13 fillért a kiadóhivatal
trák kormánnyal hosszú lejáratú kiegyezési fizetett be a városi főpénztár kezelése alatt
akar kötni, Ihogy Németországgal és más álló erdélyi menekültek segélyalapjára, mig
közvetlenül
(külföldi államokkal megköthetők legyenek a 500 koronát a Winkler-testvérek
a
város
főpénztárába
fizettek
be,
amely
utóbszerződések. Teljesen irreveláns szerinte,
bi összeg az 1845/1916. letéti főkönyvi szám
hogy Ausztria-Magyarország köti-e a szeralatt vételeztetett be. — A Délmagyarország
ződéseiket, vagy Ausztria és Magyarország tudvalevőleg
hangversenyciklust
rendez,
külön-külön, mert egygforinán kötik a szer- amelynek tiszta jövedelmét a városi szegéződések Ausztriát és Magyarországot. Gróf nyek támogatására ajánlotta fel. Az első
hangverseny tiszta jövedelme 1550 korona,
Tisza István miniszterelnök az interpellációamelyet 2406/1916. főkönyvi szám alatt a vára nyomban válaszolt.
rosi főpénztárba befizettünk. Scultéty SánMagyar Háziipar Szövetség készíti, természetesen magyar motiválásokkal. A ruha készítői már a jövő hét elején (felutaznak
iBécsbe próbára és a ruha a kitűzött időre
feltétlenül elkészül, bár az anyagbeszerzés
igen nehéz. Érdekes és örvendetes, hogy
több előkelő osztrák főúri hölgy a koronázáshoz viselendő ruháját szintén Budapesten készítteti. — A koronázást rendező művészi bizottság vezetője, gráf Bánffy Miklós,
Jávor Pál festőművészt bízta meg azzal a
feladattal, liogy a koronázást a müvésztörténeleni számára ecsetével megörökítse. Jávor
Pál, a fiatalok közül minden képességgel rendelkezik, hogy ezt a feladatot is artisztikusan
teljesítse.

— Semmi hozzátenni vagy elvenni valóm nincs abból, — mondta a miniszterelnök
— amit eddig mondtam erről a kérdésről.
Bármilyen fölfogása is van az ellenzéknek,
a kormány ennek a parlamentnek a bizalmát
élvezi. E z a bizalom följogosítja a kormányt,
hogy Ausztriával és a külföldi államokkal
a szerződést megkösse. E z a bizaloan nemcsak jogot ad a kormánynak, de kötelebővé
Is teszi, hogy ezekben, a kérdésekben diszkrécióval járjon el.
A Ház a miniszterelnök válaszát tudó
másul vette és az ülés ezzel véget ért.
— 13—15 millió métermázsa zsákmányolt
román buza. Az Esti Újság közli a Strasser
és König cég budapesti diszponensének, Steiner Marcelnek nyilatkozatát arról, bogy mikorar válik érezhetővé közélelmezési viszo-

