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Az osztrák

császári

posta-

takarékpénztár most közli, hogy az 5. hadikölcsön aláírásának lezárása után az eddigi
az eredmény.

A

negyedévre
egy hónapra
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VI. évfolyam, 7. szám.

LEGÚJABB.
megállapítás szerint
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14.— K.

Egyes szám Ara ÍO fillér.

A szerkesztőség telefonja : 305.

BÉCS:

egé3z évre
félévre . .

4,412.8 millió korona

végleges

számadatokat

csak később fogják közzétenni.
A Daily Telegrapíh

Szalo-

HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese,
tát, hogy támogatná fogja Wilson békeBERLIN, január 10. A nagy főhadijegyzékét.
szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezérZÜRICH: Athénből jelentik: Görögortábornagy arcvonala: Rigától délnyugatra
szág élelmiszerkészlete még 4—5 hónapig ' erősebb orosz támadások. A tengerpart és
elégséges, ennélfogva számolni kell Görög- a Naroc-tó között pedig kisebb osztagok
számos előretörései tegnap is eredményteország erélyes ellenállására.
lenek
maradtak.
GENF: Athéni hivatalos körökből érkező információ szerint az antantnak adott
válaszban a görög kormány kiijelenti, hogy
nem egyezhetik bele a rendőrség, a távir'óhivatal és más nyilvános intézmények ellenBERLIN, január 10. A nagy főhadiőrzésébe. Teljesitihetetlennek tartja továbbá
a csapatoknak a Peloponezusra való szállí- szállás jelenti: A vihar és esö következtétását. Semmi körülmények között se lehet ben a harci tevékenység csekély volt. Csak
szó a venizelásták szabadon bocsájtásáról és az Anere mentlén folyik élénk tüzérharc.
a megszólott görög szigetek kiürítése eseLUDENDORFF, első föszállásmester.
tén a kormány hajlandó elégtételt szolgál(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
tatni a december 1-én és 2-án Athénben történt zavargásokért.

Vihar és eső a nyugati
fronton.

Az Odeszkij

Lisztok

jelentése szerint Galac 60 óra óta az ellenséges ágyuk tüze alatt áll. A városban több
helyen tűzvész düihöng. A román hadjárat
most döntő stádiumba jutott. Oroszországnak a Szereth mentén saját területeit is védelmezni kell.
GENF: A szövetségesek katonai tanácskozásán megegyeztek az együttes tevékenységben. Az Evenemen című lap szerint a kéit milliós olasz tartaléksereget ott
fogják felhasználni, ahol legkönnyebben kivívható a siker.

Csütörtök, január II.

Csapataink átkeltek a Pucára. - Az ellenség támadása a Susita-volgyben kudarcot vallott. - 1450 fogoly és 3 géppuska került a kezünkre.

szönte meg a svájci követnek ama ajánla-

STOCKHOLM:

A kiadóhivatal telefonja: 8 1 .

Az oroszokat a Szereth mögé
vetettök vissza.

BUDAPEST, január 10. (Közli a minikiból jelenti a mult péntekről: Ujabb ne- niszterelnöki sajtóosztály.) A Putna torkolata és Focsani között az ellenséget a Szehézségek elkerülése végett a francia tenreth mögé vetettük vissza. A Suslta két
gernagy visszavonta azt a tengerész-osztaoldalán az oroszok és a románok megkíségot, amely a pireuszi városiházát tartotta relték, hogy csapataink nyomása! alól nagy
megszállva. A várost most már teljesen át- áldozatokkal járó elleaitiámiadások árán szaengedték Görögországnak, ennek folytán baduljanak. Erőfeszítéseik sikertelenek maa kikötő ellenőrző irodáját is bezárták, A radtak. További térveszteség. 900 emberük
fogságba kerülése és három, gépfegyver elszárazfölddel való összeköttetés most már (
vesztése volt itt a legutóbb! két harci nap
szünetel. (M. T. I.)
eredménye az ellenség számára. Tovább
WASHINGTON: A Reuter-ügynökség északra a cs. és kir. csapatoknál nem volt
jelentése szerint Wilson személyesen kö- különös esemény.
LONDON:

Kiadóhivatal:
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Visszavert antant-támadások Macedóniában.
BUDAPEST, január 10. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: Lényeges esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese,
BERLIN, január 10. A nagy főhadiszállás jelenti: Macedón arcvonal: A Struma mentén visszavertünk éjjeli támadásokat.
LUDENDORFF, első föszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

József főherceg vezérezredes harcvonala: Az oroszok és a románok eredményíeleoiil kísérelték meg, hogy a Susita-völgy
mindkét oldalán tőlük elfoglalt magaslati
állásokat visszavegyék. A nagy erőkkel
véghezvitt támadások a legvéresebb veszteséggel hiusultalk meg. A Gastat-völgy tői
északra és délre tovább szorítottuk vissza
az ellenséget. A két legutóbbi nap harcaiban
hat tiszt, 900 főnyi legénység és 3 gépfegyver került kezünkre.
Mackensen vezér tábornagy hadeseforlja: Focsani tél északra sikerült a Putna balpartján megvetni lábunkat. Focsani és Fundeni között a megvert ellenséget arra kényszeritettük, hogy a Putna mögött fekvő állásalt feladja és a Szeretih mögé hátráljon.
550 foglyot szállítottunk be. A RimnlculSarat torkolatánál az ellenség több előretöréseivel szemben megtartottuk a támadásokkal kivívott eredményeket.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Miksa főherceg látogatása
Montenegróban.
Sajtóhadiszállás, január 10. Miksa főherceg, a király öccse 10-ikén délelőtt kíséretével Cettinjébe érkezett; 24 ágyúlövés
fogadta. A főherceg Danilió trónörökös palotájábn szállott meg. Megjelent üdvözlésére Mitrofán metropohta a konziszíoriutn
számos előkelőségével. Miksa főherceg később Podgoricába utazott és holnap a tengerein folytatja útját Szkutriba.

A cár futárt küldött
Polncaréhoz.
Hága, január 10. A.Rjees közlése szerint a cár külön futárt küldött Poincaré,
francia köztársasági elnökhöz, aki a cár
részletes levelét vszi magával. A levél igen
fontos kérdéseket tartalmaz Oroszország
külügyi kérdésekben váló magatartására
vonatkozólag. A cár külön megbízottja, akinek személyéit szigorú titokban tartják, állítólag nagyobb befolyású egyn, mint volt
Izvolszky, a párisi otosz nagykövet,

DÉLMAGYARORSZÁG

Lloyd George állása megrendült.

Az orosz kormányváltozás.
Oroszországban a belső forrongás oly
nagyarányú jelleget öltött, hogy azt ínég
Trepov, az erőszakosságáról hírhedt miniszterelnök sem volt képes elfojtani. A nép
elégedetlensége egyre növekszik és zavargásokban tf r ki, a dumát szét kellett zavarni, mindez azt mutatja, hogy Oroszország
súlyos belső válság előtt áll. Trepov kinevezésére épen azért volt szükség, hogy a
mindjobban elhatalmasodó békehangulattal
szemben az orosz harcias párt uralmát fentartsa. Ismeretes, hogy bemutatkozása alkalmával Trepov mily erélyesen foglaií
állást a háború folytatása mellett épen akkor, amidőn az orosz különbéke hire járta
be a világ sajtóját. Trepov jelölte meg elsöizben teljes nyíltsággal Oroszország háborús célját és feltűnést keltett beszédében
kijelentette, hogy Anglia még 1916-ban szerződésileg biztosította Oroszország számára
Konstantinápolyt és a Dardanellák uralmát.
Az orosz miniszterelnöknek ez a kijelentése
még a szövetségesek körében is meglepetésként hatolt és Anglia, amely a megálla
podást titokban akarta tartani, rossz néven
vette Trepov nyilatkozatát. De az orosz
miniszterelnök kénytelen volt a közvélemény -elé, állítani, mint elérhető százados
ábrándot, Konstantinápoly birtokbavételét,
hogy lángra gyújtsa a kialvóban levő harcikedvet.
Mindez azonban nem tudta lecsemdesiteni az orosz tömegek háborgását, a kormány nem volt képes megbirkózni a belső
bajokkal. Régi politikai módszere az orosz
uralomnak, hogy amidőn a nép elégedetlensége a legmagasabb fokra szökken, háborút
kezd, hogy a belső forrongás következményeit elhárítsa. Ez a lelkiismeretlen kormányzati módszer rövid időre, amig a felszított háborús hangulat izzott, eredményre
is vezetett. A hadibanálló orosz nép forradalmi kitöréseinek meggátlására most ez a
végső eszköz nem áll az orosz kormány
rendelkezésére, mert az elégedetlenség éppen a háborús állapotnak a szüleménye.
Trepov tehetetlennek bizonyult a forradalmi mozgalmakkal szemben és megbukott. Helyébe a cár Galicin tábornokot nevezte ki miniszterelnökké. Az uj orosz miniszterelnök
képviselte Oroszországot az
antant római tanácskozásán, ahol minden
bizonnyal Oroszország nevében súlyos kötelezettségeket kellett vállalnia. Ezeknek a
kötelezettségeknek beváltását nem várhatták Trepovitól, aki a belső válsággal sem
tudott megküzdeni. Bizonyára Anglia nyomatékos kívánságára határozta el a cár,
hogy Galicint nevezi ki miniszterelnökké,
aki az antiant terveihez a római nagy tanácskozáson csatlakozott.
Anélkül, hogy az orosz kormány változáshoz messzemenő következtetéseket fűznénk, minthogy Trepov bukásának részletes körülményei még ismeretlenek, bizonyosnak látszik, hogy Gáliéin kinevezésével Oroszország katonai uralom alá került.
Az. uj orosz miniszterelnök tábornok, aki
feltétlenül teljesiti a cár parancsát. A katonai uralom rendszeresítése szomorú világot
vet Oroszország közállapotaira és minthogy a fizikának az a törvénye, hogy minden akció reakciót szül, a népek életében is
érvényesül, bizonyos, hogy az erőszakos
és alkotmányellenes rendszabályok növelni
fogják az elégedetlenséget és elkeseredést.
Az orosz kormányrváltozás ily megvilágításban kedvező jel a központi hatalmak
számára. Az erőszak uralma a háborúellenes hangulatot mélyíti, erősbiti. Bizonyára
tisztában van ezzel az orosz cár és Galicin
tábornok is, de a zavargásokat másként
fékentartani tovább nem lehetett, mert Konstantinápoly elfoglalásának délibábja most
már nem csalogatta az orosz nép fantáziáját.

