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L E G U J A BB. Az oroszok offenzívát kezdtek
a moldovai fronton.
FRANKFURT: A Frankfurter

Zeitung

jelenti Tokióból: A Tsukuba páncélos cirkálón robbanás folytán heves

tüzveszedelem

támadt. A hajóról 400 ember eltűnt.
NEWYORK (Reuter-jelentés): Az amerika—mexikói bizottságnak nem sikerült a

Támadásuk a német tüzérség tüzében összeomlott.
- Casínutól délre ellentámadással kétszáz foglyot

ejtettünk.

két ország között fennálló nehézségeket el-

Berlin, január 16. A nagy főhadiszállás
jelenti:
Lipót bajor herceg vezér tábornagy
oszlatni, a bizottságot ennélfogva feloszlatták. Az amerikai bizottsági tagok mindazon- hadcsoportja: Lényeges esemény nem volt.
József főherceg vezérezredes harevfr
által azt tanácsolták Wilsonnak, hogy a
nála: Az ellenség támadásai a Susita- és
mexikói amerikai követet küldje vissza
Clasinu-völgy között tegnap is teljesen eredMexikóba és Persing tábornok parancsnok- ménytelenek voltak. Azokat a románokat, a
sága alatt álló ekszpediciót Mexikóból hivja kik egy helyen benyomultak, ellentámadássá! teljesen visszavetettük és ez alkalommal
vissza.
kést tiszt 200 főnyi legénységet elfogtunk.
HÁGA: Tegnap délután a németalföldi
Maokensen vezóríábornagy h'adcsoportterritoriális vizeken felbukkant egy német
ja: Heves tüzérségi előkészités után nagy
tengeralattjáró. Egy hollandi hajó kapitánya orosz tömegek Fundenitöl két oldalt támadazt a parancsot adta a tengeralatttjárónóak, ni kezdtek. A támadás hullámai néhány
hogy vessen horgonyt és várja meg a kor- száz méterrel állásaink előtt zárótüzünkben
mány döntését' .A holland kormány, miután összeomlottak. A támadásokat megismételmegállapította, hogy a búvárhajó eljutása a ve, gyenge ellenséges osztagok benyomultak árkainkba, de azonnal ismét elüztük
hollandi felségvizekre né'm üldözése közben
őket.
történt, megengedte, liogy ismét a tengerre
LUDENDORFF, első föszállásmester.
szálljon.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
STOCKHOLM: Park orosz pénzügymiBudapest, január 16. (Közli a miniszterniszter és Sacíhovszky kereskedelmi miniszelnöki sajtóosztály.))Mack(eniseni vezértáborter kijelentették, hogy nem vesznek részt
olyan minisztertanácson, amelyen nem Trepov elnököl és Gaiicmnél néni tesznek beimiutatikozó látogatást. Ennélfogva az orosz
Berlin, január 16. A nagy főhadiszállás
kormány jelenleg munkaképtelen. ,
jelenti: Francia osztagok megkísérelték,

nagy hadseregcsoportja: Tegnap délután az
ellenség Namohesánál (Nemoloase) a Szereth mentén levő hídfő állásaiból nagy tömegekkel előretört. Támadása a német tüzérség tüzében összeomlott. Este egyes úrik aiinkba be tudott hatolni, de ellentámadásban haladéktalanul ismét kiivetettük.
József főherceg vezérezredes harcvonala: Az oroszok és románok a Susita- és a
Casinu-völgy között Ruiz altábornagy hadcsoportja ellen erős támadásokat intéztek;
mindenütt visszavertük őket. A Casínutól
délre emelkedő magaslaton ellentámadással
az ellenség 2 tisztje és 200 főnyi legénysége
hadifogságunkba került. A iMstí Canestialaigut közelében cs. és kir. íelderitő oszlopok az ellenséges biztosító vonalon tul az
orosz főállásig nyomultak előre és 20 fogolylyiail téritek vissza.
Lipót bajor herceg vezértábornagy
hadcsoportja: Nem volt különös esemény.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Francia osztagok kudarca Erős tüzérségi tevékenység a Karszt-fensikon.

ZÜRICH: A Ruszkoje Vjedomoszti egy
közleményében Ihirt ad az antant azon elhatározásáról, hogy Konstantin görög királyt
államcsínnyel detronizálják és a görög köztársaságot kikiáltják.
(GENF: A Journal de Genéve közli: Németország keleten és nyugaton teljesen felkészült a küszöbön álló eseményekre. A
csapatok kifogástalanul vannak felszerelve.

hogy Beauvraignesnél, Royetöl délre behatoljanak állásainkba, de az árok védöörség
megakadályozta őket abban. Egyébként a
kölcsönös harci tevékenység, eltekintve a
helyeinkint élénkebb tüzérségi tevékenységtől, szük keretek között mozgott.
LUDENDORFF, első föszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Macedóniában a helyzet
változatlan.

