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LEGÚJABB.

S Z Ó F I A . A bolgár vezérkar jelenti december 16-iikán: Macedón front: A Prespatótól a Strumáig gyenge tüzérségi tüz. A
Struma mentén egész Szerresz területéig
szorványos' tüzérségi tiiz. — Román front:
A Dobrudzsában üldözzük az ellenséget, a
mely visszavonulóban van. Keletoláhországban haderőink előrehaladnak a Jalomita
északi folyása felé. Fetesti pályaudvarán
ilO vasúti kocsit, Tsumenica pályaudvarán
pedig 41 vasúti kocsit, 4 mozdonyt és 11
vaggon petroleumot zsákmányoltunk.
S A J T Ó H A D I S Z Á L L Á S : A francia vezérkar jelenti december 15-ikén ájjel 11 órakor: Több napig tartó tüzérségi előkészítés
után Douaumonttól északra a Maias és a4
Woevvre között több mint 10 kilométer
hosszú fronton visszavonulásra kényszeritettük az ellenséget. A támadás délelőtt 10
órakor történt. A z ellenség frontját 3 kilométer szélességben benyomtuk, számos lövészárkon kivül elfoglaltuk Wacherativille
es Louemont helységeket, valamint Hardaumont és Bezoudax erdőket. Nagyszámú foglyot ejtettünk, akiknek számát pontosan
még nem állapíthattuk meg. Eddig 7500
fogoly és 200 tiszt ment át a parancsnokság
székhelyén. Sok nehéz ágyút, tábori lőve.
get és lövészárok-ágyut és nagymennyiségű
hadiszert részint zsákmányoltunk, részint
elpuszitottunk'. A kedvezőtlen idő ellenére a
légi szolgálat erőteljesen vett részt a küzdelemben. Veszteségeink csekélyek.
W A S H I N G T O N : A Reuter-ügynökség
jelenti: A Fehérházban hivatalosan kijelentik, hogy A z Egyesült-Államok nem szándékoznak a központi hatalmak békejavaslatához, ha azt továbbítják, "bánmelyes tanácsot fűzni és még nincs eldöntve, hogy
később milyen lépéséket fognalk tenni.
ROTTERDAM:
Londonból
jelentik:
Lloyd George kedden az alsóházban hasonló módon fog'nyilatkozni a központi hatalmak békejavaslata ügyében, mint Briand
a francia kamarában.
R O T T E R D A M : A londoni admiralitás
közli: Tengeri repülőink egyik flottája december 14-én a Drinápolytól délre levő csulelü-burgasi hidat bombázta. N a g y összsúlyú bombamennyiséget dobtak le. Azt hiszik, nagyarányú károkat okoztak.
B E R L I N : A Wolff-ügynökség jelenti:
Á Somme területén időnkint erős tüzérségi
harc. A Maas keleti partján nyugodt éjszaka után a harcok újból megélénkültek.
Nagyoláhországban és a Dobrudzsában
részben harcok után jelentékeny tért nyertünk.
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Dobrudzsában az oroszok
feladták állásaikat.

Csapataink elérték a Buzeu-Rimnicul-Sarat vonalat.
- Ujabb 2 0 0 0 toglyot ejtettünk. — Sikeres aknarobbantásunk az orosz fronton.
BERLIN, december 16. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: Luoktól nyugatra osztrák-magyar csapatok sikeres akna robbantás után benyomultak a megrongált ellenséges árkokba és további romboló munka
után számos fogollyal és zsákmánnyal tértek vissza.
József főherceg vezérezredes arcvonala: Az Uz-völgy tői délre az oroszok két
támadása tüzérségi tüziinkben megakadt.
Mackensen vezér tábornagy hadcsoportja: A kilencedlik hadsereg balszárnya szakadatlan harcokban elérte a Buzeu—Rimnicul
—Sarat-utat. Buzeutól keletre kivívtuk az
átkelést a hasonnevű szakaszon, a jobbszárnyon pedig a Cahnatuiul-lapályon. Ujra
2000 foglyot szállítottunk be. A dunai hadsereg feltartóztatlanul nyomul északkelet
felé előre. Dobrudzsában az oroszok feladták legdélibb állásaikat. Bolgár, török és
német csapatok gyors üldözéssel áthaladtak
a Cogealac—Cartal—Karsovo-vonalon.
LUDENDORFF, első föszáilásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, december 16. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Mackensen vazértábornagy hadcsoportja: Az ellenség
visszavonulása most már a dobrudzsai arcvonalra is átterjedt, ahol tegnap reggel a
szövetségesek megkezdték az üldözést. Buzeutól délkeletre csapataink áthaladtak Calmatuiulon, az ugyanilyen nevü várostól
északra pedig elfoglalták a 'hegyhátat. Ez
alkalommal újból 2000 foglyot szállítottunk
be.
József főherceg vezérezredes arevonala: Az oroszok támadásai tegnap csak az
Uz-völgyiöl délre fekvő területre szorítkoztak. Itt Fabini altábornagy csapatai ellen
intézett négy támadás omlott össze tüzérségi és géppuska-tüzünkben.
Lipót bajor herceg vezértábornagy
arcvonala: Augusztowkánál az oroszok a
vadászaink által tegnapelőtt elfoglalt árkok
ellen többször, de mindig eredménytelenü!
támadtak. Luoktól nyugatra egy osztrákmagyar portyázó különítmény rajtaütött
orosz biztosító csapatokon és szétugrasztotta azokat; foglyokat szállítottunk be.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

A franciák előretörése Verdunnél.
BERLIN, december 16. A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati harctér: Albrecht
württembergi herceg arcvonala: Az YpernW y tschaete-hajlásban a tüzérségi tüz időnként jelentékeny erőre emelkedett. Lillebeketöl délkeletre rohamcsoportjaink előretörtek egész az angolok második vonaláig, a
melynek őrsége elmenekült.
A trónörökös hadcsoportja: December

15-én sikerült a franciáknak Verdun északkeleti arcvonalán legelső állásainkból egy
második előkészített vonalba Talou hegyhát, Louvemonttól északra emelkedő magaslatok, Chambrette major és a Brezonvauxtól délre fekvő területig visszaszoritani bennünket.
LUDENDORFF, első föszáilásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Macedóniában nincs
esemény.

tér: Lényeges esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök aelyettese.

BERLIN, december 16. A nagy főhadiszállás jelenti: A macedón arcvonalon nincs
különös aseménv.
LUDENDORFF, első Kfssáilásmeeíer*
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, december 16. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-

Az olasz fronton nincs
esemény.
BUDAPEST, december 16. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harc*
téren a helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
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Remények és kétségek
kőzött.
Az antant válaszának tartalmára az
eddigi értesülések alapján sem lehet biztonsággal (következtetni. A z angol sajtó
tovább folytatj agitációját a béike ellen, a
Times azt irja, hogy Angliában néhány teljesen felelőtlen bolondon kivül senki sem
ikivánja a békét, a Frankfurter Zeitung hágai
tudósítója pedig, alki Angliából visszatért
utasoktól ,kért információt, jelenti, hogy
Lloyd George válsággal az utca hőse és
akik Angliában a nyilvánosság előtt a béke
érdekében mernek szólni, testi épségüket
kockáztatják. Ugyancsak Hágában ezzel
szemben ugy tudják, hogy Anglia a békejavaslatot nem fogja ridegen elutasítani, de
a béketárgyalás mekezdése előtt követeli
Franciaország és Belgium kiürítését.
Mindezek természetesen csak kombinációk, ainig az angol kormány formális válaszjegyzéke nyilvánosságra nem kerül.
Annyit eddig is tudtunk, hogy az antant
államai közül Angliában van legkevesebb
hajlandóság a békére, ami az angol felfogásnak logikus következménye. Anglia, a
(mely bevallottan azért avatkozott a háborúba, mert kevesebbet kockáztat, mintha
tétlen szemlélő marad, következetes marad
cinikus gondolkozásmódiához, amidőn még
most is háborúra uszitja a vele szövetségben levő népeket. Ezt a föltevést igazolja
egy madridi jelentés is, amely szerint számottevő politikusok nyilatkozatai megállapítják, hogy a szövetséges népek óhajtják a
békét, de Anglia nem engedi meg.
A jelentéseik valóban hírül is adják,
hogy Parisban békét követelő röpiratokat
terjesztenek, Olaszországban a Giolitti-párt
és a szociáldemokraták interpellációra készülnek a békeajánlat elfogadása mellett és
kedvezőbb hirek érkeznek az amerikai közvélemény hangulatáról is. De ezeket a jelentéseket óvatossággal kell fogadnunk.
A z eshetőségeik mérlegelésénél nagy figyelmet érdemel gróf Bernstorffnak, az
amerikai német nagykövetnek az a kijelentése, hogy abban az esetben, ha az antant
nem utasítja vissza határozottan a békeafánlatot, Németország bizonyos elvi fenntartásokat is megenged, mert a fő szempont
az, hogy az antant fejezze ki a béketárgyalások megkezdésére vonatkozó készségét.
A jelentések közül az első pozitívum
az, hogy a Németország békeajánlatát tartalmazó jegyzéket tegnap éjjel Wilson elnök
megküldötte a londoni amerikai külügyi hivatalnak, amely a jegyzéket azonnal az
antant követeihez eljuttatta. Angliának tehát módjában van, hogy a jegyzékre a választ rövidesen megadja, mert az a néhány
nap, amely a békeajánlat nyilvánosságrahozatala és a hivatalos átadás között eltelt,
elegendő időt adott az előzetes tanácskozásokra. A z ügy, amelyben határozni kell, oly
nagy fontosságú, hogy a halogatás nem
volna helyén. A z angol kormánv is érzi a
felelősség súlyát, mert mint a Daily Mail
irje, valószín illeg már kedden megadja a
választ a békeajánlatra.
A világtörténelem alig ismert nemzet e k r e sorsdöntőbb cselekedetet ennél a válaszadásnál. A központi hatalmaik tiszta lelkiismerettel és a győző nyugalmával állanak készen a békére, v a g y ha az antant ugy
akarja, a további háborúra is. A késő éjjeli
órákban érkezett jelentés, amelv Oroszország állásfoglalásáról szól. arra enged
következtetni, hogy a diplomácia békcszerzésének ideje még nem érkezett el. A jelentés szerint a duma ülésén Poklovszky
külügyminiszter nagy beszédet tartott a béke ellen, mire egyik képviselő határozati
javaslatára a duma a békeajánlat elutasítása
mellett foglalt állást. Ugy látszik, ellenségeinket még mindig nem sújtotta elég ke- I
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gyeden ül a megérdemelt bűnhődés és a tények valódi fölismeréséhez még nagyobb
vereségek és keményebb csapások szükségesek. Ha kell, lesz erőnk erre is.
Nemeseknek mutatkoztunk a béke föl-

ajánlásában lovagias ellenfelekkel szemben,
de nem fogunk kíméletet és emberiességet
gyakorolni azokkal, akik ujabb vad háborús izgatásra hasznláják fel a nvilt szívvel
fölajánlott békét.

Kedden válaszolnak békejavaslafunkra.
— A jegyzék megérkezett Londonba. —
Rotterdam, december 16. A Daily News
jelentése szerint a békeajánlat teljes jegyzéke megérkezett az Egyesült-Államok londoni nagykövetségére, ahonnan rögtön átküldött k az angol kormánynak. Valószínű,
hogy Lloyd George az alsóház keddi ülésén
fog nyilatkozni a békére vonatkozóan. Handerson munkásügyi miniszter ugy nyilatkozott, hogy azokat az ajánlatokat, amelyeket
Németország tesz, gondosan meg fogják
hányni-vetni.

A jegyzék hatása
Washingtonban.
— Wilson háromórás tanácskozást
tartott. —
Genf, december 16. A Havas-ügynökség
jelenti: Washingtoni távirat szerint a békejavaslat tegnap éjszaka megérkezett és Wilson azt átadta a francia, angol, orosz olasz
és japán nagyköveteknek, valamint a szerb
és román követeknek.
Washington, december 16. A Reuterügynökség jelenti: Wilson elnök és kabinetje három órás ülést tartott, amelyen a békeajánlatot és azt a magatartást vitatták meg,
amelyet az Egyesült-Államok az antanthatalmaknál a jegyzék ejuttatása dolgában
kíván kifejezésre juttatni.

A legközelebbi lépés: a hadviselők
képviselőinek találkozása.
Hága, december 16. Bernstorff ameri-.
kai német nagykövet felhívja a figyelmet,
hogy a békeajánlat nem tartalmaz feltételeket és ezért az antant számára szabad az
ut, bogy a békéről az antant által felálliitandó tulajdon feltételekről
tanácskozzék.
Németország ilyen értelemben vár feleletet, amelyet nem fog akadálynak minősiteni. A legközelebbi lépésnek annak kellene
lennie, hogy megjelöljék azt a helyet, ahol
valamennyi hadviselő állam képviselői találkoznának.

A cár és Bratianu Pétervárott.
Pétervár, december 16. Bratianu román
'miniszterelnök a békeajánlat megbeszélése
ügyében Pétervárra érkezett. A cár visszaérkezett a főhadiszállásról Pétervárra. (M.
T . I.)

Ujabb hir Japánnak az antanttal
való szakifásáról.
Basel, december 16. A „Baseler Anzeiger" íentartással közli a következő szenzációs értesülést: Jól beavatott magánforrásból tudatják velünk, hogy Japánnak
az a szándéka, hogy elszakadjon a z antanttól. Magatartását azzal magyrázzák, hogy
a négyesszövetség megtaadata Japán bizonyos követeléseit, amelyek teljesítésére Né-

metorszá azonnal késznek nyilatkozott. A
legutóbbi japán miniszterváltozás, valamint
az a körülmény, hogy Japán megszüntette
az Oroszországba való municiószállitást,
megerősíteni látszanak az értesülést.