Szeged, 1917. január 11.

BERLIN, január 10. Ide érkezett jelentések szerint Lloyd George állása megrendült. Az angol politikai élet számos frakciója helyteleníti Lloyd George magatartását
Wilson

akciójával

szemben.

Lehetséges,

hogy Angliában a közel jövőben kormányválság lesz.
Amsterdam, január 10. Londoni jelentés szerint itt azt várják, hogy Lloyd George miniszterelnök csütörtökön fontos kijelentéseket fog tenni.

Orosz jelentés romániai győzelmünkről.
Sajtóhadiszállás, január 10. Az orosz
vezérkar jelenti a román frontról: Az ellenség megtámadta állásainkat az Ojtozi folyónál. összes támadásait visszavertük. Az ellenség egy támadása a románokat hat verszt
nyire a Monté Carinutól nyngatra a Garinu

folyónál némileg visszaszoritotta. A románok az ellenség összes támadásait a Susita
folyó mellett visszautaisitották. Csapataink
ellenséges nyomás nélkül uj állásokat foglaltak e la Putina és Szereth folyók vonalán.

Az antant energikus
lépésre készül Konstantin
király ellen.

Óriási zsákmáng
Brailában.

Párls, január 10. A lapok örömüket fejezik ki, hogy a római konferencia első következménye egy energius lépés Konstantin
király ellen és azt jelenti, hogy a határozat, amely szerint nyomban cselekednék,
Konstantin király furfanggal teli, hosszú emlékiratának folyománya, melyet a római
konferencián terjesztettek elő. A lapok kölcsönösen fontosnak tartják, hogy Olaszország feltétlenül csatlakozott a szövetségesekhez és ezáltal a szövetségesek felbont*
hatatlan egyesítését diplomáciai és katonai
'eljárásukban a keleten megerősítették.
A „Petit Párisién" azt irja, hogy ha a
görög király a megállhatott határidőn bellii
az antant feltételeit nem fogadná el, ugy be
fog következni a diplomáciai viszony megszakítása. Sarrail tábornok csapatai szabadságáról és biztonságáról minden esetre
maga fog gondoskodni. (M. T. I.)

Gőrőqorszáq titkos
mozqósífása.
Magdeburg, január 10. A Secolo legutóbbi száma egy athéni tudósításban biztosit arról, hogy a görög hadsereg mozgósítása jóformán teljesen be van fejezve.

Görög mozgósítás — civil ruhában
Bern, január 10. A Debats a görög helyzetről irva, megjegyzi, hogy a görög csapatoknak Peloponézusba való átszállítása
csak szemfényvesztés. Tisztjeik civilruhában visszatérnek Ó-Görögországba, ami pedig a tüzérség szállítását illeti, az antant
ellenőreinek megtévesztésére néhány rozoga ágyút csakugyan elvittek a Peloponézusba. A lap valószínűnek tartja, hogy
Kosfantin király ugy akarja kijátszani az
antantot, hogy tovább folytatja a polgári
ruhába öltözött katonák mozgósítását.

Esti német hivatalos
jelentés.
BERLIN. A Wolff-ügynökség jelenti
10-iké,n este: A nyugati froton erős tüz az
Árterétől! északra.
Romániában a helyzet általában változatlan.

Bécs, január 10.

A romániai hadjárat

legutóbbi eseményei között a legfontosabb
volt Foksani bevétele és az ellenséges hadállások áttörése

Odopescitől kétoldalt.

imiult szombaton az oroszok

A

kétségbeesett

támadásokkal próbálkoztak a foksani—fund-enii vonalon, a

legnagyobb

áldozatoktól

sem riadtak vissza, csakhogy elkerüljék a
frontjuk áttörését,

amelynek végzetes kö-

vetkezményeit az orosz hadvezetőség előre
látta, de hiábavaló volt az erőlködés s az
•oroszok kénytelenek voltak a Putnára viszszahuzódni.
A brailai zsákmány még mindig beláthatatlan. A vasútállomáson a hódítók gabonával megrakott 350 vaggont is találtak. A
lakosság Brailában maradt.

Az olasz harctéren nincs
eseméng.
BUDAPEST,

január 10.

niszterelnöki sajtóosztály.)

(Közli a mi-

Olasz harctér:

Nincs jelenteni való.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Bethmann-Hollweg és a
békeakció
Berlin, január 10. Az osztrák és a magyar lapokban is megjelent azt a hírt, hogy
a birodalmi gyűlés legközelebbi ülésezése
alkalmából -a- birodalmi kancellár különös
jelentőségű beszédét várják az antant jegyzékéről, minden hitelesség hijján valónak
•mondják. A kancellárnak arról a szándékáról, hogy a békeakcióra visszatérjen, illetékes helyen nem tudnák. A kancellár csak
akkor szólana, ha ujabb fontos körülmények
jönnének közbe.

Az antant visszavont hadiszerrendelése
Frankfurt,
január 10. Zürichből jelentik
a Frankfurter Zeitung-nak: Londoni jelentés
szerint az antant visszavont száz millió
dollár érté'kü olyan megrendelést, melyet
Newyorkban hadiszer-szállitásra tett.

Szeged, 1917. január 11.
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Kapjon-e uj szerkezetet a szegedi közélelmezési hivatal
(Saját tudósítónktól.) Az elmúlt hét
utolsó npján egy indítvány jelent meg a
szegedi lapokban, amely, ha aláírói be is
adják, imnden jel szerint éles közélelmezési
vitákat fog provokálni a januári közgyűlésen. Az inditvány tudvalevőleg hattagú tanácsot kontemplál a közélelmezési hivatal
élére. Ez a tanács intézne teljesen önálló és
független jogkörrel a hivatal ügyeit, elnöke
lenne Balogh Károly tnácsos, előadóul pedig
maga a tanács választaná meg a közgyűlési kiküldöttek egyikét. Az inditvány másik két inditvánnyl együtt, amelyek egyike
a szervezeti szabályrendelet résziben, másika egészben való módosítását célozza,
sok vita tárgya olyank örökben, amelyekben a város ügyeivel foglalkoznak. Az adóügyi tanácsnok választása mellett ezeknek
az indítványoknak sorsa iránt is oly nagy
érdeklődós nyilvánul meg, hogy az év első
közgyűlését minden bizonnyal zsúfolt ház
előtt fogja megnyitni Cicatrícis Lajos főispán.
A szervezeti szabályrendelet módosításáról beadott inditványokról a legtöbb törvényihatósági bizottsági tagnak már is kialakult véleménye van. Annál többet tárgyalnak és vitatnak Szabó Qyula közélelmezési indítványáról, amelyet aláírói még
nem adtak be a városhoz, igy az is lőhet,
sőt valószínű is, bogy az inditvány nem azzal a tartalommal kerül a közgyűlés elé, a
mellyel először látott napvilágot. Az indítványnak kétségtelenül tiszteletre méltó intenciói vannak: a közélelmezés hibáin akar
enyhíteni. Azok között az okok között, a
melyek a reformot szükségessé teszik, megemlítik a többi között, — nem Szabó Gyula
— hogy a jegy rendszernek az elsőrendű
cikkéknél való bevezetése alkalmával a
közélelmezési üzem helytelenül járt el, a
közönségnek azért kellett az üzletek előtt
tórákon át várakozni, mert a kérdéses cikkekből csak négy-öt üzletnek adtak. Hogy
ez mennyire hibás politika volt, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ma, amikor
az üzletek tömegét foglalkoztatják ezeknek
a cikkeknek árusításával, mindenki gyorsan
és molesztálás nélkül jut hozzá a maga adagjához.