dor főszámvevő ugyancsak december 13-án
kelt levélben értesít bennünket arról, hogy a
hangverseny jövedelmének elszámolását felülvizsgálta és helyesnek találta. Meg kell jegyeznünk, hogy az Ü550 koronában Striegl
F. Józsafné nevén 10 korona felülfizetés is
szerepel. — A Back-malom ma 100 koronát
küldött hozzánk a cigányzenészek számára.
Befizettük a városi főpénztárba.
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Othelló és
Az uj királyi pár legutóbbi
látogatása Budapesten.
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— A negyvenhatos lábbadozók karácsonya. A szegedi háziezred Püspökladányon elhelyezett lábbadozó osztagának parancsnoka
átiratot intézett a város tanácsához, amelyben elmondja, 'hogy a parancsnokság bensőséges, meleg karácsonyt akar rendezni a kezelése alatt álló lábbadozóknak ós ebhez a
város támogatását kéri. A tanács legközelebbi iilésén fog határozni, hogy milyen őszszeggel járul a lábbadozó szegedi katonák karácsonyához.
— Koczor János temetése. Városszerte
mély részvétet keltett Koczor János adóügyi
tanácsnok halála. A temetés pénteken délelőtt fél 11 órakor lesz a Berzsenyi-utcai
gyászházból. A városi hivatalnokok délelőtt
10 órakor gyülekeznek a tanácsteremben és
Somogyi Szilveszter polgármester vezetésével testületileg jelennek meg a temetésen.
Csütörtökön délután a gyászházhoz szállították a város koszorúját, amelynek szalLagján
a következő felírás olvasható: „Érdemes tanácsnokának Szeged sz. kir. város közönsége." Koczor János haláláról a város a következő gyászjelentést adta ki: Szeged sz. kir.
város közönsége megrendült lélekkel adja hirül, bogy Muraszombati Koczor János urat,
ti törvényhatóság érdemes tanácsnokát a
"végzet kií'iirkészhetlen akarata december 13ik napján délelőtt háromnegyed 10 órakor
munkás életének 61-ik, közszolgálati működésének 33-ik évében váratlanul elszólította az
élők sorából. Halála közéletünk érzékeny
vesztesége!
— Szabálytalanságok a cukorutalványok
körül. Csütörtöki számában közölte a Délmagyarország, hogy négy vaggon cukor érkezett Szegedre, melyet a közélelmezési hivatal
a kereskedők között osztott szét árusítás végett. Cukrot a közönség csak szelvényre kaphat, amelyet a kerületi rendőrségek állítanak ki a bevásárlási könyv alapján. Annak
ellenére, hogy csak csütörtökön kezdődött
meg a szelvénykiosztás, az első kerületi rendőrségen többeket elutasítottak csütörtök délután azzal, liogy már nincs cukor, tehát nem
lőhet szelvényt kiadni. Az első kerületi rendőrségnek ebez az eljárásához sok szó fér annál is inkább, mert a cukor egy nap alatt természetesen nem fogyhatott el, másrészt pedig
sokan még a mult hónapi be nem váltott cukrukra is megkapták a szelvényüket. Érdeklődtünk ebben az ügyben egy szegedi nagykereskedőnél, aki szintén árusit hatósági
cukrot. Az illető volt szives a következő felvilágosítást adni:
— Cukrom még van elég. Adtam a bevásárlási könyvre is ki olyanoknak, akiknek
a rendőrség nem adott ma szelvényt
azzal,
hogy cukor már nincs. Ezzel szemben sokan
jöttek hozzám, akik a mult hónapi be nem vál
tott mennyiségre is kaptak szelvényt, holott
ez a rendelet szerint mem jár, mert akik elmulasztották beváltani a novemberi szelvényüket, azoknak bizonyára nem volt rá szükség.
Még csak ennyit: a cukorutalványok ki-
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Ajánlja a most érkezett íegujjabb férfi és
fiu téli kabát és Raglánjait.
Férfi-, és fiu- gyermek-öltönyeit, azon• i
:-:
kivül szőrme Mikidéit.