Interpelláció a békéről az angol
alsóházban.
Hága, december 16. Eddig nem lelhet
biztos véleményt alkotni arról, hogy a négyesszövetség hatalmai a békeaiánlatot eifogadják-e, annyit azonban már imost is
egész határozottan ineg lehet állapítani, hogy
az a gondolat, hogy a központi hatalmak
békeajánlatát ne utasítsák kereken vissza,
napról-napra tért nyer Londonban. Valószínű, hogy az antant mielőtt a békére vonatkozólag megkezdené a tanácskozásokat,
a birodalmi kancellárt békefeltételeinek közlésére fogja felszólítani. A Northeliffe-sajtó
a leggyalázatosabb módon izgat a békeajánlat ellen, a nép tömegénél azonban, amely
egészen nyíltan elárulja a békevágyat, nem
talál visszhangra és nem tud magának híveket szerezni. Az angol alsóház pacifista csoportja interpellációt jelentett be abból a célból, hogy Lloyd Oeorget a béke kérdésében
határozottabb nyilatkozatra
kényszerítse,
mint amilyen Bonar Lawnak nyilatkozata
volt.

A spanyol külügyminiszter
a békejavaslatról.
Madrid, december 16. Számottevő politikusok nyilatkozatai megáll api tják, hogy általános vélemény szerint a szövetséges népek óhajtják a békét, azonban Anglia nem
engedi meg.
Simeno spanyol külügyminiszter az Gpiniónban nyilatkozik. A külügyminiszter azt
hiszi, hogy a békeajánlat nagyon nehéz
(helyzetbe juttatta ugy Franciaországot, mint
Angliát. A képviselőház elnöke pedig azt a
véleményét is kifejezi, hogy a békeajánlat
rendkívül nagy felelősséget zudit az antanthatalmakra, ha azt tárgyalás alapjául nern
fogadják el.

Az amerikai külügyi hivatal
továbbítja a békejavaslatot.
Rotterdam, decemlber 16. Washingtonból
jelentik: Németország jegyzéke megérkezett
és most Wilson elnök kezében van. Azt hiszik, hogy a jegyzéket haladéktalanul továbbítani fogják az antant-hatalmaknak.

Rotterdam, december 16. A Daily Telegraph jelenti Washingtonból: Kétségtelen, ,
hogy a (külügyi hivatal Németország jegyzékét az antant-hatalmak elé terjeszti; az is
bizonyos azonban, hogy az amerikai külügyi hivatal ezzel kapcsolatosan az antantnak sem javaslatokat, sem tanácsokat netá
fog adni.
&
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Oroszország
visszautasltja a békejavaslatot.

A képviselőház elfogadta
a hitlevél-tervezetet.

— A duma határozata. —
Pétervár, december 16. A duma tegnap
ülést tartott, amelyen először jelent meg
Poktovszky, az uj külügyminiszter és nagy
beszédet mondott. Bejelentette a dumának,
hogy a központi hatalmaktól békejegyzék
érkezett. Tudatja, hogy a cár hozzájárulását adta a kormány ama magatartásálhoz,
amelyet ellenségeinek kérelmével szemben
tanúsít. Hosszasan kifejti, hogy Németország már több Ízben próbált békét kötni az
a n tant-hatalmaik egyes államaival; majd
hosszan ismerteti a javaslatot, azután a következők eit mondja:
— A z orosz kormány már azt a gondolatot is, hogy most a harcot megszakítsa,
és ez által Németországnak megengedje,
hogy kihasználja azt a számára kínálkozó
lehetőséget, hogy Európát uralma alá hajtsa, — felháborodással utasítja vissza. A
meghozott összes áldozatok hiábavalók volnának, ha az ellenséggel idő előtti békét
kötnénk.
— Mindnyájunkat egyenlő mértékiben
hat át az a tudat, hogy a háborút annak
győzelmes befejezéséiig folytassuk és arról
az ellenség semmiféle manőverre sem fog
minket eltéríteni.
Poklovszky beszéde után, amelynek
fontosabb részeit hosszantartó tetszés fogadta, Sldlovszky a következő határozati
javaslatot nyújtotta be:

A duma meghallgatta a külügyminiszter fejtegetését s egyhangúlag csatlakozik a szövetséges kormányok kategorikus visszautasító magatartásukhoz abban a tekintetben, hogy a jelenviszonyok között bármilyen béketárgyalásofcba is bocsájtkoznék. Azt a nézetét fejezi ki, hogy a német javaslat
uj bizonyítéka az ellenség meggyöngülésének és csupán képmutató cselekedet, amely valójában nem számit sikerre, hanem a felelősséget a háború megkezdéseért és folytatásáért másokra
igyekszik hárítani, hogy önmagát Németország közvéleményének szemében
tisztára mossa. A dumának az a véleménye, hogy az elsietett béke nemcsak
rövid ideig tartó nyugalmat hozna, hanem egy uj, véres háború veszedelmét
és uj kinos áldozatokat jelentene. A
duma azt hiszi, hogy a tartós béke csak
akkor lehetséges, ha teljes győzelmet
aratunk az ellenség katonai ereje fölött
és ha Németország végleg feladja azokat a törekvéseit, amelyek őt a világháború és az azzal járó veszedelmek
okozójává tették.
A duma egyhangúlag elfogadta Sldlovszky javaslatát, amely szerint napirendre térnek át.

A francia miniszterelnököt meggyilkolták?
Budapest, december 16. Berlinből
az éj folyamán távirat érkezett, a
mely szerint az a hir terjedt el a
német fővárosban,

hogy

francia miniszterelnököt

Briand
meggyil-

kolták. A hir nagy izgialmíat keltett.

Bécsben Is elterjedt Briand meggyilkolásának hire, ahol szintén
nagy feltűnést és Izgalmat keltett.
A hírt eddig még sehonnan,
semmiféle hivatalos formában nem
erősítették meg.

Görögország elfogadta az antant ultimátumát.
Lugano, december 16. A Stefani-ügynökség jelenti Athénből: Félhivatalos jegyzék szerint a görög király és a kormány
a súlyos követelések ellenére elhatározták,
az ultimátum elfogadását, hogy őszinte érzületüket igazolják.
Amsterdam, december 16. A Reuteriigyönkség jelenti Rómából: A görög kormány az antant ultimáutmát teljes egészében elfogadta.
Athén, december 16. A Reuter-ügynök-

A német élelmezési diktátor
Budapesten.
Budapestről jelenítik: Batocki, a német

ség jelenti: Abban a jegyzékben, amelyben
Görögország a szövetségesek követeléseit
elfogadja, a december elsejei események
ügyében döntőbirósági ítélkezést javasol. A
görög kormány annak a várakozásának ad
kifejezést, hogy az antant-hatalmak a blokádot beszüntetik, mert az a forgalmat megakadályozza és befolyásolja a közvéleményt,
jegyzék végül a kormánynak és a népnek
azt a kívánságát fejezi .ki, hogy hagyományos és kitűnő viszonya az antanttal szemben a kölcsönös bizalom alapján megujul.
miniszterelnökkel, Harkányi

János 'kereske-

delmi és Ghyllány Imre földmivelésügyi miniszterekkel, valamint Kürthy Lajossal,

a

Budapestre

Közélelniező Hivatal elnökével tárgyalásokat

érkezett Oveti tábornok és Fischer tanácsos

íolyttat. A tanácskozás főtárgya a romániai

kíséretében. A német urak a Hungária-szálló-

zsákmány olyatén elosztása, hogy a szövet-

ban szállottak meg s ma korán reggel autón

ségesek mindegyikének jusson.

kikocsiztak a városba. Reggelire a német fő-

meg, hogy Kürthy Lajos, aki tegnap reggel

konzulátusom voltak hivatalosak. Batocki tna

Bécsbe utazott, ma délelőttig még nem ér-

és holnap Budapesten marad s Tisza István

kezett vissza Budapestre,

élelmezési diktátor, az éjszaka

Itt emiitjük

(Budapesti tudósítónktól.) Szász Károly
elnökölt a képviselőház szombati ülésén. A z
ülés megnyitása után megkezdték a bitlevéltervezet tárgyalását.
Illés József előadó elfogadásra ajánlja
a tervezetet. Gróf Apponyi Albert a király
cimére nézve megjegyzi, hogy aiho lőfelsége
csak mint magyar király szerepel, ott az
osztrák kormánynak semmi beavatkozása ne
legyen. Ha nem sikerül megállapítani a nagy,
közös cimet, akkor a király a bitlevélben
csak mint magyar király szerepeljen. E z t
külön véleményképen is benyújtja.
Gróf Károlyi Mihály: A hitlevélben nyomának kell lenni a magyar nemzet óriási
áldozatának. Követeljük a magyar nemzeti
hadsereget. — Látjuk, — mondta — hogy a
háborúban minden, ami magyar, az elhomályosodott. A magyar nemzeti hadseregre
vonatkozó követelésünket ridegen visszautasították, tehát visszafejlődést tapasztálunk.
Ezután benyújtotta hitlevél-tervezetét.
Gróf Pejacsevich Tivadar elfogadja az
előadó által benyújtott tervezetet. Gróf Andrássy Gyula szintén elfogadja ezt, de a
cim kérdésében Apponyi álláspontjára helyezkedik. Ezután Rakovszky István szólal
fel, aki kifogásolja a cimet és osztja Andrássy álláspontját.
Polónyi Géza kifogásolja, hogy a hercegprímás küldetett az elnöki székbe, amivel visszaállitják a középkori rendiséget. A
mikor a magyar vér árán visszaállitják a
lengyel hadsereget és a lengyel államot, akkor magyar hadseregről nem szabad beszélni.
Ezután a Ház ülését délután 2 órakor
berekesztették.
'Délután 4 órakor folytatták az ülést.
Polónyi szintén folytatja beszédét. Kijelenti,
hogy a Károlyi Mihály hitlevél-tervezetét
fogadja el, az Apponyi áltál benyújtott módosítással.
Gróf Tisza István miniszterelnök válaszol a felszólalásra. A hadsereg kérdésében
a kilences bizottság álláspontján van ma is.
Azt hiszi, 'hogy az akták e téren le vannak
zárva.
Közbekiáltás: Ne feledkezzen el arról,
hogy világháború is van!
Tisza: A világháború sem változtatta
meg sarkalatos közjogunkat.
— E z nem közjog! — kiáltják.
Gróf Tisza István a horvátok kívánságát,
hogy a cimben Horvátország az apostoli cim
után következzék, pártolja.
Gróf Apponyi Albert záróbeszédében kijelenti, hogy a hadsereg nemzeti jellegének
kérdése nincs lezárva és amig ö él, küzdeni
fog érte. A kilences bizottság határozata nem
közjog. Gróf Károlyi Mihály szintén a miniszterelnök ellen foglal állást.
Tisza újból felszólal. A lezárt aktákat
a vezérleti és vezényleti nyelvre értette. A
hadsereg nemzeti jellegét azért fejleszteni
lehet.
A többség ezután általánosságban elfogadta a tervezetet.
»
A részleteknél a cimre vonatkozóan
Apponyi, Károlyi, Batthyányi és Andrássy.

JUÉIiMAGYARQRSMG
szólaltak fel. Követelték, hogy a cim az
osztrák beavatkozástól független alapon- álljék. 'Ábrahám Dezső attól tart, hogy a címben a következő kifejezés: „bolgár királyi"
félreértésekre adhat alkalmat.
Grólf Tisza István azt válaszolja, megkérdezték a bolgár szövetségest ,hogy nem
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kifogásolja-e? A bolgárok ez ellen nem emeltek kifogást.
Ezután a többség elfogadta a hitlevéltervezetnek ezt a pontját. A vitát hétfőn folytatják. Hétfőre kitűzték a koronázással kapcsolatos egyéb kérdések tárgyalását is.
A H á z ülése este 8 órakor ért véget.