észrevételeikkel, tanácsaikkal és véleményükkel esetről-esetre fölkeressék a hatóságot. Ez az észrevétel talán nem egészen
állja meg a helyét. Annál nyomósabb érv
az, hogy a közélelmezési hivatal egyre inkább admnisztrativ szervvé válik. Az elsőrendű cikkek közül ez idő szerint csak a
rizs és a szappan szabad forgalom tárgya.
Rizs azonban alig kapható, a szappan beszerzése különösen azóta, amióta az árát
maximálták, nem ütközik nehézségbe. Annak, hogy a közélelmezési tanács előadót
választ, majdnem az a szniezete van, hogy
a hivatal élén álló tanácsosnak csak reprezentatív szerep jutna, mig az ügyek intézője ez az előadó lenne. A szervezetnek ez
ellen a formája ellen sem lehetne kifogás,
ha az előadó egész munkásságát ennek a
munkakörnek szentelhetné. Köztudomásu,
hogy a közélelmezési hivatal személyzete
egyre nagyobb, ma ez az intézmény nyolc,
a köze! jövőben már 10—12 helyiséget foglal le. Ilyen hatalmas munkát nem irányíthatnak olyan urak, akik erre a szerepre
tiszteletbeli megbizás cimén válllkoztak. Ez
a munka napi egy-két óra alatt nem intézhető el, ennek a munkakörnek neki kell feküdni, kitűnően meg kell azt tanulni. A közélelmezést csak azok irányithatják, akik
ezen kivül semmi mással nem foglalkoznak,
akik egész munkaerejűiket ennek a hivatalnak szentelik.
A közgyűlés tagjainak egy harmadik
csoportja viszont azon a vleményen van,
hogy alaposan meg kellene vizsgálni, mit
és hogyan végzett eddig a közélelmezési
hivatal, kellő kritikával kellene kísérni az
eddigi munkásságot és a tapasztaltokból a
tanulságokat levonni. Igy talán el lehetne
kerülni olyan hibákat, melyek a közelmúltban is előfordultak. Ezek a közélelmezési
tanácsot csak mint tanácsadó, esetleg ellenőrző szervét fogadnák el.

Megemlítjük itt, hogy a közélelmezési
hivatal azót, amióta Balogh Károly vezeti,
több mint 10 millió koronát forgalmazott
körülbelül 160.000 korona haszon mellett.
Ebből az összegből 50.000 koronát fordítottak a régi rezsim deficitjének fedezésére
és 50.000 koronát a téli népkonyhák fennSzó sem férhet ahhoz, hogy a közgyű- tartására.
lésnek a legerélyesebben kell visszaiutasi-. •••••••••••••BamHHHBnaHHnuaa*HimHsaBaaaasi
tani minden olyan irányzatát, amely tul akar
menni azokon a korlátozásokon, amelyekPÉTERVÁR, január 10. A Pétervári
kel a kereskedelmet országos rendeletek
megszorították. A jegyrendszer emiitett re- Távirati Ügynökség jelenti: Trepov miniszformjára állítólag a polgárság körélből hív- terelnököt és Igiiaílev közlekedési miniszták fel a hatóság figyelmét. Ez — mondják tert nyugatomba helyezték. Gaiicin herceg
azok, akik Szabó indítványát nem helyeslik szenátort, a birodalmi tanács tagját miniszterelnökké nevezték kl. Kulcsirsky szená— amellett bizonyít, hogy az olyan várostort kultuszminiszterré, Neralovot a külügyban, mint Szeged, ahol a polgárság minden
miniszter segédjévé és a birodalmi tanács
egyes tagjának állandó és közvetlen érinttagjává nevezték ki. (M. T. I.)
kezése lehet a hatósággal, leghelyesebb a
tnai helyzetben a birálat és tanácsadás jogát szabadon hagyni. Szükséges azonban,
hogy a polgárság és hatóság kölcsönös
ímegrtésben találkozzanak egymással, a közStockholm, január 10. A Ruszkoje Szlogyűlés tagjai pedig a közgyűlésen kivül is vó jelenti: Az oroszok Jassy kiürítését már
és külön megbizatás nélkül is valamennyien megkezdték és az állami hivatalokat a váélénk figyelemmel kísérjék az eseményeket, rosból rövidesen elviszik.

Trepov megbukott.

Megkezdték Jassg
kiürítését.

POLITIKAI HÍREK.
Bécsből jelentik félhivatalosan: Gróf
Tisza István miniszterelnök ma délelőtt először Teleszkyvel, majd Ghillány Imre földmi ve lési miniszterrel tanácskozott, azután
tiz órakor a külügyminiszeriumba ment, a
hol gróf Czernin Ottokár külügyminiszter
elnöklésével közös mínisztertnács volt, a
melyen főleg élelmezési kérdésekkel és közös folyó ügyékkel foglalkoztak. Az értekezleten magyar részről Tisza, Teleszky
és Ghillány miniszterek vettek részt, később
a tanácskozásba bevonták báró Kürtihy
Lajost és Höfer Antal osztrák közélelmezési
minisztert. A tanácskozás rövid megszakítással este félhétig tartott. Tisza, a szakminiszteriek és Kürtihy báró vendégei voltak
az értekezlet után báró Rosner Ervinnek és
éjjel hazautaztak.
Bécsből jelentik: A király szerdán délelőtta a főparancsnokságról a Hoifburgba érkezett, ahol kihallgatáson fogadta ClaimMartinic osztrák miniszterelnököt, Weiskirdhner polgármestert és más személyiségéket, azután Schönbrunnba hajtatott.
Budapestről • jelentik: A képviselőház
csütörtöki ülésén, Szász Károly alelnök kijelentése szerint, a miniszterelnök beterjeszti a trónváltozással kapcsolatos törvény
javaslatokat ós pedig: a király trónralépéséről, a hitlevélről, ennek becikkelyezéséről
és a koronázási ajándékról szóló törvényjavaslatokat, valamint Ferenc József emlékének megörökiitésiéről szóló javaslatot. Az
összes benyújtott jelentéseket kiadják az
igazságügyi bizottságnak. Szász Károly kijelentette, hogy még egy formális ülés lesz,
amelyen az előadó beterjeszti javaslatait,
azután meg fog kezdődni a rendes ülésszak.
A csütörtöki ülés után rövidebb szünet fog
következni.

A spanyol kormány
helyén marad.
Madrid, január 10. Gróf Ramanones közölte, hogy az egész kormány

hivatalban

marad. A király újból teljes bizalmát fejezte ki iránta, (M. T. I.) t
iMadrld, január 10. (Havas.) A mai minisztertanácson

Romanonez

a

királyhoz

ment. és kérte őt, kérje ki Dato volt miniszterelnök és a cortez tanácsát a miniszterválság legjobb megoldásának módja felől.
A kormány

kommünikét

adott ki,

a

melyben megállapítja, hogy a miniszterválság a cortez elnapolásával egyidejűleg parlamenti niéhézségek következtében támadt,
de a nemzetközi események, főleg Wilson
jegyzéke következtében nem közöltetett a
nyilvánossággal.
hogy a helyzet

Romanonez

kijelentette,

még a mai nap

folyamán

tisztázódni fog.
A szenátus és a kamara elnökei közölték, hogy a királynak a Romanonez-kabinet
megtartását tanácsolta. Maura is ugyanezt
a tanácsot adta a királynak.

DÉLMAG f Á R O S B A G

A szegedi törvényszék idei
uj ügybeosztása.

Elfogták a Kereskedelmi
Bank tolvaját.