LONDON: Pétervári lapjelentéseik szerint Oroszország a legnagyobb erőfeszítéssel a Szeretihnél és a Kárpátokban hatalmas
offenzívát 'kezd. Sikerült nagyszáma csapatot
és nehéz tüzérséget összevonnia. — Ugy látszik e híreszteléssel az angol lapok kiengesztelni akarják a közvéleményt, amely
Oroszország tétlensége miatt elégedetlen.

Budapest, január 16. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: A
helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

STOCKHOLM: Ruszkijj ( tábornok előkészül az északi sereg oififenzivájára. Repülök állandóan nagy tevékenységet fejtenek
ki- A cár Brussilov főhadiszállására érkezett,
^hol szintén nagy offenzívát terveznek.

Berlin, január 16. A nagy főhadiszállás
jelenti: A macedón arcvonalon a helyzet
változatlan.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Budapest, január 16. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A Karszt-arcvonalon
tovább tart a tüzérségi tevékenység.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Bolgár hivatalos jelentés.
Szófia, január 16. A vezérkar jelenti:
Macedóniai front: Jelentéktelen harci tevékenység. A Struimica-völgyiben egy francia
repülőgépet lelőttünk.
Román front: Tüzérségi tüzünk felgyújtotta a barövidhici pályaudvart és ágyúzta a
marilei—'galac—durzuesti utat, ahol élénk
osapatmozdula tokát észleltünk.

Esti német hivatalos
jelentés.
Berlin, január 16. A
Wolff-ügynökség
jelenti 16-án este: Nyugaton nem történt lényeges esemény. Keleten Smorgontól délre
harcok fejlődnek.
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Két koporsó előtt.
Nap-nap után bőséges aratása akad a
halálnak. A komor kaszás átokban fogant
munkája nyomán az egyre sokasodott harctereken rendekbe hullanak az emberek. Munkáskezek, melyek a béke áldott roboítjában
értékeket termeltek, harmincadik hónap óta
csak a gyilkolás fegyvereivel hadakoznak.
Kezek, melyeket az anya, hitves és gyermekek csókokkal boritanának, balált osztanak
fiuknak, férjeknek és apáknak. Tort iil a halál s mi megállunk két szegedi koporsó előtt,
melyek egyikében az angol nyelvmester, másikában a román munkás indul az enyészet
mindeneket lebíró országába.
A (hivatalos stilus meghatottságtól mindig mentes hangján közölte a nyilvánossággal a rendőri sajtóiroda, hogy a rendőrség
szuterénjében meghalt ké't internált. Az
egyik, az angol, nyelvmester volt, a másik,
a román, hadimunkás, Halálukat szivbénulás
okozta. Nagyon is egyszerű lakóhelyükre, a
melynél csak a sir egyszerűbb, bizonyára a
háború juttatta őket. Internáltak voltak, pénzük nem lelhetett, kellett valahol hálni, az idő
Viszontagságai ellen menedéket keresni és
kellett valahol a szerény ebédet elfogyasztani. Olcsóbb szobát nem bérelhettek és most
átköltöztek a még olcsóbba, amelyben őket
ebédelik, életük végén szegény internáltakat.
Valamennyiünket több-kevesebb emberhez kötelékek fűznek ebben az életiben. Egyikünk sem termett rózsabokorban, sokunkat
jó testvérekkel áldott rrieg a sors és beszéljünk-e a szülők szentségesen szép szeretetéről gyermekeik iránt. Az angol nyelvmester
és a román munkás egyedül tették meg az
utat az életből a halálba. Szemük megtört
fényé nem azok nézésekor lobbant ki végkép,
akik mit meg nem adtak volna, ha velük lehetnek, mielőtt ők a nagy útra elindulnak. Az
angol nyelvmester és a román hadimunkás
egyszerű koporsóját kevesek könnye kisérte,
csak azoké, akiket az élet tövises utján mindenek baja, szenvedése, könnye, letörése
megállít egy-egy pillanatra..
És állván a két ellenséges ország alattvalójának magyar földbe hantolt koporsójánál, megelevenedtek emlékünkben mindazok
a történetek, amelyek ellenséges földön rekedt honfitársaink szenvedéseiről szóltak.
Minek sorokba róni újból e kálváriák
sok-sok stációját! Büszke önérzettel vallhatja mindenkoron minden magyar ember, hogy
az ellenséges országoknak nálunk internált
fegyvertelen alattvalóit megkíméltük a durva inzultusoktól, gyáva bántalmaktöl. elfogult
zaklatásoktól. A mi népünk megmutatta erejét a harctér és a ifront mögötti háborns
munka kitartó, lankadatlan, erővel teljes és
sikerekben pompázó elvégzésében. Nem tajtékoztunk a dühtől, mint a játékos, aki veszi
és ha ütni kényszerültünk, erőnket a velünk
szembe állított fegyverekkel gazdagon felszerelt katonasággal és nem a fegyvertelen
internáltakkal éreztettük. Jut egy-két • könynyünk azoknak az embertársainknak is, kik
nálunk ellenséges országok alattvalóiként
haltak meg és miint lebecsölt 'barbárok, kiknek legfényesebb kosztümje a gatya, lakóhelye a puszta és egyetlen hangszere az ostor, könnyes szemekkel állunk az Ember
pusztulásánál.
Az angoloknak és szövetségeseiknek
nincs okuk aggódni azokért a polgártársaikért, akiket a háborús események vihara köztünk marasztott. Mi már tul vagyunk az aggódásokon; hozzánk jutott hiteles hírekből
régóta tudjuk, hogy mennyire kulturnemzetIhez méltóan bántak a franciák és az augollok
az internáltakkal! De azért ők azok, akik
'folyton azt emberiességre IhivatkoznakL És
mi vagyunk a barbárok, minden írott jog
és erkölcsi szabály gaz megsértői. Mi, akik
az. életünket ,védjük, akik végét akartuk vetni az egész Európára kiterjedő öldöklésnek,
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akiknél a hadifogolynak gyakran jut ki na- kik imára kulcsolt keziekkell állunk, an.nikor
gyoibb adag kenyér, mint magunknak, és a I két internálltat tesznek a sírba.