A Berliner Tageblaff Körber bukásának okairól.
— Dr. Lederer Leó cikke. —
Körber kormányának a visszalépése J a 14. paragrafus által valósitiható meg, mert
nemcsak a nagy nyilvánosságot éri Váratla- hiszen az allkotmánv megváltoztatásához, a
nul, hanem azokat a köröket is. amelyek a mi Galícia különválásával együtt jár, kétpolitikai eseményekbe be vannak avatva, a
harmad többségre Volna szükség.
legnagyobb mértékben meglepte. Körber visz.
Körber eszközölte ki a reiohsrat mielőbszalépése elsősorban arra vezetendő vissza,
h o g y minden valószínűség szerint nem volt bi összehívására vonatkozó kéziratot és végű! ő hangsúlyozta nyomatékosan, h o g y
képes elhárítani* azokat az akadályokat,
Galicia különválása és a német államnyelv
amelyek a kiegyezés kérdésében ma- kérdésében parlamenten kívüli intézkedésekgyar részről eléje gördítettek.
ről mit sem akar tudni.
De a visszalépésre bizonyára azok a nehézMost megint az a látszata, hogy mi inségek is indították őt, amelyekre az osztrák kább vagyunk ellenségei a parlamentnek és
képviselőház pártjainál talált. E z e k a pártok az alkotmánynak, mint Körber. De nekünk
tudvalevőleg (különböző fontos kérdéseket mindenekelőtt való: Ausztria uj életfeltételeit
oktrojálás utján akarnak elintézni, mig K ö r - biztosi tani. E s ebben Ausztria összes német
ber a z alkotmányos elintézést követelte.
pártjai egyeik.
E z e k a nézeteltérések nem! voltak ki— A keresztényszocialisták azon a néküszöbölhetők, azon a számos konferencián, zeten vannak, — mondotta nekem Gessmann,
amelyeket a miniszterelnök a pártokkal tar- az egykori miniszter — h o g v a jövőben
tott. Kérdésesnek tetszett az is, Vájjon meg- Ausztria németjeinek jobban kell képviselniük
könnyitette-e a császár halála Körber fel- az osztrák 'állameszmét, mint valaha. Ezt a
adatát, mert világos, hogy a z ifjú császár feladatot Ausztria nyolc millió németje ternem léphet minden további nélkül arra az mészetesen csak ugy teljesitiheti, ha helyzeu'tra, amelyen Ferenc József császár jött, tük a parlamentben és az államban más lesz.
régi, eltűnt időkből érkezve, amelyeknek ő E z csak ugy lehetséges, ha a lengyelek G a volt úgyszólván utolsó emléke.
licia különállása folytán kikerülnek a reichsItt 'két államiférfival folytatott tárgyalá- ratból és a német nyelv az eddiginél jobban
saimról számolok be. A z egyik, a német- érvényesül az állami életben. A z a kérdés,
radikálisok vezére: Wolf H. Károly, a másik vájjon a parlamenti ut csakugyan annyira
a német keresztényszocialisták fele: 'Gess- járhatatlan-e, vitás. Vannak képviselők, akikmann, az eykori közimunkaügyi miniszter. nek az a nézetük, hogy
A z ő magyarázataik annál inkább érdemesek
a csehek a háború folyamán mega figyelemre, mivel
tanultak tisztábban látni

pártjaik a minap munkaközösségre és lelki állapotuk ma olyan, hogv megközeléptek a Német nemzeti szövetséggel lithetőb'bek. Nem szabad figyelmen kívül
és ma ez Ausztria legerősebb politikai "alakulata, amelynek az újonnan való tájékozódásból folyó minden törekvése az osztráknémet gondolat körül jegeoesedik ki.
— A neuorientirung legelső feltétele
Ausztriában —"mondja Wolf — egy német,
az állameszmét hordozó többségnek a megteremtése az osztrák parlamentben. E z okból követeltük Galícia különállását, amely
szerint Galícia képviselői teljesen kiválnak
a reichsratból és

közös ügyeiket az Ausztria és Magyarország közti viszonv mintájára
a 'galíciai és osztrák parlament delegátusai fogják szabályozni.
H a ez a kiválás megtörténik, akkor a német
pártoknak mintegy 60 főnyi többsége van a
jelen l e gi r e i ch sr a'tba n.
E g y másik fcöveteliménv lenne a német
nyelvnek 'államnyelvvé tétele és a csehországi német járásoknak a oseh kerületektől való
éles elkülönítése. Mindez azonban az osztrák parlament mai viszonyai mellett törvényszerű uton nem történhetik meg és csak

hagyni, hogy Károly császár a kéziratában
a napirenden levő kérdéseket illetően az alkotmányos eljárás mellett nvilatkozott s igy
az ő szempontjából nem könnyű dolog parlamenten kívüli intézkedésekkel mélyreható
változtatásokat végrehajtani. Másrészt azonban az uj rend parlamenti tárgvalásai óriási
nehézségekbe is ütközhetnek. Megfontolandó
az is, hogy ez idő szerint hatvan mandátum
gazdátlan, s ezeknek a betöltése a háború
alatt lehetetlennek látszik.

j o g i

alapvizsgákra, szigorlatokra,
államtudományi és

államszámviteli
államvizsgára felelőséggel előkészitünk urakat, hölgyeket, (államszámvitelre) vidékieket is. Vidékieknek speciális jegyzeietnket
előre kiküldjük. Közölje adatait, kérjen díjtalanul szakszerű felvilágosítást. Szontagh
Donát jogi szemináriuma Budapest, IV. W
Váczi-utca 51. II. 6. Személyes é r t e k e z é s •<*

délután 4 - 7 - i g .

:-:

G r ó f Bernsforff a békejavaslat
sorsáról.
Rotterdam, december 16. A Daily Telegraph jelenti Newyorkból; A Sund munkatársának gróf Bernstorff amerikai német
nagykövet igy nyilatkozott:
— H a az antant nem utasítja vissza határozottan azt, hogy a békéről beszéljenek,
akkor január közepén. Hágában meg lehet
kezdeni a békekonferenciát. E z a lehetőség
akkor is megvan, ha az antant azzal a kikötéssel, hogy föltételei elfogadandók, csak
elvben hajlandó tárgyalni. Németország i l y
választ nem tekint a tárgyalások akadályának. A legközelebbi lépés a z lenne, h o g y
megállapítsák a helyet, ahol a hadviselők
képviselői találkoznának.

KÖZGAZDASÁG
ocoo

Olcsóbbodik a petróleum. Budapestről
jelentik: Mióta Románia hátba támadott
bennünket és onnan a nyersolaj behozatala
megszűnt, a magyar és osztrák petróleumgyárak egyedül a galiciai nyersolajiforrások"
termelésére voltak utalva. Hiába erőlködött
az osztrák kormány, liogy az ásványolajtermékek árait szabályozza, a nyersolaj belekerült a spekuláció karmaiba és a galíciai
spekulánsok olyan jól tudták kezelni a dolgot,hogy anak a nyersolajnak, mely a bábom kitörése előtt 1.80—2.20 koronába került, az á r á t fel tudták 37 koronára, sőt
egyes esetekiben 38 koronára is verni. A dus
romániai petróleumvidék, Ploesti és Campina
meghódítása alaposan keresztülhúzta a spekulánsok számításait. Eleinte ugy látszott
ugyan, hogy híáha találták vitéz katonáink
a román bányákat és a finomítókat is sértetlen állapotban, a galiciai nyersolaj még sem
lesz olcsóbb; de a héten mégis megtörtént a
csoda. A nyersolaj ára elkezdett már lefelé
csúszni, előbb csak 32—33 koronáig, de most
már alig van 30 koronán felül és valószínű,
bogy egy-két nap alatt még tetemes mértékben fog tovább hanyatlani. A petróleumgyáraknak tehát sokkal olcsóbb nyersanyaguk lesz rövidesen; csak az a nagy kár, bogy
a fogyasztó közönségnek azért nem lesz olcsóbb a petróleum, mert hiszen az ára maximálva van. De már az is vigasztalás, hogy
egyáltalán lehet majd i>etróleumot kapni,
mert bizony most csak nehezen és csak kiváltságos emberek juthatnak valamicske petróleumhoz.
|-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, világialatnál, Kölcsei-utca 4. Telefon 165
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HAZAI GYÁPTMÁNY. ÓVAKODJUNK UTÁNZATOKTÓL!
A „TUNGSRA/V\"-lámpa gazdaságos, mert tökéletes és hosszú élettartamú. A m i n ő s é g é r t a g y á r szavatol.* Kérje
mindenütt a „ T u n g s r a m " védjeggyel ellátott lámpát. Gyártja az Egyesült I z z ó l á m p a és V i l l a m o s s á g i R.-T Újpest 4 .
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Sibyllák.
Béke, vagy báiboru? Ujira. jós szemekkel nézünk be.Le a sötétségbe. Elsápadunk, mert előttünk áll az ismeretlen. Szegény szivünk ugy
,van megalkotva, bogy csak a jelen dimenziójában tud mozogni, a jövőbe emelve ugy fickándozik és fluidoklik, mint a partra dobott bal.
Nem csodálom, hogy most annyian futnak
a jósasszonyokhoz és azon, ihogy a jósnők
a háború alatt már csinos .vagyonkát szereztek
mguknak. Ilyenkor — válság idején — meg is
hosszabbítják rendelő óráikat. Ezen a héten én
i-s felkerestem őket. Égetni való, förtelmes nénikék, a ferde, pötyögő ruhájukkal és a satnya
tagledtésíikkel. Annyi azonban bizonyos, hogy
még se közönséges némberek. Első (pillanatra
— ugy látod, balogok, tétovák, bibbadt velegüek. Szemük utón egyenesen a töbolydába küldenéd őket,. Milhelyt azonban jósolnak, megváltozik a véleményed, hangjuk biztos, merev ajkukról keményen kopognak a szavak, szemük
kitágul a fekete és klasszikus ük-anyjukra kell
gondolnod, Mindenesetre kitűnő üzletemberek.
A pogányság szelleme bujdosik itten. Ez a
nyolcvanéves józsefvárosi nénike nagyon vallásos, de tud olyan ráolvasásokat, meg ördögüzéseket, melyek eredetét mi már nem ismerjük. A másik jósnő — egy kültelki Sibylla —
inár egészen pogány. Varázsol is és hittel űzi
az iralás művészetét. Erdők alján füvekből és
gyökerekből kotyvaszt varázsitalt.
Ezekben az esőcsuirgásos, nem kedves szobákban. megfordul az egész yáros. Parflumös
szoknyák suhannak el erre estidőn és okos urak
ülnek a jósnők asztalához. Legyünk őszinték, a
jöyővel szemben mindnyájan egyformán érezeük a gyámoltala.nságunkat. Ha a bölcs politikusok nem tudják, mi történik a következő
hónapban, talán-talán ez a buta szipirtyó
tudja. Háborúban hajlandók vagyunk erre a
hitre, átengedjük a szerepet a kártyának meg
a jósnőnek, hadd dolgozzanak a megbicsaklott
képzelet és agyvelő helyett. Legalább kissé elkábulunk a hazugság színes füstjétől. Végre a
jövendő igazi valóság, mely nemcsak biztosan
meglesz, de már meg is van, rámnézve, aki
írok, nem jelent egyebet, minthogy ezt a mondatot befejezem sa z olvasónak csa.k annyit,
hogy ezt a mondatot elolvassa. Hogy ezt a kézzelfogható vajamit ne foghassam meg, legalább
az agyammal? Hogy a függönyt ne rebbenthesseui félre! Hogy az életein regényéből,
melynek az első kötetét már elolvastam, ne olvashassam el a második kötetét, mikor biztosan
elkészült? Ez sokszor elképzelhetetlennek látszik. Ezért járnak annyian a jósnőkhöz, ma is,
a ifelvilágosultság és a tudományok százada1
iban.
.i
Pár napja pedig különösen megostromolták; a jósnőket. Azelőtt arra válaszoltak: szer e t . . . vagy nem szeret.., Most erre: béke.,,
,vagy háború.., Jósnőim — mind a ketten —
pesziinisták. Nem bíznak a- békében. Meg kell
azonban jegyeznem, hogy a jósolás diját előre
kellett lefizetnem. Lehet, hogy keveset adtam.
A békejóslatok, mondják, valamivel drágábbak.
Kosztolányi Dezső.
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jffndrássy és JTpponyi a békejegyzék
várható hatásáról.
A Vossische Zeitung budapeáti levelezője
fölkereste gróf Andrássy Gyulát és gróf Apponyi Albertet és megkérdezte .a kitűnő államférfiakat, mitszólnak Bethmann-Hollweg beszédjéhez ós hogyan vélekednek a békejegyzék várható hatásáról. A Délmagyarországnak alkalma van az érdekes nyilatkozatokat a Vossische
Zeitung-gia.1 egyidejűleg közölni:
Andrássy Gyula gróf: ,
— A békeakciót nagyon helyeslem, én már
egy -esztendővel ezelőtt propagáltam hasonló
gondolatot. Mindenesetre most is rendkívül alkalmas az idő a békejegyzék elküldésére. Bethmann-Hollweg német birodalmi kancellár beszéde klasszikusan szép, egyszerű és tapintatos.
Remélem, hogy meg lesz a visszhangja az ellenséges táborban is. Beszéde mindenesetre visszhangra talált nálunk és a szövetségesek lelkében, ahol megerősítette -azt a tudatot, hogy a
további vérontásért nem mi vagyunk afelelősek
A jegyzék az állandó béke és mérséklet szelieniét juttatja diadalra. Dicsőségére válik elsősouban ez a. cselekedet az uralkodóknak. A német császárról mindig tudta a világ, hogy lelke
egész erejével ragaszkodik a béke gondolatához.
Különösen jól esik nekünk, hogy ifjú uralkodónk azzal kezdhette meg kormányzatát, 'hogy
bebizonyitotta: nem harci dicsőség vágya, hanem a. békeszeretet vezeti legelsősorban. Fiatal
fejedelmeket a történelemben gyakran elvakított a harci dicsőség tündöklő fénye. A -mi uralkodónk fölismerte, hogy ennél magasztosabb,
nagyob érdem: a békeszerzés.
Apponyi Albert gróf:
— A kancellár beszéde ez alkalommal is, mint
rendesen, a helyzet magaslatán áll. Karukte-

Koronázási hadikölcsön.

ris+i-kus- vonásokkal kimeri tő képét, adta annak a katonai helyzetnek, amely lehetővé tette,
hogy e gyengülés gyanúja nélkül az első békelépést megtegyük és midőn egyfelől a békelópés
teljes l-oyalitása és komolysága iránt kételyt
nem hagyott fennforogni, másfelől kellő határozottsággal kidomborította azt is, hogy a békeajánlatnak az antant részéről való visszutasitása óriási mértékben fokozza a német nemzet el
szántságát és erkölcsi erejét a további harcra.
A kancellár ezzel nemcsak a néimet, ele az összes
szövetséges országok népének szivéből beszél.
Amint azt a magyar parlamentben kifejezésre
juttatta egy parasztpárti képviselő, aki keresetlen szavakkal megmondta, hogy az a nép,
amely a háború terheit legerősebben- érzi és
-bizonyára mincl a két táborban a bókét forrón óhajtja, még csak erősebb ököllel fog rásújtani az ellenségre, ha ez utóbbi a békeaján-latot
visszautasítja és igy a vérontás folytatását
imagára veszi. Egészben véve 'azt hiszem, liogy
a. keddi nap a középhatalmak győzelmei közá
-sorozható. Hogy a császár kezdeményezésével
hozza összeköttetésbe a "kancellár a bőkenjáillatot, senkit meg neon lepett és senki azt puszta
frázisnak -nem vette, aki tanulmányozta Vilmos fcsászár hata-lmas egyéniségét ós lélektanát.
Nálunk az a meggyőződés vert gyökeret, i f j ú
királyunk egyéni akarata erős tényezője volt
ennek az elhatározásnak. De mivel Taz bizonyára csak hosszabb előkészület és tanácskozások
-eredménye lehetett, bizonyosak vagyunk benne,
hogy boldogult királyunknak 1Ferencz Józsefnek lelke is benne él ebben az akcióban ós ez
alkalommal is kegyelettel adózunk emlékének.
*
,v
'
I
V. M.