(Saját tudósítónkból•) A szegedi törvényszék idei uj ügybeosztásának tervezete már
elkészült, Dr. Nagy Aladár törvényszéki elnök a mult év,i december 30-án tette közzé az
rrről szóló (hirdetményt, amely iazonban
nyomdatechnikai okok miatt csak szerdán
jelent meg. A hirdetmény szerint .a törvényszék 'elnöke az 1917. évre a következőkben
Hlakitotta meg a törvényszék tanácsait:
iAz első polgári felebbviteli tanács,
amely hétfőn, szerdán és a szükséghez képest
pénteken tart tárgyalásokat-, iElekes Gyula
törvényszéki tanácselnök elnöklése mellett
működik. Beosztott biráik dr. László Adolf és
dr, Sohwaiger József kir. törvényszéki bíróik.
A második polgári Ifelebbviteli tanács
élnöike dr. Nagy Aladár törvényszéki elnök,
tagjai idr. Simon Ákos táblabíró ós ,a heti beosztás szerint beosztott szavazóbíró. Ez a tanács kedden tart ülést.
A z első polgári (elsőfokú) tanács szintén dr. Nagy Aladár törvényszéki elnök el•naklésével működik, tagjai dr. Vernie Rudolf ós -a heti -beosztás szerint kijelölt tör
vényszéki biró. Ez a tanács csütörtökön ós
szombaton tartja tárgyalásait.
A második polgári (elsőfokú) tanács elnöke Elekes Gyiula, helyettes-elnök dr. László
Adolf, birók: dr. Vanie Rudolf és dr. Korpássy Gyula, A tanács minden kedden tart
ülést.
A harmadik polgári (elsőfokú!) tanács
dr. Simon Ákos táblabíró elnöklósével működik. Tagjai, dr. Mártoh -József -és dr. Elemy
Sándor. A tanács szerdán tárgyal és dr. Simon Ákos a neki, -mint előadónak kiosztott
ügyeket kedden a törvényszéki elnök elnöklésével adja elő.
A büntető felebbviteli tanács elnöke
Hevesy K á l m á n táblabíró, elnökhelyettes
Zombori János törvényszéki biró és eziavazőbirók a főtárgyalási tanács tagjai /felváltva.
A büntető felebbviteli tanács hétfőn és szómhaon, amennyiben pedig a vádtanács nem
tart ülést, -szerdán -is tárgyiak A hétfői ülé•iken Magay -Lajos törvényszéki biró elnököl.
A vádtanács elnöke Pókay Elek táblabíró, elnökhelyettes Zombory János, szavazobirók a főtárgyalási tanács tagjai felváltva.
Rend-es tárgyalásokat ezerdán tart -a vádta»*«*•
'
í i . í i ;.üi |v:'i
Aa első -büntető főtárgyalási tanács Pókay Elek táblabíró elnöklésével működik és
kedden, csütörtökön ós szombaton tart tárgyalásokat. A tanács tagjai Nagy Zoltán és
dr. Elemy Sándor törvényszéki birók.
A' második büntető főtárgyalási tanács
hétfőn, csütörtökön és pénteken tart tárgyalásokat, és Hevesy Kálmán -táblabíró elnökiésévtel működik. Ennek -a tanácsnak birál
ifj. Péchy Aurél és dr. Bátky Zoltán.
A fiatalkorúak bírója dr. Márton József
törvényszéki biró helyettese Zombory János
törvényszéki biró. A fiatalkorúak törvényszéki tanácsának eLnöke Pókay 'Elek táblabíró tagjai Nagy Zoltán és dr. Elemy Sándor törvényszéki birók.
A csődönkivüli
kényszeregyezségi -eljárásban eljáró biró dr. Vanie Rezső, jövedéki
kihágási ügyekben eljáró biró Zombory János, helyettese dr. Elemy Sándor.
A tárgyaláson kivül előterjesztett szóbeli
kérelmeket, vagy nyilatkozatokat és a büntető ©ljelenféeeket kedden és pénteken, a polgári szakban dr. Simon Ákos táblabíró, (I.
em. 52. ajtó) a büntető szakban Magay Lajos
kir. törvényszéki biró (II. em. 117. ajtó) foglalja jegyzőkönyvbe.
A teljesen Írásba foglalt- ítéleteik jegyzékét minden hétfőn kell kifüggeszteni.

— Egy elcsapott szolga a tettes. —

(Budapesti
tudósítónktól.)
November
hatodikán történt, hogy egy negyvenhétezer
koronát tartalmazó táskát kicsalt valaki az
Erzsébet-tér és Fürdő-utca sarkán
Vantulek
Károlytól, a Kereskedelmi Bank szolgájától
és eltűnt vele. Azóta a rendőrség nagy apparátussal nyomozott az ismeretlen tolvaj után.
Vantulek Károly szolgát napokig vallatták
ós ezenkívül előzetes letartóztatásba helyezték Lévai Pál bankgyakornokot, aki a táska
eltűnésének idején Vantulek Károllyal együtt
haladt a Fürdő-utcában. A gyanú akkoi
Lévai Pál ellen irányult és minden körülmény azt látszott bizonyítani, hogy Lévainak legalább is előzetesen tudnia kellett a
urfangos módon kieszelt lopásról. Később
Lévait az ügyészség szabadlábra 'helyezte,
izonban a vizsgálatot folytatták ellene egeízen mostanáig.
A titokzatosnak látszó ügyben most szenzációs fordulat történt. A rendőrség a tolvajt
vézrekeritette. Kiderült, hogy a tolvajlásí
gy Farkas László nevű volt bankszolga -követte el.
A rendőrségen a lopás elkövetése utár
f&iszér detektiv csoportja állandóan figyelte
.1 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank szolgáit,
í'zokat is, akik valaha a bank szolgálatában
illottak. Az elmúlt napokiban a detektivek
megtudták, hogy a banknak egyik, még
1915-ben elbocsátott szolgája. Farkas László
vkinek az apja vásárcsarnoki szolga, jelené g azonban a harctéren van. és anyja, aki
még nemrég mosásból és takarításiból tartotta él magát, Erzsébetfalván, a Perczel Móritc-a 5. szám alatti lakásukon nagy háztartást visz. Farkas László, aki katonaszökevény, 1915-ben a bank szolgálatában állott,
azóta azonban nem volt állásban.
A házban lakóik ímegerősitettéik a detektívek adatait, hogy a család az utóbbi időben nagy fényűzéssel él éis költekezik.
Tegnap reggel a detektívek hirtelen betoppantak Perczel Mór-utca 5. szám alatti lakásukra és házkutatást tartottak Farkaséknál. A szobában a bútorok alá elrejtve 5000
korona készpénzt Háláltak eldugva, egy
szekrényben pedig a Pesti Hazai Bank 28
ezer koronáról szóló takarékkönyvét. Farkas László beismerte, hogy ő követte el a
lopást. A detektiveknek elmondta, -hogy a
bankból való elbocsátása óta állandóan a
bank körül ólálkodott és amikor megtudta,
hogy egy tapasztalatlan gyakornokra bízták a 47.000 koronát, fogamzott meg benne
az az elhatározás, hogy megkaparintja a
pénzt. Amikor Lévai Pál és Vantulek Károly a Nádor-utca és Fürdő-utca sarkára
ért, elébük ugrott és azt mondotta Vantuiieknek, hogy azonnal a-dja- át a pénzt, mert
a Rákóczi-uti fiókhoz helyezték át őt. A
detektivek ma délelőttre beidézték a rendőrségre Lévai Pál gyakornokot és Vantulek Károlyt is, hogy szembesítsék a tolvajjal.
Nagy Károly detektivfőnck. Szentkirályi Béla rendőrkapitány délelőtt tiz órakor
vallatta Farkas Lászlót. Elmondta, hogy