állításának módjait sürgősen meg kell vizsgálni. Tudomásunk vau róla, bogy illetéktelen mennyiségről is kiállítottak utalványt.
Kizárólag a közönség jogos igényeit kell és
szabad kielégiteni, kcdvezésekben és kivételezésekben senkisem részesülhet.
— írók és művészek egyesülete Aradon.
Vasárnap délelőtt az aradi irók és művészek
értekezletre jönnek össze, bogy megalakítsák
az aradi irók és művészek egyesületét. Az
egyesületnek az lesz a célja, liogy Arad irodalmi és művészi életét föllenditse. Az egyesület a művészet minden ágában keresni fogja az érintkezést a közönséggel és főjelentősége az, liogy az irók és művészek saját maguk akarják.működésüket Arad kulturális
fejlődésének szolgálatába állítani. Nómiképen feltűnő jelenség, liogy Aradon, ahol szintén van irodalmi társaság, a Kölesey-egyesület, az irók és művészek mégis szükségesnek tartják, hogy külön egyesületiben tömörüljenek.
— A Lloyd gazdasági bizottsága csütörtökön
tartotta első értekezletét u j helyiségében
Heimann Sándor elnöklete alatt. A bizottság
állandó jegyzőjévé Vágó Árpádot választották meg. Több, a társulat reorganizálására
irányuló, különösen u j tagok szerzésére vonatkozó javaslat került tárgyalásra.
— A rekvirálás. A szerdai közgyűlés tudvalevőleg elhatározta, hogy a fejkvóta országos megállapítása érdekében távirati felterjesztést intéz az Országos Közélelmezési
Hivatalhoz. Ezt a felterjesztést csütörtökön
délben küldték el. A felterjesztés teljes szövegében a következő: Törvénvihatósági bizottságunk folyó közgyűléséből ez uton fel,iratilag fordul a belügyminiszter úrihoz és
a Közélelmezési Hivatal elnökéihez, 'hogy a
most folyamatban levő rekvirálásnál országszerte vagy vidékenkint egyenlő mértékben,
országosan méltóztassék megállapítani a kihagyandó fejenkinti gabona- vagy lisztmennyiséget, nehogy az egyes esetleg szomszédos törvényhatóságokban más-más menynyiség állapitíassék meg, mely ellentét a
rövidséget szenvedő lakosságban méltán támaszthatna elégületlenséget és elkeseredést.
Tisztelettel kérjük, hogy megnyugtató, egységes elhatározásáról értesítem méltóztassék. Dr. Somogyi Szilveszter, polgármester.
— Istentisztelet a zsinagógában., A pénteki
istentisztelet délután 4 órakor, a prédikáeó
negyed ötkor kezdődik.
~ — Az erdélyi menekültek elutazása. A
Szegedre menekült mintegy kétezer erdélyi
lakos legnagyobb része már visszautazott
otthonába. Jelenleg mintegy 300-an tartózkodnak még Szegeden; ezek csaknem mindannyian határszéli községek és városok lakosai, akik esak később .utazhatnak el.
— Villanyvilágítás Gyálán. A Tallián Béla
v. b. 1.1. elnöklése alatt működő törökkanizsa
ókereszturi villanyvilágitási részvénytrsaság
villamosvilágitást vezetett Gyálára is. A vil-
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lamos égőket már az utcákon is felszerelték.
A villanyvilágítás december 18-án kezdődik
Gyálán.
— Ismét a vadvizek. Csütörtökön megjelent
a polgármesternél a tanyai gazdák küldöttsége és arra kérte, bogy a tanyai vadvizeket
vezettesse le, mert ismét ellepik a földeket. A
polgármester megbízta Simák városi mérnököt, hogy a helyszínén tett vizsgálat alapján
a segítés módjára, tegyen javaslatot.

— A Szegedi Kereskedelmi és
Bparbanknái az V-ik magyar hadikölcsönre Lombard kölcsönök nyújtatnak előnyös feltételek mellett.
— Fiatalkorú tolvajok. Csonka Istvánné
szentmihályteleki lakos panaszolta a rendőrségen, liogy kocsiján levő re tik ül jót, amelyben .1500 korona készpénz volt, ismeretlen
tettes ellopta. A rendőrség szerdán .a tetteseket három fiatalkorú személyében elfogta.
—- Pénteken valóságos ünnepnapja lesz a
mozilátogató közönségnek. Egy olyan szenzációs film készül bemutatásra, amilyet még
sohasem produkált a kinematografia. Henry
Bataillenak, a világhírű drámairónak A
nászinduló eimü színdarabja után készült
egy óriási filmdráma, egy olyan technikáival
megszerkesztett film, amely (forrongást fog
előidézni a filmipar terén. iA kinematografia.
gyöngye ez a ífilm. A nászinduló tartalmát
felesleges ismertetni, a bájos* mese mindenkinek a lel kében él, pedig jó ideje már annak,
hogy A nászind,ulót bemutatták. Az óriási
érdeklődésre való tekintettel ajánlatos a jegyeket előre megváltani. — Külön feihivj.uk
a közönség figyelmét a szombati és vasárnapi
gyermekmese-előadásokra, amelyeken bájos
mesék, Ezeregyéjszaka minden kincse megelevenedik az apró közönség előtt. A képek
közötti szünetekben Szeghő Endre, a szegedi
szinház művésze mesél.

f é r f i és n ő i divatcikkek

legnagt^bb raktára. —

Legmegbízhatóbb cég. ::
Legolcsóbb beszerzési forrás.