bárminő sok is mindez, még mindig nem
elég. Látniok kell azt is, hogy ugyanaz a
Egész Európa szeme rajtunk van. Világ- leikesedés, mely megtörte ellenségeinket a
részünk -egyik legrégibb trónja a miénk s a fronton, fennen lobog a front mögött is és
rajta bökő vetkezett változást még a háború olyan kiapadhatatlan tartalékot képez, hogy
fergetege sem volt 'képes a homloktérből vesztükbe rohannak ellenségeink, ha békés
hátraszorítani. Megdicsőült,királyunkat nagy szózatunk siket fülekre találna náluk. A maerényeinek teljes méltánylása kisérte utolsó gyar király koronázásának hagyományos
pihenőjére, ihogy aztán- a közérdeklődés egé- ragyogásánál ez világosodjék meg a legéleszében a fiatal utód felé terelődjék, aki nagy sebben. Épen most folynak az aláírások az
várakozások között lát történelmi -hivatásá- ötödik hadiköcsönre, -egy lélegzet alatt a kohoz. Köziben kigyulad a magyar király koro- ronázási előkészületekkel. A magyar nemzet
názásának hagyományos fénye és szinte iz- életében ez annyira fontos események vé•ről-izre megvilágít mindent, ami magyar. | letlen találkozása illessen meg mindnyájunEurópának ránk szegzett tekinteté ebben az | kat s avassuk ennek a koronázási hadikölátható világításban mindent meg fog látni. csönuek a sikerét olyan fényessé, hogy ifjú
Ellenséges nagy részének a tekintetét -hatá- királyunk homlokán Szent István koronájározott rosszakaratát irányitja, ugy rendez- nak drágakövei között a magyar áldozat,
,
kedjünk tehát be, hogy ezeréves multunkhoz készség legyen a legtündöklőbb.
és történeti hivatásunkhoz méltóknak Ítéltessünk.
Ami katonáinkon múlott, ők megtették Az orosz kormány nehéz helyzete
a magukét azért, hogy ezeréves multunkat
Köln, december 16. A legújabb orosz
mindenki megérthesse és jövőre való hivatottságiunkban senki ne kételkedhessek. Ugy lapjelentésekből Ítélve az orosz belpolitikai
harcoltak, amint igaz ügyünkhöz méltó volt, helyzet egyre rosszabbodik. A pártok között
ugy, hogy sokszoros túlerő és emberi agyvelővel kieszelhető minden ármánykodás szemmel láthatólag mindjobban kiélesedik az
tönkre verten és megalázva hátrált előlük. ellentét. A kormány a dumában hatalmasan
É s talán ennél is -fölemelőbb, hogy még a
diadalok hossz-u -sorozata se t-ett bennünket megnő vekedett ellenzékkel áll szemben, a
el'biza'kodottakká, emberies -érzületünk a győ- mely mindent el fog követni, hogy Trepov
zelmet nem uzsorázza ki. hanem önként programjának gáncsot vessen. A birodalmi
ajánlja fel szilárd pillérüli a sarkaiból kiforgatott világrend egyensúlyának helyreállítá- tanácsban is nagy az elégedetlenség azon
sára.
i
.„,
iránnyal szemben, amelyet az uj kormány
Ezek már mind tények, melyek elol a
képvisel.
.
kimondott,rosszaikarat sem zárkózhat el. De
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Beszélgessünk.
*
Én: Mire végzi, vitéz honvédunk?
A fahonvéd: Csak gondolkozom ,az em
heri sors változandósága fölött. És minden,
nap ujabbnál-ujabb elmúlásra ébredek. (Sóhajt.) Közanyánk ölébe tért a Koczor szenátor ur is.
Én: Igen bizony, az öreg kaszás hamar
végzett vele. Hirtelen, váratlan elmúlásával
ugyancsak megfagyasztotta .a mosolyt az ajkaikon.
A fahonvéd: Ha ugyan tudnánk még mosolyogni. Ma-lholnap sírásra áll már mindannyiunknak a szemünk, meg a szánk. (Mindenfelé csupa gyász, feketeség. (Kis szünet.)
A Koczor szenátor uir nem szerette a szomorúságot.
Én: Senkise szereti. Hanem ő különösen
vidám ember volt. A tegnapról beszélek,
nem a máról. Mindig volt a raktárán valami
jóizü történet, a/minek a savát-borsát különösképen tudta megadni. A Beclt sógoron kivül
nem volt ebben a városban olyan pompás elbeszélő, mint ő. Csuda humora volt, ragyogó
kedélye.
A fahonvéd: Mondják, mestere volt a
mókának, amivel azonban nem bántott meg
senkit sem.
Én: Csínján bánt a mókával, mint kell
az édes borra, amelybői tudvalevőleg kevés:
jó, sok: főifájást csinál. Szerette a bohémeket,
maga is az volt és a lakása mindig meleg
fészke volt azoknak, akiknek észből, szivbeli
érzésből több jutott, mint az ezres bank óból.
A fahonvéd: Szerette az életet és szerette
azokat a kócosokat, akiknek játékos kedvük
volt az események forgatagában.
Én: De a kócosok is ragaszkodtak hozzá.
Nemcsak a 'eritett asztala, a gyöngyöző humora és a kiapadhatatlan témái miatt, hárem mert jó ember, kitartó, hü barát tudott
lenni.
A fahonvéd: Ritka példány manapság az
ilyen ember, majdnem olyan ritka, mint a
liszt. Igaz, ni, mikor rekvirálnak a városban?
Én: Vasárnap megkezdik, csak legyen
mit rekvirálni.
A fahcmvéd: Ila nem csurran, csöppen,
száz forintból ötven. Némely helyen még kerül egyetmás. Hallott-e aminapi „próba"'
rekvirálásról?
Én: Nem tudom, melyiket gondolja.
A fahonvéd: Azt hallottam, hogy a napokban két ember, mint detektív, beállitott
egy uri házihoz, bemutatkozott és elmondta,
hogy titkos feljelentés érkezett a rendőrséghez, hogy sok aháznál a felhalmozott liszt,
meg egyetmás, hát csak elő vele.
Én: És előadták?
A fahonvéd: Elő mindent, az utolsó sze
mig. És amiikor együtt volt a kincsek kincse,
a két detektív megkérdezte, hogy hány tagból áll a család? Miután megkapták a választ
számitásba fogtak. Ennyi személyre, ennyi
liszt, zsir, cukor, borsó, lencse, kása, báb, tojás dukál, a többi pedig rekviráltatik.
Én: És elvitték?
A fahonvéd: Mindent, ami szerintük fölösleges volt. Kocsira tették és il' a berek, nádak, e r e k . . . Ahogy megtörtónt a rekvirálás,
hazaérkezett a (ház ura, akinek a felesége
előadta a történteket. Nosza, sietett ám a
f é r j a telefonhoz és hivta a rendőrséget. Tö-

viről-'hegyire elmondott mindent és a kérdezősködésre megjött a felelet. Hozzájuk nem
jött feljelentés, a városban pedig nem kezdték meg a rekvirálást és csak szélhámosok
lehettek a detektívek.
Én: Mégis esak jól kezdődött a rekvirálás.
A fahonvéd: Azokra, akik kezdték, jól,
de akiknél kezdték, nem valami jól. Aminthogy nem jól kezdte itt valaki a badikölesönre való akcióját.
Én: No nem. Nem lehet rapportr-a rendelni az embereket, különösen amikor kérni
akarunk valamit tőlük. Hiszem az irás is azt
mondja: Kórjetek és megadatik nektek.
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MŰSOR:
VASÁRNAP D. U.: Legénybucsu. Operett.
VASÁRNAP ESTE: Harmadszor Egy magyar nábob. Szinjátók. Páratlan háromharmados.
HlÉTIEO: Egyraagyar nábob. Páros, egyharmados.
KlEDD: 25-ször. Mágnás Miska. Páratlan,
kétharmados.
SZIERDA: Névtelen asszony. Páros, háromharmados.
CSÜTÖRTÖK: Bérletázünetben jótókonycélu
Symphonikus hangverseny a katona árv á k k a rácson y,á r a.
PÉNTEK: Először. A csokoládé katona. Operett. Páratlan, egyharmados.
SZOMBAT: Másodszor. A csokoládé katona.
Páros, kétharmados.
VASÁRNAP ü. U:. Hannele. A lom játék.
HIÉTFÜ D. TJ.: Jánosvitéz. Daljáték.
I1ÉTFÖN ESTE: Bérletszünetben. Három a
kislány. Énekes játék.
KEDD D. U.: Elnémult harangok. Szinjátók.
KiEDD ESTE: Bérlet szünetben.
Mágnás
Miska. Operett.
A csokoládé katona. A szinházi iroda
jelenti: Pénteken mutatja he a szinház
Strausz Oszkárnak, a világhírű zeneszerzőnek legújabb operettjét, a Csokoládé katonát.
Nem túlzás, hogy Strausz, aki pedig ugyancsak elkényeztette a közönséget, ilyen szép
zenét még nem irt. Kiváló tehetsége, szinte
kifogyhatatlan dallamheli invenciója, kiforrott szinpadi megérzése, elragadó szellemessége most jutót a tetőfokra. A darab szövegkönyve Shaw Hősök cimíi darabjából készült
és a legnagyszerűbb alkalmat nyújtja azoknak a zenei lehetőségeknek kiaknázására,
melyekkel mesteri módon van teletűzdelve a
Csokoládé katona partitúrája. A címszerepet
Sugár Gyula játsza. Solymossy egy generális
groteszk alakját ábrázolja, Matány egy kapitányét. A női főszerep (Nadna) Dóri Rózsié,
Kunossy Ella kotnyeles bakfist játszik.
Pompás szerepe van Csernyi Adélnak is. A
bemutató jegyeit máv árusítja a nappali
pénztár.

A Mágnás Miska jubileuma. A szinházi
iroda jelenti: Kedden kerül huszonötödször
szinre a Mágnás iMiska, ez a kitütnő o p e r e t t ,
mely telt házakat gyönyörködtetett eddigi
pályafutása alatt. Ez az első davab, mely a
negyedszázados jubileumot a legrövidebb idő
alatt érte el.
Szimfónikus hangverseny. A honvédzenekar 21-én este 8 órai kezdettel a városi
szinlházban a katonaárvák karácsonya javára
rendezi második szimfonikus hangversenyét,
amelynek keretében közreműködik Miksa
Ilona operaénekesnő, Antbes professor jeles
tanítványa, akinek nagy muzsikalitásáról és
szép hangjáról mestere is elismerőleg nyilatkozik. A hangverseny műsora a következő:
I. Haydn: Szimfónia (Es diur), 1. Adagio. Allegro con spirito.) 2. Andante. 3. Menuetto.
4. Allegro oon spirito. II. Fidhtner: Hajnali
dal. Énekli: Miksa Ilona. 2. Mozart: Bölcsődal. Énekli: Miksa Ilona. 3. Liszt: LoreleiÉnekli: Miksa Ilona. III. Mozart: „Les petits
riens. Balletzene. 1. Ouverture. Allegro. 2.
Andante. 3. Gavotte. 4. Pantomimé Andante.
IV. Verdi: Traviata ária. Énekli: Miksa
Ilona. V. Glazounow: Elégia. (Egy hős emlékére.') A magasztos cél és a műsor tartalmas
volta rászolgál arra ,bogy a hangverseny alkalmával a szinház megteljen, hogy a befolyt
— minél nagyobb — összegen néhány árvának boldog karácsonyi perceket szerezhessünk.
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ftbonyi Mihály

Ajánlja a most érkezett legujjabb férfi és
fiu féli kabát és Raglánjait.

ezelőtt Holtzer és Abonyi

Férfi-, és fiu- gyermek-öltönyeit, azonkivül szőrme Mikádóit.
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Németországi lapok
Striegl József előadásáról
Ismeretes, hogy Striegl F. József tanár,
a Délmagyarország kitűnő munkatársa előadást tartott Berlinben ós Stuttgartban. Az
előadás előrelátható sikeréről beszámoltak
már a budapesti ás a szegedi lapok, alább
szemelvényeket közlünk abból, hogy a nagy
német lapok miként fogadták. Bevezetőid
meg kell még jegyeznünk, bogy a szemelvények ép oly bőséges okulásul szolgálnak nekünk, mint Striegl értékes előadása a neme
teku-ek.