Gzeg-ed, 1917. január II.
amikor átvette a táskát Vantu lektől, a Szabadság-téren egy villamosra ült és a Vörösvári-ut és Bécsi-ut sarkán szállt le róla.
Ott egy lejtős utón bokor mellé dobta a kiürített táskát, amelyben csak egy 900 korona névértékű hadikölcsönt és hivatalos
iratokat hagyott. Ezután Erzsébetfalvára
ment és a 47.000 koronát a padláson elrejtette. Édesanyjának azt mondotta, hogy
sorsjegye van, amelyet 14-én húznak ki.
Tizenötödikén azzal állított édesanyja elé,
hogy a sorsjegyen
14.000 koronát nyert.
Január 5-én 27.000 koronát tett a takarékpénztárba, 1400 koronáért pedig ékszereket vásárolt, amelyet a házkutatás alkalmával meg is találtak nála.
Az ellopott pénzből tegnap egy egész
uj öltözet ruhát és 2000 koronáért egy hizódisznóí vásároltak. Farkas László tagadja,
hogy az anyja tudott volna a lopásról. Azzal védekezik, hogy családja nagy nyomorban volt, négy kis testvére van odahaza,
akiket édesanyja, aki napszámból és mosásból élt, nem tudott eltartani. Farkas László,
aki katonaszökevény, május 29-én vonult be
a 32. gyalogezredhez és szeptemberben a
harctérre ment, ahonnan megszökött.
Farkas Lászlót ma délelőtt 11 órakor
szembesítették Lévai Pállal. Lévai Pái határozottan felismerte benne az egyenruhába öírözött fiatalembert, aki Vantulek Károlytól a táskát és a táskával együtt a pénzt
átvette. A bank kára kilenc-tízezer korona
elköltött összeg kivételével megtérült.
<*Bff*»ase3EBa»KBS«a;iBSSMBs:t9Ni!SB«aaasa*ti»g»»-»

Viaiut Németorsság és Konstantinápoly köiött
— Mackensen csapatai a Szerethnél. —
Bern, január 10. Herbette irja az „Echo"ban: Jassyból érkezett legújabb jelentések
szerint Mackensen seregei megérkeztek a
Szeretihíhez, miután elfoglalták Macint, Brailát és Foksanit, a Szereth-vonal legfőbb támaszpontjait. Most már nieim marad más
hátra, minthogy az oroszok a Putnától és
Szerethtől északra vonuljanak vissza és ez
a visszavonulás máris megkezdődött.
Szövetségeseink és a központi hatalmak között a Kárpátoktól a Fekete-tengerig
most egy folyami zóna és egy nehezen áthágható mocsárvidék terül el. A háború fordulópontjához érkezett, talán az utolsóhoz.
Németország már elmondhatja, hogy
régi nagy terve*, német útvonal teremtése
Kelet felé — teljesen biztosítva van a Szereth-vonal és az aldunai vonal elfoglalásával. Felmerül az a kérdés, hogy a központi
hatalmak el akarják-e hódítaná az oroszoktól az Alduna északi partját vagy sehi. Valószínűnek látszik, hogy az ellenséges csapatok átkelést terveznek az Alduna északi
partjára is, mert ezzel kikerekítenék hódításaikat és a .konstantinápolyi vasúti vonalhoz egy vizivonal is járulna, amely Németországból Konstantinápolyiba vezet.
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Ez a kis cikk
aligbanem elkésett egy nappal, mert a nyájas olvasó az esőfelhős ég ós a esöpögő-eresz
spleenes hangulatában nyomát sem találja
már a tél korzó fenségesein szép látványából
folyó .hangulatnak, de szolgáljon mentségül
nekünk, hogy amiről beszámolunk, az elmúlt
éjszaka történt, amikor még zuzniaragyóinánt
volt a fák ruhája és a hold .fehér pehelytfelhők közül sáppadozott.
'Karosa és többek szerint szép fiatalember megy a korzón. Éjjel van ós a Szédhenyitér mintha gyémántsziget lenne, valahol Meseország mélyén; miniden opálos-fehér esillogásu; a fáik, a szobrok, .a föld; szelid és szinte
mosolyos. Mintha márványarcu, csudaszép
menyasszony mosolyogna — holtan. Az ég is
fehér ós a hold ugy szikrázik messzi mögötte,
mint az ezüst,
Az ifjú, aki gyakran ag,g szemekkel néz,
fáradtan rójija az utat, .csak a szive remeg.
Finom, de hideg hangulatok béklyója nyiigzi. És körülötte minden nénrán hallgató. Közelben senki. Alszik, alszik a föld, a fák, a tér,
az egész város. — Egy alvó város — gondolja
szentimentálisain. Hirtelen megcsúszik. császott jógtérre ért. Nézi, nézi. A lelkében fölenged a fagy. (Eszébe jut a gyermekkora, amikor boldog izgalommal csúszott végig >az apró ember lábakkal tükörsimára csiszolt jégen. És egy gyermekarcu kisleány, aki délután még vidám kacagással haladt az oldalán és siklott át egy-egy apró jégtáblán. Aki
csintalan pajkoss ágaival ugy meg-m>egreszkettette a szivét néha. IÉS áll gondolkozva a
sima kis jégsáv előtt. Azután neki igazgat ja
a lábadt ügyetlen, öreges gesztusokkal. Végigsiklik ia jegen. A szivét hirtelen lágy melegség önti el. Boldog. Kacagni szeretne. —
Bárcsak ő is itt lenne! — sóhajtja a gyöngédség szeliid mosolyával.
De egyszerre elkomolyodik. Nézi, nézi az
utcát hideg Tubájában. Mintha egyetlen drágakő lenne; gyémántszigefc és opál. Olyan
szép, olyan finom, olyan hideg, •— szép . . .
hideg . . . A teste borzongva reszket; fázik.
És a lelke is reszket; hidegtől, fagyos hidegtől reszket a lelke is.
— Ica! — suttogja. A szivében vad, kegyetlen ütést érez. És elhal a hangja reszketőn ós a teste is összeroppan. — Ica — most
ugy érzi, nem tud tovább menni. Leül a korzó
fehér korlátjára nnagábasüppedőn. És sötét
kétségbeeséssel néz körül, mint akinek minden eltűnt az életéből. — Ica! — susogja fáradtan, összetörve. És sir.
i
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— Időjárás. Változékony
idő
várható,
sok helyütt csapadékkal és fagypont
körüli
hőmérséklettel.
SÜRGÖNYPROGNÓZIS:
Változékony,
sok helyütt csapadék, fagypont
körüli hőmérséklet. — Déli hőmérséklet 32 fok C.
— A miniszterelnök bécsi tárgyalásai.
Bécsből jelentik: Gróf Tíszsl István miniszterelnök ma folytatta tanácskozásait. Délelőtt a
miniszterelnök a külügyminisztériumba ment
hogy ott tanácskozzék gróf Czernin Ottokár
itMÍ«« kii Ki sr? min i srter r . A Miníaaierélttök

Bécsben újból felvette a kiegyezési
tárgyelások
elejtett fonalát. Vele együtt napok óta Bécs
ben tartózkodik dr. Lers Vilmos kereskedelemügyi államtitkár is s az osztrák közgazdasági
miniszterek szakelőadóival az egyes pontokban
létrejött elvi megegyezés falapján a részletekről
tárgyalt. A külsőségek arra vallanak, hogy a
hir, mintha a magyar kormány magáévá tette
volna a kiegyezési provizórium gondolatát,
legalább is korai még.