Csekonscs-u. 6.
Te'efflis 854.

S í é e f t e n g í - t é r 17.
Teísfon 855,

A „TUNGSRAffi"-lámpa gazdaságos,! mert tökéletes és hosszú élettartamú. A minőségért a ggár szavatol. Kérje
mindenütt, a , J u n á s r z m " védjeggyel ellátott lámpát. Gyártja az Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T Újpest 4.
b
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MŰSOR:
PÉNTEK: Először Egy magyar nábob. Sziníjátéík. Páratlan egyharmados.
SZOMBAT D. U.: Ifjúsági előadásul Strauss
világhírű operettje, a Cigánybáró
'
SZOMBAT ESTE: Másodszor Egy magyar
nábob. Szinjátók. Páros kétharmados.
VASÁRNAP D. U.: Legénybuesu. Operett.
VASÁRNAP ESTE: Harmadszor Egy magyar nábob. Színjáték. Páratlan báromharmados.
ÍM

Egy magyar nábob. A szinházi iroda
jelenti: Pénteken este kerül bemutatóra az
ÍEgy magyar nábob cimÜ színmű, amelyet
Jókai iMór híres regényéből dr. Hevesi Sándor (alkalmazott színpadra. Egy dramatizált
Jókai regény viszontlátás a színpadon. Saját fiatalságunknak, régi álmainknak, régi
örömeinknek feltámadása. A színtársulat
személyzete a legnagyobb ambícióval és
kedvvel készül erre a kitűnő premierre,
mely kétségkívül az idei évad egyik legnagyobb számottevő sikere lesz. E nagyszabású
újdonság a színtársulat egész személyzetét
foglalkoztatja élén Körmendi Kálmánnal,
aki legnagyobb szeretettel készül erre a kiváló szerepre. Az újdonság iránt a legnagyobb érdeklődés mutatkozik.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
|-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.

Értesitem a város közönségét, hogy az országos
közélelmezési hivatal Elnökének 1460—1916. VIII. sz.
rendelete folytán az egész város hatósága szükségletére
rendelkezésre bocsájtandó czukormennyiségből, személyenkint és havonkint 1 kilogrammon jóval alul menynyiség fog esni.
Amidőn ez okból a lakosságot a legszigorúbb takarékosságra figyelmeztetem, egyben közlöm, hogy
minden család részére igénybe vehető cukormennyiség
oly módon fog kiszolgáltatni, hogy a már kiadott bevásárlási könyvecske felmutatása mellett a családfő,
vagy megbízottja a lakhelye szerinti bel- vagy, külterületi rendőrlaktanyában jelentkezni köteles a hol a családtagok számához képest igénybe vehető havi cukormennyiségre, valamely a kerületében lévő kereskedőhöz
beszerzési utalványt nyer a melynek ellenében a megszabott maximális árban a cukrot megvásárolhatja.
Hangsúlyozni kivánom, hogy a kiknek megfelelő
készleteik vannak azok az ellátásból a készletük erejéig kifognak rekesztetni.
14905-1916. eln. sz.
Szeged, 1916. évi december hó 11-én,

i

i

Az ötödik

Somogyi Szilveszter dr.
polgármester.

@ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® B ® 0 B ® j
Szeged sz. kir. város Tanácsától.

i

Fa- és rőzse eladási hirdetés.
A város tulajdonát képező Felsőtanvai Csengelei
kapitányságban levő erdőben termel temények, úgymint
10 ürméter nyárhasábfa, 10 ürméter nvárdorongfa, 69
drb. II. oszt. agácszáifa, 21 kazalba rakott 5347 kéve
rőzse, 43 ürméter hosszú agácszáifa, 6 rakás hulladékfa
és gyökér, végül 4 rakás tuskó a helyszinén a Csengelei várostanya melletti faraktárban
1916. év december hó 22-én pénteken reggel 9 órakor
megtartandó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet
igérő vevőknek azonnali készpénzfizetés ellenépen eladatni fog.
Ugyanekkor a csengelei erdő területén folyó évben
vágásra és nyesésre kijelölt területek ugyancsak nyilvános szóbeli árverésen részes munkásokkal való kitermelése végett az erre vállalkozóknak kiada'nak.
Az erre vonatkozó kitermelési feltételek az árverés
megkezdése előtt a vállalkozni szándékozóknak felolvastatnak.
47190-1916. tan. sz.
Szeged sz. kir. város tanácsának 1916. december
hó 11-én tartott üléséből.