Berliner TagcMalt: Magyarországról, annak
kereskedelméről és iparáról beszélt
Striegl F. József tanár, aki Berlinben sem
ismeretlen, a Verein Berliner Kaivfleute
und Industrioller tagjai előtt. iAz előadó azon
reményének adott kifejezést, bogy Németország és Magyarország- mostani fegyveres bajtársiasságából a béke annyira sóvárgott idején gazdasági téren is barátságos viszony
fejlődik. Ez azonban csak az egy más-ismerés
alapján lehetséges. A. magyarság megismertetésére Striegl tanár szemléltető képét nyújtotta -a magyarság jellemének ós lelkének. A
történelemből és a népóletből vett képekkel
világította meg nemcsak a magyarság jel lomének a fény-, hanem annak árnyoldalait- is.
(Ezzel kapcsolatban ismertette a magyar iparost, akiben megvan a kellő kézügyesség, de
hiányos a kereskedői seelleme, az úgynevezett spiritus meroatoris. Sok, magyar iparosnak a fő törekvése, bogy egy kis földhöz jusson, mert talán sehol sincsen annyi imádója
a rögnek, mint ép Magyarországon. A magyar kereskedő sem játssza még a közélet terén azt az előkelő szerepet, amit a német kereskedő. A továbbiakban Striegl tanár statisztikai adatokkal alátámasztva ismertette
a magyar imiport fejlődését, amiből a német
kereskedők értékes utmutatást nyertek arra

Gutenberg uj találmánya.
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nézve, mily ipari cikkekből lehetséges -fokozottabb német import Magyarországba. Előadása végén a szónok szemléltető kópét nyújtotta a modern Magyarországnak s azon reményének adott kifejezést, bogy a liáboru
után a saját szemükkel fogják megnézni a
szép Magyarországot.
iA nagyszámú hallgatóság, amelyben a
parlamenti képviselői: egész sora volt. viharos tapsokai hálálta még Striegl tanár fejtegetéseit.
A Vossische Zeitung „Magyarország és
Németország" eimen emlékezik meg Striegl
előadásáról és a többek -közt ezeket irja:
— A Verein Berliner Kaufleute und In
dustrieller helyiségében Striegl F. József
szegedi magyar tanár tartott előadást. Hangsúlyozta/amit a háború folyamán gyakrabban hallottunk, a magyaroknak Németország ég a németek iránt való szeretetét és
tiszteletét. A temperamentumos magyar nép,
kétségtelen önbecsülését ás földiéi jellemét
iparkodott a németekkel a psichologiai és történelmi alapon megismertetni és megértetni.
.Kifejezésre juttatta egyúttal afölötti élénk
panaszát is, hogy milyen tájékozatlanság
uralkodik Németországban az ő hazáját illetően. Ezen állitását- Striegl tanár mindenesetre igazán tragikomikus élményeivel támogatta, amiket ő maga élt át. Végül Striegl
tanár statisztikai adatok alapján kedvező
képét adta azon gazdasági vonatkozásoknak,
amelyek -a jövőben Németország és Magyarország között lehetségesek.
Stuttgart legelőkelőbb lapja, n Schivahischer Merkúr: Csütörtök este Striegl F. József, szegedi magyar tanár nagyszámú hallgatóság előtt a Hotel Silber nagytermében
előadást tartott Magyarországról. Dr. Hauff
gyártulajdonos üdvözlése után a szónok körülijeiül a következőket mondotta:
— Németország előreláthatóan beláthatatlan időkre rá lesz utalva a berlin—bagdadi népek útjára. Ennek következtében
Németország (fontos érdeke arra törekedni,
hogy ,ama népek, amelyek ezen ut mentén
laknak, Németország iránt barátságos érzésekkel viseltessenek. A középhatalmak közt
jelenleg fennálló viszonyt a jövőben fenn
kell tehát tartani, sőt mélyiteni. M agyar-

mégsern kellett volna föltalálni a nyomtatott
betűt. Nem gondolja?
*
— Hát van benne valami. Tudja, mester,
A hüvosvölgyban találkoztam Gutenberg mióta nyomtatott hetük vannak, az emberek
Jánossal. Padon ült, újságot olvasott, Mainkból túlnyomó része a más fejével gondolkodik. Ami
vagy Kölnből valót. Egykori are-képek é« met- nem volna baj, ha cjupa okos ember irma. De
szetek után esak annyit állapítottam meg, hogy ez minálunk nem probléma, mert mint mondmesszi vidékről jött iparosember. De nem tud- tam: minálunk, hála istennek, nem olvasnak áz
tam, kicsoda. Mellé telepedtem és bogy valami- emberek.
vel keedjem, kíváncsian kérdeztem:
— Másutt meg tulzá-sba viszik a dolgot.
— Ha megengedi... én nem tudok olvasni., Gondolkodtam is rajta, hogyan lehetne visszamit ár az újság?
csinálni a találmányomat vagy legalább is kor— Nem szégyelli magát, bsurtáom! — emelte rigálni rajta. Mert nézze, annak seimmi értelme
rám a szemét neheztelően. — Gutenbergnek, a nincs, hogy minden szamárságot kinyomtassany-omtatot betű feltalálójának teszi ezt a valló- . nak. De tehet róla az a szarnál-, .aki kinyommást!
tatja? Nem. Az egyszerűen velem takarózik.
Bűntársnak érzem magam, kedves barátom. Ha
Röstelkedtesn.
— Tetszik tudni, — mondtam — minket émelyitő szerelmi históriát, undok rémregényt,
esak írásra tanítottak. Olvasni nem kell tudni. ostoba újságcikket, komisz verset olvasok, azt
Az olvasás akadály az előrejutásban. Ismertem mondom magamban: János, János ennek te
egy politikust, aki mindig olvasott és sokat vagy az oka. Te kényszert,tettél derék emberetudott. Jött egy másik politikus, aki sohasem ket, akik igen jó suszterek lettek volna, hogy
olvasott- és amazt k-i akolbólította a közéletből. tollat vegyenek a kezükbe. Feldúltam az embeSzegény most azzal tengeti napjait, hogy fi- riség nyugalmát, ártatlan lányok szivét meg*t&l képviselőket és tudósakat tanít helyes- mérgeztem, kerítő regényekkel tisztességes nők
lelkét megrontottam, marhákból tudósokat csiírásra.
náltam. Elég volt ! Bűnös vagyok. Ki mit elron— De az irók csak olvasnak!
tott, jóváteheti.
— Hogyne! Mindegyik elolvassa azt amit
— De hiszen a nyomtatás ugy elterjedt...
ir. ön sokat olvas, mester?
— Kitaláltam egy sokkal tökéletesebb rend— Nem túlságosan. Nélia ugyanis lelkiismereti gyötrelmeim vannak. Az az érzésem, szert. Ez lesz .aztán a vívmány! Hallgasson i3é.
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országon mindenki lehetetlennek tartja", bogy
ez a rettanetes küzdelem és harc közös érdekünkért a forrón kívánt béke idején nyomtalanul át adassék a feledségnek. Az összekötő utat már most kell keresnünk. Ennek
kapcsán Striegl tanár a magyar bevitellel
foglalkozott és felhívta a német kereskedők
és iparosok figyelmét azokra a cikkekre, melyekre Magyarországnak szüksége vau és
megadta a mértékét is, mennyire lőhetne ebben Németország részes. A magyarokkal való
érintkezés szempontjából fontosnak tartja,
mert az őszinte barátság jele, hogy lehetőleg
magyar köriratokkal és árjegyzékekkel forduljanak a 'magyar kereskedőkhöz. A személyes érintkezés terén azonban a német kereskedőnek és iparosnak nem lesznek nehézségei,
mert .Magyar-ország liusz milliónyi lakosa közül töb mint negyedfél millió birtokában van
a német nyelvnek. Végül az előadó rokonszenves és plasztikus képet nyújtott Magyarországról, azon reményének adva kifejezést,
hogy hallgatói közül minél többén, fogják
meglátogatni a szép Magyarországot. Magyarországon a német kereskedelem és ipar,
a német vállalkozás é. tőke számára még tág
tér nyilik. Azonban nem -zabád megfeledkezni arról, hogy a német kereskedelem és ipar
azt kell, hogy főfeladatának tekintse, hogy a
kevésbbé fejlett magyar ipart és kereskedelmet kiegészítse, de nem szabad azt cl-, vagy
éppenséggef
agyőnnyomnha.
lAz előadás élénk tetszésre talált.
Körülbelül ugyanígy ir az előadásról a
Stuttgartéi• Neues Tagblatt és a Württemberger Zeitung is.

— Időjárás. Változékony, hűvös idő várható, helyenként, inkáid) csal: északon
és keleten csapadékkal.
PROGNÓZIS:
Változékony,
hűvös.
Északon és keleten sok helyütt csapadék.
— A főrendiház pénzügyi bizottságának
ülése. Budapestrőt jelenti tudósitónk : A főrendiház pénzügyi bizottsága báró Márkányi
Frigyes elnöklésével ülést tartott. Radvánszky Albert ismertette a külkereskedelmi
Olyan nyomtatógépet szerkesztettem, aiuely
csak .a gondolatra reagál. Hiába gőz, villany,
kézierő! A gép csak akkor indul meg, ha a motorában elhelyezett finom, érzékeny lamezra
gondolatok Íródnak.
— Ugyan! .— kételkedtem — a lemez állapítja meg, hogy ki okos és .ki ostoba?
— Igen, a lemez. Abból indultam ki, bogy
az igazi, erős gondolatnak villamos kisugárzása van s a lemez csak a legintenzívebb sugarakat fogja fel.
— Óriási! Kezdem érteni. És ön sikert remél?
— Képzelje cl, hogy megvan a szabadalom
és az emberek tudják, hogy olyan nyomtatógép
van, amely csak okos emberektől fogad el —
bogy is mondjam! — szeleimi muníciót. Ki fog
azután régi gépekből kikerült nyomtatványt
olvasni? Mihelyt munkába kezd az én gondol,atszedőgépem, vége az áltudománynak, a szókkal
való üres játéknak, a széllel bélelt irodalomnak.
Vége a tudomány oroszlánbőrébe bujt szamarak uralmának, a fecsegő újságírásnak. Nos, - ezzel csak levezekleui bűneimet?
— Bizonyára. A találmány méltó egy Gutenberghez. De engedje meg mester, attól tartok, óriási harcok törnek majd ki, az ostobák
fognak .küzdeni ellene sé az ostobák nagyon erő
se-k, mert övék a többség.
— Gondolja! — töprenkedett.
— És föltéve, hogy egészen tökéletes az ön
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— A Nővédő-Egyesülit karácsonyi üntanítótestület tagjaiból kerültek ki. A visszatartható mennyiségek megállapítására min- nepségei. A Szegedi Katholikus Nővédő-Egyeden rekviráló táblázatot kapott, amelyet an- sület ugy Napközi Otthonában, mint Leánynak idején már ismertetett a bélmagyaror- Otthonában karácsonyfa-ünnepélyt readez.
szág. A belterületen működő rekviráló-bizott- A Napközi Otthon ünnepségre december 23ságok öt tagból állanak és pedig a rekviráló- án, délután 3 órakor fog lefolyni s azon az
ból, egy altisztből, két katonából és egy ünnepi beszédet Várhelyi József prépost-plérendőrből. A Felsőtanyán a rekvirálón kiviül bános tartja; a gyermekek énekkel, szavalaegy altiszt és négy katona végzi a rekvirá- tokkal s játékkal vesznek részt azünnjepségen.
lásokat. A hatóság figyelmezteti azokat, a Gondoskodott az egyesület arról is, liogy a
kiknék -nyaralójuk van a Felsőtanyán, liogy gyermekvédelmi intézmény apró n öve adókéi
a kulcsokat bocsássák a ház;, vagy nyaraló ezen a, szép ünnepségen megfelelő ajándékokőrizetével meghízottak rendelkezésére, vagy ban részesüljenek. Mintegy száz gyermeket
más módon intézkedjenek, hogy a rekvirá- ajándékoz meg az egyesülőt főleg ruhanelók megtekinthessék a helyiségeket. — A művel és cipővel; azonban más kedves ajándékokban is lesz része a kisdedeknek. Ugy az
polgármester intézkedett, hogy a város belegyesület tagjait, mint a gyermekvédelem
területén minden személy részére a kormányiránt érdeklődő közönséget ezen az uton hivrendeletileg megállapított 240 gramm meny- ja meg az ünnepségre az egyesület elnöknyiséget hagyják vissza. H a valaki az élel- sége.
miszer-bejelentőlapokon nem jelentette be az
— Ötvenöt vaggon Hszt. Az Országos Közegész
birtokában levő élelmiszermenny-iséget,
— U j érd iiurer.d. Budapestről jelentik: A
de a rekvirálójbizottságok rendelkezésére élelmezési Hivatal táviratilag értesítette a
király a harcolók részére Károly-csapat- bocsá-jtja, nem részesül büntetésben. Szigovarost, bogy a december 15-től 1917. január
keresztet alapított, amelyet az 1814 évi rúan megbüntetik azonban az-okat. akik a
' 15-ig terjedő egy hónapra ötvenöt vaggon
hadseregkereszthez hasonlóan dolgoznak ki. rekviráló-ibizottságok elől megpróbálják elrejteni élelmiszerkészleteiket. — Báró Kürthy lisztet utaltatott ki Szeged közellátásra szo— Szemé'yi hir. Dr, Cicatricis bajos főispán Lajos, az Országos Közélelmezési Hivatal ruló lakosai részére. Ebben a hónapban igy
hétfőn este Szegedre érkezik. A főispán ked- elnök-e távirati rendeletet intézett szombaton minden egyes személy megkapja napi 189
den est-e utazik vissza (Szegedről Szentesre.
a polgármesterhez, melyben elrendeli, hogy grammnyi lisztjét.
— interpelláció az orszárrgyülésnek ko- a folyamatban levő rekvirálások eredményé— Előkerülnek az elrejtett ezüstpénzek.
ronázáson való mellőzése miatt. Budapest- ről neki napról-napra távirati jelentéseket te- Azokat a jóléttől és egészségtől duzzadó,, piről jelentik: Zsilinszky István sürgős inter- gyen. A polgármester arról értesít bennün- rosképü nénikéket, bácsikákat, akik uralkoket; hogy a mult vasárnap kezdődött má- dói gőggel szólnak, vagy inkább mordulnak
pellációt jegyzett be „ A z országgyűlés melsodszori rekvirálás eredménye eddig mintegy reánk, mikor a piacon — vásárolni akarván
lőzése a koronázáson" cimmel. Szerinte a 25 vaggon gabonanemüre tehető.
— odabátorkodunik kosarakkal körülbástyákoronázást a Nemzeti Kaszinó egyik sarká— Az adóügyosztály ideiglenes vezetője. ]zott, trónjaik elé, senkinek sem kell ma már
ban rendezik, kizárva abból a polgárságot A polgármester szombatén a városi adóügy- külön bemutatni, ők azok, akik a csizma maés a képviselőket.
osztály ideiglenes vezetésével Bokor Pál he- gas árára való bivatkozássalkiszedték utolsó
— Vasárnap kezdődik a városban a rek- lyettes-polgármestert bizta meg. Amint a pol- jkrajo'árjainkat zsebeinkből, akik gúnyos movirálás. A polgármesteri hivatal közli: Az A Isó- gármestertől értesülünk, az adóügyi tanács- feolylya] voltak hajlandók az óhanhalásh*
tanyán megkezdett rekvirálásokat a jövő hét noki állást -a januári közgyűlés fogja betöl- kergetni bennünket és akik ma már mint hűszerdáján, vagy csütörtökjén fejezik be. A z teni. A pályázat kiírása a iközeli napokban béreseikre néznek le ránk. Ők ezek a derék
termelők, a kedves tanyaiakjMiikor tu apréeredeti tervektől eltérően a város bel- fog megtörténni.
területén
már holnap, vasárnap és a
Felsőtanyán hétfőn megkezdődik a rekvirálás. Szombaton délelőtt 10 .órakor megtörTelefon:
Telefon:
tént a rekvirálók második csoportjának kiPfiHZIÉR
IZGSTÖS
oktatása is. A Felsőtanyán és a belvárosban
11-85.
összesen 54 rekviráló-bizoítság fog működni.
455.
Igazgató: VAS SÁNDOR.
A belterületen 44 és a Felsőtanyán 10 bizottság végzi a rekvirálásokat. A rekvirálás! eljárást a polgármester részletesen ismertette
a rekvirálók előtt, akik túlnyomó részben a
Vasárnap
viszonyunk rendezéséről szóló javaslatot.
Gál Jenő felszólalásálban az Ausztriával kötendő kiegyezés iránt érdeklődött. Báró
Harkányi János kereskedelmi miniszter kijelentette, hogy erről a tárgyról nem mondhat többet, mint amit a miniszterelnök a
képviselőházban elmondott. Áttértek ezután
az indemnitási javaslat tárgyalására. Zselénsziky Róbert szerint a drágaságot nem a
nagybirtokosság, hanem a kis- és törpebirtokosok okozták, akik elrejtik készleteiket. Ajánlja, hogy a nyári időszámítást télre
is vezessék be, mert ezáltal tetemes világiíóanyagot lehet megtakarítani. Harkányi
kijelenti, hogy a nyári időszámítást újból
bevezetik, még pedig április elsején, amikor
újból életbelép.
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gondolat-szedő és nyomó gép, csak nem képzeli,
hogy a Jki nem nyomtatottak" annyiba 'hagyják. Sőt: ki fogják mutatni, hogy az ön g.épe
ihaimis, hogy a lemezt, illetve a gép kezelőjét
meg lehet vesztegetni
— Pardon, erre az eshetőségre én is gondoltam. Külön gépet szerkesztettem a gondolatnélküliek számára. Ezt a gépet -direkt a gondolat hiánya, másszóval: a butaság -kisugárzása,
iuditjia meg. S azt fogom mondául: tessék tisztelt ellenfeleim, van itt egy olyan gép is, ami
nektek való, ami kielégít benneteket. De persze
nem nlondom meg, hogy melyik géphez állítom
őket; csak mikor látják, hogy a gép hevesen,
dolgozik, leplezem le, hogy ez voltaiképp a butaságuyomó gép.
— Nagyon érdekes. És ha szabad tudnom,
hol kezdi el a próbákat a gondolatnyomó géppel?
— Mindenesetre Bukarestben.
— Ha megengedi, valamire figyelmeztetem.
A gondolatnyomó gépből, azt hiszem, elég lesz
egy is. De -a másikból, ,a hogyishijjk... abból
a butaságnyomóból készitsen mindjárt egy tucatot. És irja rájuk: Gondolat-nyomó gép. Majd
meglátja, mester, hogy1 tódulnak hozzá az emberek ...
Molnár Jenő.