§

udvari ta-nácso-st és Kallós Bertalan ipari főfelügyelőt, a magyar királyi pénzügyminiszter Panspertl Károly Mnyafcapitányt és Seidl
Aurél felügyelőt, a föhnivelésügyi miniszter
Ladik Gusztáv miniiszteri tanácsost, a honvédelmi miniszter Szombathely Kálmán albaöbiztost, az Országos közélelmezési hivatal
Bud János miniszteri osztálytanácsost, a horvát bán Triíikovic Milán ostálytanácsost, a
hadügyminiszter Lócs József főhadnagyot és
— Bölsche Budapesten. Budapestről jelen- végül a központi szállításvezetőség Kandó
Kánaán hadnagyot jelölte ki. Az Országos
tik: Bölsche Vilmos, a nagyhírű tudós tegnap zénhizottság!hoz intézendő beadványokat toeste Budapestre érkezett. Szerda 'este a Zene- vábbi intézkedésig az aább cimre kell külakadémia nagytermében tartott
előadást deni az .Országos Szén-bizottságnak" Budapest, V., Zrinyi-utea 1. szám a Magyar iBá„Harc hősiesség- és fegyver a természet hon'
címmel. Az előadást vetített képek illusztrál- nya- és Kohó-egyesület helyiségeiben.
— Január 15-étől kezdve tilos a tejszín.
ták. Az Esti Újság munkatársa fölkereste a
A
'hivatalos lap szerdai száma közli a korkitiinő tudóst. Bölsche ötvenhatéves, alacsony
mány
rendeletét a tehéntej és a tejtermékek
férfi, ihaja és bajusza deres, arca élénken róforgalmának szabályozása tárgyában. A renzsaszín, szeme optimistán sugárzó, kék. Az delet szerint január 15-től kezdve tejszint
újságírónak a következőket mondotta:
(kávétejszint, habtejszint, édes tejfelt, tejsü— Először vagyok Budapesten. Gyönyö- rüt, tejszinhabot), valamit általában mesterrű, kedves város. Este láttam a Dunát, a re- ségesen felfokozott zsirtartalmu tejet természetben a közvetlen fogyasztás céljaira eladni
gényes naigy vizet, a holdfényben. Rettenete*, kiszolgáltatni, vagy erre a célra egyébként
utam volt... háborús . . . huszonnégy óráig forgalomba hozni tilos. Budapesten már edutaztam . . .
dig is el volt tiltva a habtejszin, most eltiltották az ország egész területén. A sajt gyárMajd előadása tárgyáról beszélt.
tásával ipar- vagy keresetszerüleg foglalkozo
— lA növényekről s az állatokról szólok előcégeik üzemét z országos közélelmezési hivatal
adásomban. Összehasonlítom az emberek elnöke a szükséghez képest korlátozhatja. A
harcmodorát a növények és állatok harcmo- tehéntejből készült mindennemű vaj és iuró
dorával. íMert azok is harcolnak. Sok hason- legmagasabb árát időről-időre az országos
latosságot lehet észrevenni ia lét harcában az közélelmezési hivatal elnöke fogja megállaállatok is fegyverrel élnek, technikai eszkö- pítani. A vaj és turó szállítására kötött szerződések érvénytelenek ha a szerződésben kizökkel, ,gyakran mérgekkel is. Világító eszkö- kötött vételár a most megállapítandó maxizeik is vannak. Az állattársadalom is véde- mális árat meghaladja. A z aki e rendelkezékezik. Náluk is van katonai kaszt, melyet ka- sek ellen vét, hat hónapig terjedő elzárással
tonákká, harcosokká képeznek ki, s élelmezési és kétezer koronáig terjedő pénzbüntetéssel
<
problémájuk is van. Előadásom második ré- büntethető.
szében az állatok hősiességéről mondok egyet— Kflrthy báró a tisztviselőknek nyújraást. Van hős állat is. Az ember hősiesség® tandó fizetéspótlékról. Budapestről
jelentik:
A tisztviselők szomorú, minden más osztácsak öntudatosahb.
lyánál sanyarúbb helyzete arra inditetta bá— Német városoktól három szélhámos ró iKürihy Lajost, a Közélelmezési Hivatal
egy miiiiót csalt kl. Berlinből jelentik: Kará- elnökét, hogy teljesen eredeti és mélyreható
csony előtt Neuíholm városában megjelent javaslattal próbáljon könnyíteni az állami,
egy Salgó Miksa nevű magyar katona, aki megyei és városi tisztviselőik már nem is cifra nyomorúságán. A minap valamennyi váközölte a város tanácsával, hogy egy vag-- roshoz leiratot intézett, amelyben felhívja
gon kolbászt 200.000 korona értékben átad- őket arra, Ihogy a városi földekhői hasítsanak
nának a városnak ő, Haimmer osztrák-ma- ki néhány földet ikonyhakertészet céljaira,
gyar főhadnagy és egy Rözener navü ke- nemcsak kizárólag a városi, hanem az állami
és megyei tisztviselők számára is. A Közélelreskedő. A város tanácsa megkötötte az
mezési Hivatal uj akciójáról báró Kűrlhy
üzletet azzal a feltétellel, hogy a fuvarlevél Lajos a következőket mondta:
másolatát és a vaggon kulcsát megelőzőleg
— Az eszme tulajdonképpen csak jelenátadják. Ez meg is történít, mire a tanács a legi háborús alkalmazásában uj, mert a kül200.000 koronát kiutalta Salgónak, de a kol- földön, (különösen Németországban már a
bász a mai napig sem érkezett meg. Kitűnt békében is sok város tisztviselői űztek kertgazdaságot és a háborús két szűk esztendő
csakhamar, hogy három szélhámos csapta kényszerűsége alatt ez az intézmény csak
be Neuholim nemes tanácsát, akik ezenkívül még inkább fejlődésnek indult. Én az eszmég három más városban is hasonló csa- mét különösen két szempontból találom meglást követtek el és körülbelül egy millió fontolásra érdemesnek. Az első szempont természetesen szigorúan materális és abból inkoronával károsították meg a német várodul ki hogy a tisztviselők helyzete a háború
sokat. A csalókat keresik.
alatt hasonlíthatatlanul komorabb és elvisel— Az Országos Szénbizottság tagjai. A hetetlenebb, mint a többi osztályoké. Ugyanis
hivatalos lap szerdai száma közli, hogy a mindenik osztály "inkább el tudj a hárítani ma
kereskedelemügyi miniszter a pénzügymi- gáról a háborús drágaság nehézségeit, mint
niszterrel egyetértőleg iaz „Országos Szénbi- a tisztviselők akik a drágaság egész taihét elzottság" címzőkévé iMánflfy Albin belső titkos viselni kénytelenek. És sajnálatos módon éppen az elsőrendű szükségleti cikkek, s az
tanácsost, igazgatójává Ran Gottlób igazgaélelmiszerek árai emelkedtek legnagyobbra.
tót, tagjává az órekképviseetek és szakegyeÉpen azért javasoltam, hogy a városok és
eületek kijelölése alapján ifj. Gbarin Ferenc
az állam együttesen nyújtsanak módot arra,
ügyvédet, Jánosi-Engel Gyula udvari tanáhogy a tisztviselők családjai a legfontosabb
csos igazgatót, Fuchs Richárd igazgatót,
kerti voteményeket maguk termeszthessék,
Gratz Gusztáv és Krolop Hugó országgyűlési ami jelentékenyen könnyítene súlyos helyzeképviselőket. Krejcsi Rezső főtitkárt, Sándor tükön. Igy is lehetne jellemezni ezt az akciót:
Pál vezérigazgatót, Weiss Ármin kereskdelmi fizetéspótlék nyersterményekben, A pénz vátanácsost nevezte ki. Az Országos Szénbizott- sárlóerejének csökkenése folytán, manapság
ságba továbbá a kereskedelemügyi miniszter ssak relatív java aü öletnek. A» általam javaVázsoayi J. Jenő Máv. igazgató-helyettes,
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solt kerti gazdálkodás lehetősége is felér egy
kisebb fzetósrendezéssel, sőt, bizonyos szempontból tul is szárnyalja azt. A kerti gazdálkodás másik értékes oldalát abban látom,
bogy a sápadt, vézna városi gyermekeik, akik
az egész belet .fülledt szobákban ós levegőtlen
iskolatermekben töltötték, most végre kikerülnek szabad, tiszta levegőre és egy kissé
isót erőlhöz jutnak. Remélem, bogy a városok az esetleg felajánlott földeket lehetőig kies, szemet is gyönyörködtető s amellett a
várostól nem túlságosan messze fekvő vidéken zemelik ki, bogy ilyenformán kirándulóhelynek is kellemes legyen. Különben ugy
tudom, bogy javaslatommal parallel a .földmi velésügyi minisztérium is hason 1 ó akciót
indított.
— A citrom karriert csinál. Igen, nyájas
olvasó, ia citrom is. a kellemes illatú, de savanyu, sárga citrom, a narancsnak nevezett,
ma már ismereien gyümölcs legközelebbi
testvére is belépett azoknak az árucikkeknek
sorába, almelyek szédületes karriert csináltak és csinálnak a háború alatti. Egyszer már
— az olasz háború kitörése idején. ,— tett erre
irányuló kísérletet és az akkori viszonyok
között sikerült is elég szép .karriert csinálnia.
Azonban megbukott és egész a mai időig nen,
is tudtunk ugy ránézni, mint akiről sejtjük,
bogy a közönségesnél .nagyobb képességet
vannak. De 'bün büntetlen nem marad: ma
már kénytelenek vagyunk beismerni, hogy
súlyosan téveltünk. Ugyanaz .a fentirt citrom
amely a mult héten még 20—22 .fillérnyi értéket képviselt Szegeden, ma már 56 fillér.
Ötvenhat, jó érteted, ó! nyájas olvasó. Azért
hát ne csodálkozz, ha holnap uj .gazdaggal
találod szemben magadat. Valaki milliomos
akart lenni .rövid idő alatt: valaki melliomo®