i

5 0 koronától kezdve

;

Dr Somogyi Szilveszter
polgármester.

a hivatalos aláirási helyen:
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bank- és váltóiiz&etében. Szeged, Széchenyi-tér.

__

TŰZIFÁT

telefon

13-lfi.

vidékre is teljes vaggon rakományokat minden vasútállomásra
szállít. Sürgős esetekben Szeged-állomásról azonnal továbbit

Y i d e r

" é 8 s z é n k e r e 8 k e d ő SZEGEDEN, Honvéd-tér l . s z ó m alatt.
Fafürészelést körfürészü motorommal elvállalok házaknál is.
j p

^

fa

Iolofon ii-u.

;

P-T

10

Szécsi Ede
bank- és v á l t ó

üzlete

F á j ó s f o g á r a vegyen
misiőbb a hires Leúzioger-féle f o g c s e p p b ö l
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajhullás, hajkarpa
gyorsan elmúlik a Leisizinger-fele „C h i e a h a js z e s z " által. Ára K 1'50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

A Szeged Csongrádi
Takarékpénztár

H a j ő s z ü l é s ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 50 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

jegyzéseket az összes
kedvezmények meglett

elfogad.

kaphatók:

Szilágyi Géza:

Ára 3 K 5 0 fill.

Csermely Gyula:

JbT © A r C ^ S T

K

»»

O

a

y

V

5!|a %-os magyar királyi adómentes ál-

Legjobb h a j f e s t ő az
országosan elismert Leinjinger-féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
2-50

és a jegyzések céljaira a legelőnyösebb fel-

Várnay L

az

lami törlesztéses kölcsönre

tételek mellett nyújt kölcsönöket.

18

könyv- é s p a p i r k e r e s k e d é s é b e n ,
Szeged, K á r á s z - u t c a 9 . D • D

I

Sr
er

Olga Wohlbrück:

a r b á r o k

a

Ára 5 k o r o n a .

Ara 4 K 4 0 fill.

Márkus László:

Gábor Andor:

JEL

Pethő Sándor:

Ára 5 k o r o n a .

Ára 3 k o r o n a .

Gábor Andor:

Földes I m r e :

Kiinti a bárány, benn a farkas

M

Ára 2 K 5 0 fill.

Izsót Alajos:

vizekon

Ara 6 k o r o n a .

Csafhó Kálmán:

Tt csal; pipálj ládányi

Ara 3 k o r o n a .

Sifnai Szt. Katalin Vőlegénye

Borszem Jankó kalandáriuma:
Ára 2 k o r o n a .

A világháború problémái

k a n á r i
Nagy Endre:

Front naptár

Gróf Andrássy Gyula:

a nagy

G y o m o r b a j o s o k dic s é r i k a Leizinger-féle
gyomorcaepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
250

járadékkölcsönre

Ára 4 k o r o n a

Ár,

Tál

6 °|o-os magyar királyi adómentes állami

A szabadságharc eszméi

Bródi Sándor:
«

Izzad valamely t e s t r é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzingei-fíle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Ara 5 k o r o n a .

Ára 3 k o r o n a .

a

fogad az eredeti feltételek mellett a

Magyar gondok

A toprini nász
-

mint hivatalos aláírási hely jegyzéseket el-

Landauer Béla:

Faatajztifoj szerelmeit

-pTP,

Szeged, 1916. december 15.

DíÉTiMiA G Y A R Ö R S Z A Q

XH B X O
Ára 5 k o r o n a .

Nagy Endre:

Szeplőtlen asszony

Ára 3 k o r o n a .

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9.

Ára 4 k o r o n a '