A legszebb filmdráma!
gyöngye

A nászinduló.
Nagy filmdráma 5 felvonásban.

Az őserdőben.
Dzsungel dráma.

Teddyt megzavarják.
Vígjáték 2 felvonásban.

Előadások 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor.
Vasárnap d. e. 11 órakor ifjúsági és gyermek mese előadások.
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pénzhiány bekövetkezett, nem ok nélkül éltünk a gyanúperrel, hogy ennek -a mizériának sincsen más oka, mint a fent emiitett,
-piroaképü, elégedetlen hunyorgó uralkodói a
városoknak. I. (Ferenc József király halála
aztán tényekkel is bebizonyította gyanúnknak helyes voltát. A király halálával nagy
kétség költözött a derék tanyaiaik szivébe;
hátiba, a féltve őrzött, rejtegetett ezüst-pénzek ezezl el fogják veszíteni értéküket? Nagy
nyugtalanságukban aztán előszedték a sub-lótban őrzött ezüstöket és bevándoroltak, sőt
bevándorolnak még ma is a városokba. Ha
dikölcsönt jegyeznek a veszélyes pénzen, a
kötvény, ha papír is, mégis biztosabb annál,
amelyre nemsokára már más király kéipe kerül. Ez az oka, hogy akik gyakran járnak a
főispáni "hivatalban, mély megdöbbenéssel
tapasztalják, mennyi, mennyi aprótpénz volt
igy elrejtve a tanyákon és a falvakban. Legutóbb egy -pörgebaj-uszu alsótanyai magyar
jegyzett 10.000 korona értékű hadikölcsönt és
ebből az összegből háromezer koronát ezüst
koronás, két koronás és ötkoronás pénzdarabokban számolt le a főispáni titkár asztalára,
A főispáni titkár elmondta, hogy szinte napról-napra megismétlődnek az ilyen esetek.
(Ezreket jegyeznek a környékbeli termelők és
jegyzéseik egynegyedét csaknem
valamenynyien ezüst pénzdarabokban
számolják le.
Igy néz ki az, ha a tanya fél. Kár, hogy olyan
ritkán fél.
— Népies előadások. A Szegedi Szabadoktatási Egyesület vasárnap délután 4 órai
kezdettel a városiháza közgyűlési termében
megkezdi ez évi előadásainak ciklusát. Ez
alkalommal dr. Kovács József, a városi kereskedelmi iskola h. igazgatója „A Balkánfélsziget legjuabkori történelme" címen tart
előadást, -melyet Vidacs Aladár íkir. segédtanfelügyelő „A nő a magyar közmondásokban" cimü előadása követ. Az előadások közben a tanítóképző dalkara hazafias dalokat
énekel. Az előadásra belépődíj nincs.
— Búzaliszt helyett tengeriliszt. Budapestről jelentik: Mértékadó helyen az a terv
merült fel, hogy a rendelkezésre álló kenyérmag-, illetőleg lisztkészle'tek arányos és
igazságos szétosztása érdekében az-okinak a
vidékeknek lakosságát, mely béke idején is
többnyire vagy kizárólag kukoricaliszttel éft,
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és a behozatal módozatairól Bécsben tanácskozások folynak, melyekbe a behozatalt foganatosító társaságok képviselőit is belevonták.
— Hadikölcsönjegyzés. A Magyar Kender
és Lenipar r.4. 35(1.000 -koronát a Wiener
-Bankvereinnál, 50.000 koronát a Nemzeti
Pénzváltó Bank r.-t.-nál, a Magyar Kender
és Leniipar érdekkörébe tartozó J u t a és Kenderipar a Wiener Bankvereinnál 250.00, a
Nemzeti Pénzváltó Bank r.-t.-nál 50.000 koronát jegyzett. Ezzel a vállalat a hadikölcsönre
összesen 3 millió koronát jegyzett. A- -jegyzések ez alkalommal is a szegedi főispáni hivatal utján történtek. — Szász Ernő igazgató
20.000 koronát jegyzett.
— A cukorjegyek. A jámbor szegedi polgár
egy nap arra ébred, hogy élelmiszer-kamrájában mikroszlkop segélyével sem tud cukrot
felfedezni. Előbb esudálkozik, azután elolvassa a lapokat. Előszeretettel a közélelmezési
üzem hireit keresi bennük. Igy var jókora
ideig; egyszer aztán tényleg -megjelenik a
híradás .arról is, aminek fontossága reá nézve
rögtön a békeikérdés után következik, hogy
ugyanis j-ött cukor is. A jámbor szegedi polgárra ekkor már alig lehet ráismerni. Nagyon hasonlít ahhoz az állathoz, amelyet gróf
Károlyi igért he ellen-felekül annak idején
a románoknak. Igy jelentkezik a kerületi
rendőri akt-anyákban cukorszelvényekért. De
odabenn egy ember ül, az is keveset konyit
az iráshoz, mert ahelyett inkább gorombás^bhaaibssibbsibglbbbbbhiiri
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Szegeden először!
Kizárólagos joggal
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kodni tanult. Cukrot akarók pedig sokan vannak, túlságosan is sokan vannak; a laktanya
előtt igy tumultus kerekedik; a cukor-fronton lielylyel-közzel közelharcra kerül a sor.
De nincs olyan hosszú, aminek vége ne legyen. egyszer mégis bejut a laktanyába valamennyi polgár. Ha nem ma: holnap, holnapután. De bejut. Az igaz, hogy egy kissé
megtépve, megcibálva, meggyomrozva egy
picit betegen, esetleg ájultan is, amint az
pénteken délután történt Császár Mátyásáé
Kálvária-tér 2. szám alatti lakossal. A 74
éves öregasszonyt ugy összenyomták, összegyomrozták, hogy elájult. Ez volt a szerencséje, mert rögtön bevitték a rendőrlaktanyába, ahol magához tért és a jegyét is megkapta. Mi emlékezünk boldogabb időkre, amikor még lisztesboltok és füszerüzletek előtt
kellett ácsorognunk, halálra gázoltatni magunkat, de.legalább lisztet, cukrot, petróleumot kaptunk, nem pedig utalványokat. Hogy
változnak az i d ő k ! . . .
— Iskolás gyermekek jótékonysága. A
iMargit-utcai polgári leányiskola növendékei
meghatóan kedves mozgalmat inditottak egymás között a szegedi hadiárvák szomorú karácsonyának némi felvidítására, öszehordták
játékaikat, lemondottak sok kedves tárgyukról, keserűen itták a reggeli kávéjukat s a
cukrot, viseltes ruhácskáikat, kedvenc babáikat mind elvitték az iskolába, ahol azokat
összegyűjtve elhatározták, hogy karácsonykor kiosztják a hadiárvák között. A sok régi
holmiból meglepően kedves és iparművészeti
szempontból kiválóan értékes dolgokat konstruáltak, elsősorban is babákat, állatkákat
és különféle játékszereket. A gyermekek boldogan, lankadatlan kitartással és földobogó
szívvel készítették elő a háború kis mártírjainak karácsonyi ünnepét. Minden gyermeket személyesen keresnek fel otthonukban,
akiknek névsorát dr. Pálfy József árvaszéki
-elnök bocsátotta rendelkezésre, -s igy egyetlen hadiárva sem fog kimaradni. A gyermekek iparművészeti talentumáról közismert
Teleky Lászlóné és Miskolczy Emma, az intézet kiváló kézimunka tanítónőjének fáradhatatlan irányítása mellett dolgoztak. A kiállítás anyaga vasárnap és hétfőn egész nap
díjmentesen megtekinthető.

— Az ujverbaszi községi főgimnázium tanári
kara és ifjúsága kiülön-böző hadijótékonysági célokra 7000 koronát gyűjtött a háború
most a háborúban is kukoricakenyérrel lás.
alatt. Ezért a közoktatásügyi miniszter legmelegebb köszönetét fejezte ki.
sák el, mig a városi lakosságnak inkább
búzalisztet juttassanak. A közélelmezés cél— T i z vaggon burgonya. Miután kiderült,
Ezenkívül:
liogy rekvirálás utján egyáltalán nem. juthat
jaira rekvirált tengerit mind esirátlanitani •
•
Szeged burgonyáihoz, a burgonyaközpont kifogják nemcsalk azért, hogy a tengeri olajat
Az első Shakespeare-film
i
látásba helyezte a városnak, hogy leszállítja
lehetőleg egész mennyiségben biztosítsák a
a megígért száz vagon burgonyát. A város
közfogyasztásnak, hanem azért is, mert a
néhány nap előtt értesítést ikapott a burgoE nya-központtól, hogy bácsalmási gazdálkocsirától megfosztott, tehát olajtalanitott kum
korica jöbbizü és tovább eltartható lisztet ad.
s dók összesen 10 vagon burgonyát ajánlottak
fel eladásra a központnak. Ezt a burgonya— A Romániában zsákmányolt élelmimennyiséget ia központ átengedte a szegedi
E
szerek felosztása. Budapestről jelentik: A
•S közélelmezési üzemnek, de azzal a föltétellel,
középponti hatalmak -Romániában diadalmahogy annak összeszedéséről és elszállitásáról
a város maga gondoskodik. A közélelmezési
san előrenyomuló hadai nagymennyiségű
A velencei mór.
üzem megbízottai már ki is utaztak Bácsgabonát, lisztet, olajat, -szeszt, petróleumot és
Tragédia 4 felvonásban.
almásra és egyidejűleg megtették a szüksésok más -ciklket zsákmányoltak, amelyeket a
ges lépéseket vaggonok megszerzése iránt is.
győztes országok között olyan arányban fog— Karácsonyiakat árusit a város. A tenakfelosztani, amilyenben egyes államok a ! Előadások d. u. 2 órától kezdve. •
rmes szombati ülésén dr. Gaal Endre bejelenkülönféle cikkekre rászorultak. Magyaror- •
• tete, hogy a városi kertész jelentése szerint
szágba a zsákmányolt árukat a Haditermény
az ujszegedi kertben nagyobb mennyiségű
Gyermekjegyek csak az elkarácsonyfa van, amelyekre semmi szükség
r.-t., Ausztriában a Kriegsgetreide-Desells6 előadásra érvényesek.
nincs,
elárusitás utján azonban hasznosítani
schaft fogja bevinni. A felosztás -arányáról

| Az uj királyi pár legutóbbi •
látogatása Budapesten, jj

Othello.
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Levclpaplrosok, iróaljzatok, névjegyek, Íróasztalkészletek, társas játékok nagg választékban

ú j é v i
kapható:

ajándékok
:

Várnay L. könyv- és papírkereskedésében.