| lesz. És ez tiszteletreméltó törekvés, ezért bál
] csak nyisd ki ökölbe csukott kezedet, ó! nyájas olvasó; jámbor polgártársam.
— A hatszor kitüntetett honvéd. A P. H.
irja: Vidov Zakariás sárafalvi illetőségű
harminchat éves népfelkelő, a szegedi 5. honvéőgyalogezred szakaszvezetője, még a háború kitörésekor bevonult katonai szolgálatra
Azóta valamennyi harctéren megfordult és
kiválóan vitéz magatartásával mindenütt
nevet és elismerést vivott ki. Több .izben megsebesült, mert mindenkor életveszedelmes vál
lalkozásokban vett részt. Legelőször a galíciai harcvonalon sebesült meg. Azután t Kárpátokban harcolt, .ahol szintén megsebesült,
Przemyslnél orosz ifogságba esett, onnan
azonban megszökött ós egy német csapathoz
került. Majd egy őrjárathoz csatlakozott és
ettől elválva hétszer egymásután behatolt az
ellenség állásaiba és mindannyiszor egy-egy
gépfegyvert zsákmányolt, iAz utolsó gépfegyver zsákmányolása alkalmával az ellenség
valóságos golyózáport zuditott rá, ekkor egy
lövés meg is sebesítette. E z alkalommal tüntették ki a német vasikereszttel. Ezenfelül
még az arany, a nagy ezüst, két kis ezüst és
a bronz vitézségi érem is ékesíti .a mellét. Báró
Hazai Samu honvédemi miniszter Bukovinában csapatszemle alkalmával az egész ezred
előtt személyesen megdicsérte és kézszoritásával tüntette ki. Ferenc József király halálakor
az a kitüntetés érte, hogy ezrede őt küldte a
király temetésére Bécsbe. Onnan hazajövet a
herceghalmi vasúti katasztrófa alkalmával,
aíhol Tkallóczy szerbiai kormányzó halálát lelte
Vidov is megsebesült, de ezt a sebét már kiheverte s a legközelebbi .menet század dal mint őrmester fog visszatérni >a b arc tér re.
— Hol veszik át a rekvirált lisztet. A
Szeged területéről rekvirált lisztet eddig tudvalevőleg a Hitelbank raktárába kellett be-
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Szerdán és csütörtökön

ffledgyaszay

Vilma

első szereplése a filmen

Kivé ó !

Szenzáció!

Izgalmas!

A legjobb magyar film.

Feljete s z W á n / á n y .
Társadalmi dráma 4 felv. Rendezte: Kertész M i h á l y .

Minden előadáson bemutatásra kerül

a Koronázási film II. rész.
Előadások 5, 7 és 9 órakor. — Az előadások pontosan
kezdődnek.

-
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szállítani. A Haditermény részvénytársaság
szegedi kirendeltségével kötött uj megállapodás értelmében a Szeged területén rekvirált
lisztet ezentúl a Sdhweiger-féle sütöde Petőfi
Sásdor-sugárut 23. sz. .alatti helyiségében veszik át. Az ellenértéket a város főpénztára fizeti
ki a feleknek.

— Éjjeli rablótámadás a feketeszéli kapitányságon. A rendőrségi sajtóiroda közli:
Ez évi január hó 8-án éjjel két ismeretlen
egyén bezörgtett ördög József 76 éves földműves feketeszén kapitányság .2. sz. alatti
tanyájára. Az ismeretleneknek maga a .gazda
nyitott ajtót. Alig nyílt ki azonban az aj.tc,
a két idegen dorongokkal nekiesett a gazdának, aki a ifején súlyos sérüléseket szenvedett,
A 'támadók, miután a gazdával végeztek, bementek a házba, ahol ördög Józsefnénak estek és fojtogatni kezdték. A zajra felébredt
ördög József 40 éves fia, Imre is, aki szembeszállott a támadókkal. A harc hevében ő is
megsérült, A dulakodás zajára, valamint ördög József segélykiáltásaira felébredtek a
szomszéd tanyák lakói, mire a két rabló,
anélkül, hogy valamit elvibetett. volna a
házból, jónak látta elmenkülni. ördögök mé&
az éj folyamán jelentést tettek az esetről a
rendőrségnek, amely keresi a tetteseket.
— A rézgálic. Néhány nappal ezelőtt Bokor
Pál helyettes-polgármester tanácsi referádája alapján közölte a üélmagyar ország, hogy
rézgálioot e hó 31->i.g lehet előjegyezni Lengyel István <tb. rendőralkapitánynál. A polgármster most azt közli velünk, hogy a rózgálie biztosit ására vonatkozólag tett hatósági
intézkedések megváltoztak. Ezek szerint rézgálioot szombattól kezdve lehet előjegyezni
a javadalmi hivatalnál, február 15-ig. A
szőlőbirtokosok holdanikint 16 kilogramm
réagálicra tarthatnak igényt. lAz előjegyzett
rézgálic kilójáért az előjegyzéskor le kell .fizetni három koronát. H a a rézgálic többe kerül kilónkint 3 koronánál, a különbözetet a*
átvételkor tartoznak megtéríteni a tulajdonosok.
— Fcloidta a miniszter a rekvirált szénát,
A mult óv szeptemberében megirta a Délmagyarország, hogy a tanyákon katonák jártak,
.akik a szénakészleteket lefoglalás céljából öszszeirták. A Milkó Vilmos és fiai cég ez ellen
panasszal élt a polgármesternél. A polgármester a .panaszt a földmivelésügyi kormányhoz terjesztette, amelyre szerdán érkezett meg
a miniszter válasza. A leiratban értesiti a várost a földművelésügyi miniszter, hogy a lefoglalást hatályon kívül helyezte, .mert a katonai parancsnokságnak a polgári hatóság beleegyezése és tudta nélkül nem volt joga össze-'
irást foganatosítani.
— Villamos baleset. Január 9-én déli fél í
órakor a Kossuth Lajos-sugárut 44. számú
ház előtt a rókusi állomás felé haladó egyik
villamoskocsira Hajnal Ferenc 17 éves cipészsegéd menetközben felugrott. A lépcsőn azonban megcsúszott és leesett. Fején szenvedett
életveszélyes sérüléseiket. A közkórlházba szállították.
i
— Nyilvános elszámolás. Varga Borbála
háborús verseire, melyeknek tiszta jövedelme
tudvalevőleg a Felebaráti Szeretet Szövetség
által létesiitendő Hadi özvegyek és Árvág
szegedi Otthona javára volt szánva s e óimén eddig 706 korora 46 fillér folyt be a szövetség pénztárába, — felülfizettek a .következők: Várnay L. cég nyomatási költségek
részbeni elengedése cimén 20, Teimer Broniazláv, Regdon Kálmán, .Láng Ottó, Pataki János, Löwinger Jakabné, Weisz iMórné, Schwei
ger Inci, Fodor Ilonka, Torlai Arturnó, Simich N., Kőváry Ottó, Meák Gyula, Gereutsér Róza, Reök Iván 1—1 korona, N. N. 24
fillér, Kelemen íMórné 22 fillér összesen 34
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Hétfőn, Január 15-én a

Környei Béla
a bécsi udvari operaház tenoristájának

és

Hajdú Hona
a m. kir. operaház

művésznőjének
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koron a 86 fillér. A jótékony célra való tekintettel fogadják mindannyian a Felebaráti
Szeretet zövietség vezetőségének hálás köszönetét.
— Halál a vonaton. Január 10-én regge
10 órakor a Budapest ifelé induló gyorsvonat
'egyik másodosztályú fülkéjében élettelenül
összeesett Reider Adolf 60 éves, besztercei
születésű, koicsári gazdatiszt. Mire dr. Andrássy Ferenc tiszti főorvos megjelent a kocsiban, Reider Adolf már (halott volt, iá főorvos
csak a beállott halált konstatálhatta. A gazdatisztet orvosi megállapítás szerint szívszélhűdés ölte meg. A holttestet a közkórház
hullaházába szál Irtották.
-- A 'közvágóhíd decemberi forgalma.
Alexander Lajos fő állatorvos a tanács elé terjesztette rendes havi jelentését a közvágóhíd
decemberi forgalmáról. E szerint a miult (hóban
leöltek a közvágóhídon 80 bitkát, 311 diarab ökröt 250 tehén üszőt, 177 borjut és 5283 darab
sertést.
— A szerdai hetivásár. A rendőrségi sajtóiroda közlése szerint .a szerdai hetivásárra 85
darab kövér, 125 darab sovány és 55 darab
szopos-sertést hajtottak föl.
— A vágási tilalom. Megírtuk már, hogy
katonaság néhány hét előtt kéréssel fordult a
polgármesterihez, hogy a vágóihidra elrendelt
vágási tilalmat függessze fel. A polgármester
a kérelmet felterjesztette báró Kürthy Lajoshoz, az Országos Közélelmezési Hivatal elnökéihez, aki szerdán leiratban arról értesítette
a várost, (hogy a hadsereg részére a tilalom
napjain is saalbad vágni.
— Dr. R-..I Izidor fogorvosi rendelését
Tisza Lafos-körut 27. I. em. megkezdette.
Telefon 13—88.
T a n u l j u n k idegen nyelveket a
nyelviskolában. Telefon 14—11.