íö

DSIÍMA.GYARORSZÁÖ

lehetne. A tanács elhatározta, hogy jótékony- ványosa umár a lapok hirdetési rovataiban i»
célra ingyen fog átengedni karácsonyfákat, kezdenek egyes olyan cikkeket kinálgatni,
a fennmaradó mennyiséget pedig a városi
melyeket eddig alig lehetett kapni. Persze, ez
gazdász ntján elárverezik.
kihat az árak alakulására is. Egyelőre ol— Csalással vádolt gazdálkodó. A mult
csóbb
lett a tea 6—8 koronával, "a csokoládé
év októberében történt, hogy Kovács Béla
esanádapácai gazdálkodó Guttmann József körülbelül 5 koronával. De majdnem magáés Deutsch Sámuel békéscsabai lakósoknak tól értetődik, hagy ha a békére való kilátás
összesen öt vaggon kukoricát adott el birto- megizmosodik, néhány nap múlva még több
kának terméséből. A vásárra a két embertől áru és jóval többel is olcsóbb lesz.
összesen 3500 korona előleget vett fel. Az eladott kukoricát azonban nem tudta szállítani
— Árdrágításért nyolc napi elzárás. Szabó
Kovács, mert birtoka végrehajtási zár alatt Béla szatócs 4 korona 40 fillérért árusította
áll. A károsultak Kovácsot feljelentették csa- a köleskása kilóját. A maximális ár tudvalásért. A szegedi törvényszék büntető tanácsa levőleg egy korona. Dr. Temesváry Géza hea szombati tárgyalást a bizonyítás kiegészí- lyettes-főkapitány, kihágási biró szombaton
tése végett elnapolta.
nyolc napi elzárásra itélte az árdrágító sza— Hal és nyúl. A városi halárusító bódéban tócsot,
pénteken 13 métermázsa hal került kiárusí— A Szegedi Kereskedelmi és
tásra. A halászatot a fagy beálltáig fogják
Iparbanknál
az V-ik magyar hadifolytatni. Vasárnap ismét lesz halárusitás. —
kölcsönre Lombard kölcsönök nyújA hatósági halárusító bódéban hétfőn előre
láthatólag nagyobb mennyiségű vadnyúl ke- tatnak előnyös feltételek mellett.
rül kiárusításra kilónként egy korona 80 fii
— Hirtelen halál. Martonosi Antal 55 éves,
lérért,
Róna-utca 38. szám alatti lakost péntekien
— A Szegedi Munkásotthonban. Mikszáth éjjel halvatalálták lakásán. Holttestét a közKálmán-utca 22. szám, vasárnap délután 3 kórház hullaházába szállították.
órakor Bokányi Dezső tudományos előadást
• — A Szinházi Hirek legújabb száma érdekes
tart a szociálizmusról.
és dus tartalommal jelent meg. Vezércikke
— A munkabizottság ülése. A hadifogoly a ,vSzinbáz u j feladatáról" értekezik. A kedmunkabizottság szombaton déliben 12 órakor velt d. d. „Konferálások a színházban" címa polgármester elnöklésével ülést tartott. Az mel irt érdekes és mély logikájú szinházi akillésen dr. Dobay Gyula főhadnagy ismer
tualitást, a zenerovat Dohnányi hangversettette a mezőgazdasági munkákra kiadott ha- nyéről hoz referádát, a tere-ferók egytőldi foglyok élelmezésére és ruháztatására vo
egyig élvezetes, vidám eseteket árulnak el a
natkozóan leérkezett ujabb rendeleteket.
szegedi színészek életéből. \Sipos István, a te— Petróleum. A szegedi közélelmezési üzem hetséges poéta legújabb, hangzatos, szép kölma értesítést kapott, hogy mintegy 200 méter- teményét adja közre. Kiegészítik a lap tarmázsa sulyu petróleumot útnak indítottak
talmát a kritika és a népszerű színészekről
Rövidesen meg fog érkezni a kiutalványozott irt levél, valamint a szinházi és mozihirek.
mennyiségből még hiányzó 184 métermázsa Közli ezenkívül az egész heti műsor szinpetróleum ie. A petróleumot élelmezési köny- lapját és a darabok tartalmát. Egyes szám
ára 16 fillér; kapható a szinház előtt, valavek alapján fogják kiadni,
,
— Számolni kell a cukorszelvényekkel. mennyi trafikban és dohány tőzsdében és
A közélelmezési üzem felhívja a kereskedő- megrendelhető a 15—83 telefonszám alatt,
ket és szatócsokat, akik hatóságtól kaptak
— Leszállított (karácsonyi) árban: Legárut árusításra, hogy a szelvényekckl halaújabb
kész női kabátok, szövet, bársony,
déktalanul számoljanak el. Aki ezt nem tudplüss
és
perzsából, bundák, szörmeáruk,
ja megtenni, szigorú büntetésiben részesül
blúzok,
aljak
stb. Mérték szerint készülnek:
és a várostól nem kap többé árut árusításra.
divat kabátok, kosztümök, toiilettek stb.
— A Triesti általános biztosító társulat mérsékelt árban. Remény iné Feicimann Sári
(Asciurazioni Generáli) az V. hadikölcsönre női divatháza és divatszalon, Szeged főposta
ismét 23.000.000 koronát jegyzett és pedig mellett.
S.000.000 koronát a magyarra es 15.000.00u
— A Korzó-mozi igazgatóságának nagy
koronát az osztrák hadikölcsönre. Ezzel a jegyzéssel a Generáli összes jegyzései 77.500.uu0 áldozatok árán Kikerült őfelsége I. Ferenc
koronát értek el, mely összegből 25.500.000 József temetéséről a legjobb filmfelvételeket
korona esik Magyarországra és 50.000.000 megszerezni. A nagyszabású film, amely a
Ausztriára, mi megfelel annak az aránynak,
amely szerint a Generalinak odaát Ausztriában vidéken legelőször a Korzó-moziban kerül
tényleg kétszer oly nagy üzlete van, mint ha- bemutatásra hétfőtől csütörtökig marad miizánkban. A Generáli leányintézetei saját szám- soron. A képen az egész temetés, a gyászlájukra az eddigi magyar hadikölcsönökre kü- szertartás, a menet, stb. láthatók. lEz a film
lön összesen 22.000.uu0 koronát jegyeztek.
van hivatva megboldogult királyunk temeté— A békehírek és az élelmiszerárak. sét az utókor számára megörökiteni.
Budapestről jelentik: A béke még ugyan
— Minél elóbb szerezze be posztó és szőrme
nincs meg, az antant államtférfiai még azon
szükségletét \Holtzer és Társánál.
törik a fejüket, hogy milyen ürügy gyei uta— Jegyezzünk hadikölcsönt a Szegedi
sítsák esetleg vissza a középponti hatalmak Hitelbank ,R.-T.-nál, Szeged Kölcsey-utca 11
békeajánlat át, de az árdrágításra utazó spe- szám alatt.
kulánsok egy része máris megijedt és igyek— Városi gépkocsi fuvarozási üzem telefon
szik felhalmozott árujától szabadulni. Nem- száma 374 és 598.
csak a budapesti piacon kezdik sürgősen kí— A 13. számú páholy. Rendkívül izgalmas
nálni azokat az élelmezési cikeket, melyeket újszerű bűnügyi drámát mutatnak be vasárárdrágitás céljából felhalmoztak, hanem szór- nap a Vass-moziban. William Warner az

«Mr4», Ml*. BdümBer 11.
Alagút rendezőjének érdeke* u j alkotása. —
Az Apolló-moziban vasárnap igen szép, érdekes társadalmi drámát vetítenek; cime A
pálinka és a főszerepet a legszebb színésznő
Haezperia személyesiti.
Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.
Felelős szerkesztő: Pásztor Jftzsef.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
K p l l o p
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irógépraktára és szaks z e r ü

j

a v i t ó

műhelye,

Szeged Széchenyi-tér 8. Telefon 363.

Irógépszalag-szénpapir s az össze* kellékek,
használt írógépek állandóan raktáron. Vidéki
rendeléseket aznap Intéztetnek el.
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MOZGÓ SZÍNHÁZ.

Vasárnap, december 17-én

Hespería,
a legszebb mozitzinéaznő felléptével

A pálinka.
Társadalmi dráma 3 felvonásban.

| Előadások d. u. 2. órától kezdve. — Gyermek- |
^Jegyek csak az első előadásra érvényesek. )

TASS

MOZGÓ-SZÍNHÁZ
:-: TELEFON 807. :-:

Vasárnap, december 17-én

William Wauer
az Alagút rendezőjének uj alkotása

A 13. sz. páholy.
Bűnügyi dráma 4 részben.
Ezenkívül:

A férjem gyermekei.
Vígjáték 3 felvonásban.

Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyermekjegyek csak az c I s 6 előadásra érvényesek.

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

306.
8L

Diszművek, szépirodalmi újdonságok, képeskönyvek, mesekönyvek

Karácsonyi és újévi vására
Várnay L.

könyv- és paplrkereskedésében.

11

mlmayiarország.

Szeged, 1916. december 17.

Szeged sz. kir. város rendőrkapitányi hivatalától

Hirdetmény.
Szeged sz. kir. város rendőrkapitányi hivatala mint
első fokú iparhatóság közhirré teszi, hogy az 1884. évi
XVII. t.-c. 169. §-a alapján az I-ső fokú iparhatóság
mellé 20 iparhatósági megbízottnak 1917. évre leendő
megválasztására határidőül 1916. év december hó
27. napjának délelőtt 9—12 órája, — a városi bérház
II. em. 1. sz. ajtó iparhatóság helyiségébe — tűzetik ki,
melyre az iparjogosult iparosok ezúton meghivatnak.
Szeged, 1916. december 14.
31258/1916. szám.

jegyzéseket elfogad

~

A S z e g e d i Takarék és
Hitel Részvénytársaság.

Rendőrkapitányság.

M i H s l Ms!

Babós Sándor

Legmagasabb lombardkölcsönök
igen előnyös feltételek mellett.
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Iskola-utca 8. — Szolid árak.
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éttermében hústalan napok kivételével minden
időben kitlinő

Erdélyi

•ü

•

fatányéros

kapható. — A Szegedre érkező és elutazó
közönség részére kényelmesen brendezctt szobák. — Mérsékelt árak. — Pontos kiszolgálás.

Szalmásy Mihály
vendéglős.

a

Oélmaggarország
slöfizefési

ára

egy évre .
félévre
•
•
negyedévre .
egyhónspra .

Szegede
•

Az ötödik

I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

(Széchenyi-tér. Posta mellett.)

•

V

m

2 4 . - kor.
12.„
6.— „
2..

A Szegedi Gyógyszerész Testület tudatja
a t. közönséggel, hogy ma, vasárnap
délután a következő gyógyszertárak
vannak nyitva és egész héten, minden
éjjel is, csak ezek a gyógyszertárak
szolgáltatnak ki gyógyszereket:
Borbás Gyula, Újszeged.
Franki Antal, felsőváros, Szt. György-tér.
Frankó Andor, Kálvária-utca 17.
Gerle Jenő, Klauzál-tér.
Leinzinger Gyula, Széchenyi-tér, SzegedCsongrádi-palota.
Meák Gyula, Rókusi gyógyszertár.
Székessy Ferencz, Boldogasszony sugárut 31.
Temesvári József, Petőfi Sándor sug. 41.
A többi gyógyszertár ma délután zárva
van és ezek egész héten éjjel sem tartanak szolgálatot.
i.

5 0 koronától kezdve
i

Vidéken:

rB
•
B
B
B

egy évre • c • 28.— kor.
félévre
negyedévre
1..

Pipere-szappan!
legjobb bőrápoló, kellemes
tal 1 drb.

illat-•

Serail-szappan 2 ko- •

rona 5 0 fillér. Kapható egyedül
•
•

FRANKL
gyógyszertárában.
Szt. György-tér.

Ára 3 korona.

Móricz Zsigmond:

Pilisi Lajos:

tök kizárólagosan

A megrohant és felszabadított Erdély
Ára 4 korona.

:-:
Janson Gusztáv:

GYULA

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

A naggárfézi kútnál.

írási helyen:

Ára 3 korona.

Szeged, Felsőváros •

harisnyák, üvegek és égők kapha-

KOPNY

a hivatalos alá-

Hz Hruum
i i érdi iilfia

ANTAL;

Valódi A U E R-fény gáz
;-:

•

Molnár Ferenc:

C o s t a Negra
Ára 1 K 90 fill.

Telefon 463.

II ulliglffli líharban farfása eloállaltaflb.

Kaphatók:

/ á p n a i i
Hirdetéseket felvesz a lvarimy
Szeged,
kiadóhivatal Kárász-utca 9

K k ö n « v - é s PaPir"
l . kereskedésében,
Kárász-utca 9 .

bank- és váltóüzletében. Szeged, Széchengl-tér.