Városi
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ft Koronázási iinttcpságeK
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E z e n k í v ü l :

A müvészpárt zongorán kiséri

fi divatkirálynő.
Vígjáték 3 felv. A főszerepben

Fleischer Antal

A L B E R T PAULY.

a m. kir. Operaház karnagya

Az

előadás kezdete pontban
fél 9 órakor.

Amerikai szenzáció 3 részben.

Helyárak: Páholy üllés és záölye 10.—,

Előadások pont 5, 7 és 9 órakor.

I. hely 8.—, II. hely 6.—, III. hely

Gyermekjegyek csak az első e l ő a d á s o k r a
érvényesek. — Jegyek előre válthatók 3
ó r á t ó l fogva.

4.— korona.

Török hivatalos jelentés
A Magyar Távirati Iroda jelenti Konstantinápolyból: A főhadiszállás közli január 9-ikén:
Perzsa front: Devlel-Ahad védői, részben perzsa önkéntesek néhány nap előtt
parancsra a várost feladták volt, mire azt
>az oroszok megszállták. A város környékién
január 3-án intézett támadásunkkal az ellenséget isimét kiűztük Devlet-Abadból. Az
ellenség, amely 500-nál töbib embert vesztett, északkelet és délkelet felé menekült.
Mi 18 foglyot ejtettünk.

A Kaukázus
fronton balszárnyiunk sikerült rajtaütést intézett az oroszok ellen, a
melyet fedezékéig üldöztünk. Az ellenség
15 halottat és sebesültet vesztett. Nagymennyiségű bombán és hadianyagon k.ivü!
nagyszámú, számunkra érdekes adatokat
tartalmazó okmányt zsákmányoltunk.
A többi .arcvonalaon nem volt jelentős
esemény.
r

Elzásü-Lotharingiát még népszavazás sem adhatja yissza
Franciaországnak
Bern, január 10. Victor Cambon a Victoire-ben tárgyalja Elzász-Lotharingia helyzetét. Megjegyzi, hogy ha a németek bele
is mennének abba a föltételbe, hogy ElzászLotharingia maga határozzon szavazás utján sorsa felett, Franciaország ezzel nem
biztosítaná magának ezt a két tartományt.
Igaz, hogy sokan vannak ebben a két tartományban, akik megőrizték szeretetüket
Franciaország iránt, azonban ezek jórészt
régen bevándoroltak Franciaországba és a
háború kitörésekor szintén ezren meg ezren
siettek onnan a francia lobogó alá. Végül
azt sem szabad elfelejteni, hogy 'különösen
Elzászban oly sok német polgár telepedett
le 1871 óta, hogy ott a lakosság sok helyen
csak oly német, mint akár Lipcsében, vagy
Kölnben.

Renlt Is bombázzuk.
Cs. és kir. sajtóhaidiszáHíás, január 10.
Dobrudzsának az oroszoktól való teljes
megtisztítása egészen uj stratégiai helyzetet
teremtett. A visszavonult orosz seregrészek
már nincsenek közvetlen érintkezésben csapatainkkal, az alsó Duna széles, örökké
elégedetlen vize áll elválasztó akadályként
az ellenségek között. Ez annyit jelent, hogy
a 3. bolgár hadsereg itt teljesen befejezte
feladatát és a sereg zöme más célok szolgálatába állitható. Csapataink pihenés nélkül haladnak előre, nemcsak Galac, hanem
Reni besszarábiaii orosz város is tüzérségi
tűz altt áll, nemkülönben az az országút és
vasút, amely ezt a kiéit jelentékeny kereskedővárost összeköti. Ágyúink tüze ilyenformán az ellenség egyik fontos pótlási útját tette használhatatlanná, Románia egyik
legíontosabb katonai telepe, a galaci tengerészeti arzenál szintén a szövetséges dunai
seregek tüzében áll.
Január elseje óta Romániában 14.468
foglyot ejtettünk, kilenc agyút és nyoleyan
géppuskát zsákmányoltunk.
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\ DélmaijyarorsEág telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81,

8

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
0000
MŰSOR:
CSÜTÖRTÖK: Farsang. Szinmü. Páros. Egyharmados.
PÉNTEK: Először. Zsuzsi. Paraszt vígjáték.
Páratlan. Kétharmados.
SZOMBAT: Másodszor. Zsuzsi. Paraszt vígjáték. Páros. Háromharmados
VASÁRNAP d. u.: Kabaré.
ESTE: Harmadszor. Zsuzsi. Paraszt vígjáték.
Páratlan. Egyharmados.

di Kálmánnak, akik a darab főszereplői, ami
már előre is biztosítja az újdonság sikjerét.
Aíz előadás szombaton és vasárnap megismétlik.
Vasárnap délután megismétli a szinház a
szilveszteri kabarét. 'Színre kerülnek, csak
ugy, mint este, darabok, tréfák, táncok, kuplék. A kabaréban a társulat össze® tagjai
részt vesznek.
BB.......................B.B.......................
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Vámay L.

Zsuzsi. A színházi iroda jelenti: Holnap,
péntekiéin lesz a bemutatója Barta Lajos Zsuzsi einiü paraszt vígjátékinak mely a Nemzeti Szinhzban oly osztatlan tetszéssel kerüli
színre. A szin,társulait tagjai a legnagyobb
ambícióval készülnek a pénteki premierre,
melymc-k különösen magyaros levegőjét dicsérik általában. 'Rendkívül nehéz, de hálás
szerepe van Gömöri Vilmának és Könmen^•Ba»MBaBBMHMuaBHBHiMBaa»»aBBaaaBBuii»r*
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KOPNY
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Szeged »zab. kir. város

tanácsától.

és A u e r é g ő k r e
ségben F O N Y O

Hirdetmény.

S O / n A , világí-

APRÓHIRDETÉSEK.
Caffe Restaurant Neuhold Hétválasztó-kávéház.
Állandóan női

zenekar.

Gáz-harisnyák és üveg-

F á j ó s fogára vegytn
mielőbb a hires Lei.;zinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyl-tér,
250

hengerek valódi Auer-fény
kapható Kopny Gyulánál
Artézi kut mellett. Telefon 468.
Juszticz Dezső órás
és ékszerész Kölcsei-u. 2.
Royal szállóval szemben.
Tört aranyért K 3 20-at fizetek grammonként.
Legolcsóbb és legjobb

Dr. Somogyi Szilveszter,

cipő aTurul cipő. Kérem

polgármester.

kirakatunk megtekintését.

B

legjobb minő-

tási-vállalatnál, Kölcsei-utca 4. Telefon 163
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBaBBaaBBBa

Tisztelettel Neuhold Dezső.

A szőlő permetezéshez szükséges rézgálicz biztosítása érdekéből felhívom a helybeli szőlőtulajdonosokat, miszerint rézgálic szükségleteiket katasztrális
holdanként 16 kilóval számitva f. évi január hó 13-tól
február hó 10-ig bezárólag a központi javadalmi hivatalnál jelentsék be ; a bejelentéssel egyidejűleg hivatalos elismervény ellenében minden kiló megrendelt rézgálicz után 3 korona lesz előlegül lefizetendő. — A
megrendelő köteles lesz még a rézgálicz átvételét megelőzőleg a lefizetett összegei a tényleges vételár és járuléka erejéig kiegészíteni.
A fent megjelölt határidőn tul megrendelések el
nein fogadtatnak.
Szeged sz. kir. város tanácsának 1917. január hó
8-n t. ü.
47152-916. tan. sz.

Hajhullás, hajksrpa
gyorsan elmúlik a Leifizinger-íele „C h i a a h a js z e s z * által. Ára K 1*50
Kapható Leinzinger Gvula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
H a j ö s z ü I és ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 50 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
S; échenyi-tér.
259

:-:

GYULA

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

|-izzótestek és üveghengerek I n v e r !

S Z E G E D ,

Telefon 4 6 3 .

Széchenyi-tér 2. szám

i

D undfilfás lúbapbaa tartása Bluáilalietlb.

Telefon 311

Báli cipőujdonságok

n n n m n a

korona
Szép Ernő

Egy kis szinház

Pásztor Árpád

'Regényalakok

kerona

A Gólem

5.60 korona
korona

Kosztolányi

Modern költők

korona

Gábor Andor
Diplomata

Nagy Endre

Asszonyok — huszárok

korona

A világháború problémái

korona

Szeplőtlen asszony

korona

JCaphatók
Szegeden

"
könyvkeres
• kedésében.
iStüiMlS

Nyomatott Vámay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utea 9.