;
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Szeged, 1916. december 11.

LXÉLMiAGYARORSZAG
Szeged sz. kir. város tanácsától.

Hirdetmény.
Az általános szónlhiány folytán a köz- és
magán világítás korlátozásának szüksége előállván, a város tanácsa a közönségnek mihez
tartása végett a következő kötelező rendszabályt lépteti életbe.
1. Az utca közvilágításra szolgáló 2126 légszeszláng helyett e hó 4-től kezdődőleg 766 egész
éjjele,s láng lesz a világitási naptár szerint fölgyújtandó.
2. Kávéházaikban, vendéglőkben, korcsmákban, bordélyházakban s egyéb üzletekben ha az
üzlethelyiségek villany- és légszeszberendezéssel vannak .fölszerelve, csak a villanyvilágítás
használata van megengedve: Ott pedig, ahol
csak egyiféle rend,szerű világitási felszerelés
van, a világítás mértéke a múlt évhez viszonyítva a fellére szállítandó le.
3. A főzésnél használt gázfogyasztásnak
háromnegyed, a fűtésnél felére lesz leszállítandó. Oly helyiségekben azonban, ahol szén-,
koksz- vagy fafütéssel járó kályhák is vannak
berendezve: a légszesszel való fűtés egyáltalán
igénj'he nem vehető.
4. A világítás anyagának bavonkiniti minimális mennyisége gázmérőnként 22 köbméterben, a villany világitásnál 156 hektovatt órában
állapittatik meg.
Aimennyiben pedig egyes fogyasztók által
az ezen rendszahlylyal megállapított fogyasztás mértéke tuLlápetnék, minden köbméter töblet légszeszfogyasztás után 2 kor. s minden
hektorvatt óra.többdet villanyifogyasztás után 1
kor. lesz az illetőre kirovandó, amely összegnek
havi 2000 koir. terjedő bevétel esetén a város
60% és a részvénytársaságot 40% fogja megilletni; a havi kétezer koronán felüli összegből
peidig a részvénytársaság 25%-kal a város 75
%-kal fog részesülni. Jogosítva lesz azonban a
város tanácsa, hogy amennyiben egyes fogyasztóknál ezen korlátozás dacára és nagyobb

mm m m m m m

mérvű többlet fogyasztást állapitana meg, a
villany vagylégszesz világítás beszüntetését
elrendelheti; amelyre vonatkozólag hozandó
határozatát a részvénytársaság végrehajtani
köteles leend.
5. A motorüzeméknél amennyiben azok villany vagy gáz berendezéssel bírnak a fogyasztás mérvének netalán szükséges korlátozása tekintetében .felhatalmazza a tanács a szegedi
ilégszesz- és villanytelep igazgatóságát, miszerint a fogyasztás redukálását, saját hatáskörében mindenkor az üzemtulajdonosok meghallgatsa mellett közvetlenül intézze el; amennyiben azonban a korlátozás ügyében a R.-t. és a
magántfél között vita támadna, ugy a fél irásos
panasza alapján a tanács határoz.
6. Határozatilag kimondja .a tanács, hogy
ha a gázgyár arról győződik meg, hogy a gázés villanytfogyasztás normális kiszolgáltatását
ezen megszorítás nélkül is biztosithatja, följogosítja a társulatot arra, hogy a város tanácsához leemiöő bejelentése mellett s annak hozzájárulása után — a normális fogyasztás mértékét fokozatosan visszaállíts®.
Ezen rendelkezés az utcai közvilágításra
vonatkozó rednktió kivételével, amely már folyó hő 4-én alkalmazásba vétetett, folyó hó
20-án lép életbe.
.Szeged sz. kir. város tanácsának 1916. december 15. t. ü.
46542—1916. tan. sz.

"•

Szécsi Ede
bank- és v á l f ó

üzlete

jegyzéseket az összes

Dr. Somogyi Szilveszter

kedvezmények mel-

polgármester.

4-5 szobás lakás,

lett

elfogad.

mely azonnal elfoglalható, kerestetik.
Ajánlatok

Kenderfonógyárba
cimzcndök.

mm m m m m m m m

J r o d a l n i njdonságoH
kaphatók:

Várnay L.

SS^'SSSE'Í'S'S'S

Szilágyi Géza:

Landauer Béla:

Olga Wohlbrück:

Fa»tasztil(«$ szerelmeit

Glória.

Barbárok

Ara 3 K 50 fill.

Csermely Gyula:

A toprini nász
Ara 3 korona.
Bródi Sándor:
r

Ara 5 korona.

Márkus László:

Magyar gondok
Ara 5 korona. A
A szabadságharc eszméi
Borszem Jankó kalandáriuma:

Ara 2 korona.

Gróf Andrássy Gyula:

A világháború problémái
Ara 5 korona.

Front naptár
Ara 2 korona.
Földes I m r e :

Künn a bárány, benn a farija;
Ara 2 K 50 fill.

Izsói Alajos:

Túl a nagy vizeken
Ara 6 korona.

Ara 4 K 40 fill.

Gábor Andor:

kanári

Ara 3 korona.

Pethő Sándor:
Ara 4 korona.

m m .

__

Csathó Kálmán:

Tt csak pipilj ládányi

Ara 3 korona.

Nagy Endre:

SUaai Szt. Katalin Vőlegénye
Ara 3 korona.

Gábor Andor:

M I R É I O
>

Ara 5 korona.

Nagy Endre:

Szeplőtlen asszony
Ara 4 korona*

iSzcg-ed, Iftlfi. december 17.
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Havas Jenőné első szegedi tanerő,

Joszficz

irodai és kereskedelmi alkalmazottak elhelyező intézete. Szegeden Zrinyi-u. 10.

ben.)

melyek a kenderspárgákat teljesen

K

pótolják, bármily kivitelben és erős-

a r a n y é r t . Ó r a és ékszer-ja-

5 kg.-os

mintaküldemények

utánvét ellenében küldhetnek.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ® ® ! !

a

a

0

Képviselők kerestetnek.
m

fényképnagyitásokat
aquarellek, tus- és olajképeket legelőnyösebben szállítunk. Árjegyzék ingyen.
Képviselőket alkalmazunk.
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Helyi telefon 146.
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•

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

lapotban is házhoz szállítva, valamint v a g g o n r a k o m á n y o n k i n t bár0 m e l y vasúti á l l o m á s r a szállítva. — Továbbá asztraui kétszer mosott kovácsszenet, porosz, koczka szalonszenet és porosz diókokszot, plombázott zsákokban házhoz szállítva. — Retorta faszenet
nagyban és kicsinyben árusitunk ugy helyben mint vidékre.

Ajánlatokkal szívesen szolgálunk.
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írni
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0 0 0
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árleszállítás!!

m Elsőrendű

S5|

0
0
Ajánlanak bükk-, cser- és g y e r t y á n h a s á b tűzifát ölenként, felvágott ál- 0
Interurbán 146.

Karácsonyi
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Somló Mór ós Szllasi

arcképfestészeti müintézet és laboratórium Budapest VII., Rákoczi-ut 24. Telefon József 2 8 - 6 5 .

<&>

törött

vitások jótállás mellett. = = = = = = = = =

Hungária Aradi Pamutárugyár R.-T. Arad. J

—
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kávéházzal szem-

ségben gyárt a

i
N
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utca 2. sz. (Royal

fizetek grammonként
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SZEGED, Kölcsey-

spárgákat,

m
u

SS
W

órás és ékszerész

Erőpapirbó| készült

o>

spX)
U) rx

( É r v é n y e s december 2 5 - l g . )

K
Jamaicai rum 1 liter üvegben 16.„
Medicinái cognac nagy üveg . 11.
30.—
„
Bendorfi cacao 1 kg.
10.—
„
likörök, crémek 1 liter
—.32
„
császárkeverék 1 dkgr.
-.22
Friss prágai sonka 1 dkgr. . .
16.—
Elsőrendű dióbél egész 1 kg. .
Legfinomabb teasütemények, kitűnő asztali borok,
pezsgők nagy választékban leszállított áron. Tábori
csomagok 10 °|0 árleszállítással eszközöltetnek. Csokoládé és mindennemű cukorkák nagy választékban
beszerezhetők

m
#
m
#
#

A Szeged Csongrádi
Takarékpénztár

®m

mint hivatalos aláirási hely jegyzéseket el-

m

6 °|o-os magyar királyi adómentes állami

fogad az eredeti feltételek mellett a

járadékkölcsönre

#
43j6>

®

Szántá-fók csente jeüzlet
Szeged, Kelemen-utca 7 .

II

^

az
5,la

°|o-os

magyar királyi adómentes ál-

lami törlesztéses kölcsönre
és a jegyzések céljaira a legelőnyösebb feltételek mellett nyújt kölcsönöket.

14

Szeged,- 1.916. december 17.

BEXíMAGY A&GBMSÁG

|Vállalok és készítek: j K 0 S
üvegezést, gittjaviíást, képek keretezését, uj ablak-készitését, famunkáknak enyvezését és javitását.

férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

#

Legjobb erdélyi tábla dió 1 kg. 5*60 K
5.- „
» papír
18.- „
feltört feles
24.40 „
„ Krach mandula „ „ 1 0 . - „
„ héjjas nogqopí
„ „ 4.40 „
„ feltört „ uj-áru „ » 19.60 „
„ mazsola szőlő
12.40 „
» »
„ uradalmi kék mák „
6.40 ,
gyOoiOlull KIbbfÉ „
6.- „
„ hatósági szilva „
2.86 „
* fekete bors egész
40.- .
40.40 „
„ „ 9P0IUBtlSI.BPü„
, fellép „ egén
v » 44.
„
» „ llPölue „ „ „
44 40
n j> n T t ' , u »
* . 16.- ,
„ „ „ 16.40 .
„ Hollandi bOmúnif „ „ , „ 8.40 „
* édes kéné? fe) 1 doboz 4.50 „
„ Szalon (ukopke
1 kg. 10.— K
.
„
„ sfanlolos „ „ 1 2 . - „
„ s m n M t iioliolidé „ „ 24.— .
, Gerband „
„ „ 26.— „
. Csészén keoopék tea ., „ 44.— „
„ Családi
„
„ „ „ 40.- „
„ Pekarek, és U-K. féle vétíjejegyü
teák valamint 10, 20, 40 filléres
csomagokban is kapható.
„ Zvack-féle Kaszinó rum 1 Itr,
16.—, »/« itr. 8.30, V* ltr. 4.50
„ Ananász Jamaikai rum saját töltés 1 Itr. 30.—, 7/io ltr. 14.—,
V5 ltr. 10.—, 8/io ltr. 6.—.
[legfinomabb Crém llbOpflb 68 Bognai félek
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#
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0
0
0

0
0
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0
0

„
aszfalt pIzIIq és s i l l e p 1 ifp. 5.-h
Tokaji, Szamorodni, Uszu es petsenue IiopoH.
üegjBbb magyar es nemet pezsgő bopahbei
nagg uáíaszíek es oiuö árak.
üegjobk mogiiep féleinenféH ea|f i 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

csemegeüzletében Kelemen-u,
Telefon 901.

„Dottepól" legjobb tojás
pótló m e g é r k e z e t t .

iFfcnhA

i-JUUl?
| Hívásra

::
Legmegbízhatóbb cég. ::
Legolcsóbb beszerzési forrás.

Csekonics-u. 6.
Telefon 854.

I
#
í
|

Kertész Sándor

i0

es kiesse! k m i l i r t .

Telefon: 1576.

I

f á j ó s fogára vegyen

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Lcir.zinger-fele „Chi n a h a js z e s z * által. Ara K 1*50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Izzad vaSsrsisfy fesír é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzingei-féie kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzingw
gyógyszertárában Szegié,
Széchenyi-tér.
250

Gyomor bajosok di-

c s é r i k a Leizinger-féle
gyomoreaepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
eyógyazertárában Szege i
Széchenyi-tér.
250

H a j ö s z ü I és ellen

Szeged, Feketesas- és Kigyó-u. sarok.
Az alföld legnagyobb kárpitos áruháza.
Dus választék, szolid árak.

Hsak Maian

üveges Horváth Mihály-u. 7

r a í , (einerHl-MiFtiipt. MifilittlamMMM.
üvegezni házhoz és vidékre
azonnal megyek.

mielőbb a hires Leinzinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Széchenyi-fér 17.
Telefon 855,

Kárpitos ésdiszifő

P á l

csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 50 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Legjobb hajfestö s z
országosan elismert Letczinger-féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25£

Kitűnő bevásárlási forrás!
Illatos szappanok, illatszerek, manikűr készletek, fésűk,
kefeáruk, továbbá rumok, cognacok, teák stb. beszerzésére

N E M E C Z-f éle H A T T Y Ú
:-:

DROGÉRIA

Szeged, Dugonics-tér és Tisza Lajos körút mellett.

:-:
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k ,

boák, muffok, stb. a leggondosabban vegyileg tisztittatnak. - Plüsch és bársonygőzölés szakszerűen készül.
I i i n T r * l A v c n f kelmefestőfisuegqtluflfú Ipartelepén, heged, Huloaq-g. 14. Telefon ion.
L U S Z Ő J O Z b e l Fióíiüileíeli:Btflla-u. 10.(üalépía-tíri)Telefon994,Bliella-íips.Telefonm
Vidéki fióküzletek: ZENTA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISKUNFÉLEGYHÁZA.
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TŰZIFÁT
Iiirfoi ll-it

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

V i d e r k e r

P á l

fa- és szénkereskedő SZEGEDEN, Honvéd-tér l . s z á m alatt.

Fafürészelést körfürészü motorommal elvállalok házaknál is.

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