Franciaország át akar vonulni Svájcon.
ZÜRICH, január 16. Franciaország állítólag elhatározta1, hogy Svájcon keresztül
vonul gyarmati katonáival. Ha Svájc ellenállást tanúsít, akikor fegyverrel fogja megkísérelni az átvonulás kikényszerítését. —
Svájc határán nagyszámú gyarmati csapatot vontak össze. A svájci vezérkar minden
ellenintézkedést megtesz; szigorúan ragasz-

kodnak semlegességükhöz és azt minden körülmények között védeni fogja. Egész
Svájcban általános izgatottság uralkodik a
komoly helyzet miatt.
ZÜRICH, január 16. A svájci szövetségtanács elrendelte a 2., 4. és 5. hadosztály eddig még be nem hívott tartalékosainak behívását január 24-re.

A galaci arzenál lángban áll.
Berlin, január 16. A Nationalzeitung
jelenti az orosz határról: Az Odeszki
Listok
renii hiradása szerint Sebesti irányában
rendkívül erős pergőtüz indult meg az orosz állások ellen, ami tizenkét óra hosszáig
tartott.
Sikerült is az' ellenségnek csapatainkat a terep előtt levő állások irányába
kitérésre
kényszeríteni.
A 'galaci tengerészeti
arzenál
tegnap óta lángokban áll.

zet le ebből a völgyből. Ha az ellenség követi
ezt az utat egészen -a Trotusig, akkor elvághatja a folyó mentén vezető vasúti
vonalat,
amig Erdélyiből a Gyimesi-szoroson keresztül a Szereth völgyébe vezet. Ha a központi
hatalmak csapatai birtokukba vennék ezt a
vasúti vonalat, a moldvaországi
és a bukovinai orosz front teljesen el lenne vágva a Szereth alsó folyásánál
levő orosz
fronttól.

Az oroszok kedvezőtlen lielyzete
a Casinn-völ^yben,

Románia háromnegyed résste
a mienk

Bern, január 16. Az Echo-nak jelentik
Jassyból: Az oroszok
helyzete
a
Casinuvölgyben nagyon kedvezőtlen.
A Casina a
Trotus egy kisebb mellékfolyója, amelyet
Ouestinél ér el körülbelül tizenöt kiométerre
Tiirgiul-Ocna várostól. Ott folyik most a legerősebb küzdelem. A terület arrafelé teljesen
szabad és a völgy már elég széles, Jó ut ve-

Bem, január 16. A Times irja: Az oroszok visszavonulása következtében az ellenség méltán állithatja, hogy ura egész Oláhországnak és Moldva egy részének és eddigi
teriiletnyeresége nagyobb, mint egész Anglia
WaJes-szel együtt. RDoimáuiának csak
alig
egy negyed része maradt meg szövetségeseink
birtokában.

Wilson ujabb békdépésre jI minden ok megvan annak a feltevésére, bogy
Wilson uj kísérletre szánta el magát és meg
készül.
fogja kísérelni, hogy Németországot rábeGenf, jannár 16. A Newyork Herald jelenti: "Wilson netm tekinti a békeákciót befejezettnek. Még e hónapban jegyzéket fog
intézni a központi hatalmakhoz és az antanthoz.
Hága, január 16. W ilson na k az a szándéka, hogy a központi hatalmaktól és az antanttól kapott válaszjegyzékre nyilatkozzék.
Nyilatkozatát azonban csak a kongresszus
magatartásának ismerete után fogja megadni.
Stockholm, január 16. Az orosz külügyminisztériumhoz közel álló sajtó azt a -hírt
közli, hogy La n sing, az Unió külügyi államtitkára le fog mondani. Pétervári diplomáciai körök véleménye szerint ez a .lemondás
összefüggésben van a békejavaslat kudarcával.
Lugano, január 16. A Secoloikik
jelentik
Londonból:
Washirígtoni
távirat szerint Wilson ujabb békelépésre
készül.
Köln, január 16. A Kölnische
Zeitung
washingtoni jelentése szerint az antant békeellenes mozgalmát erősen elitélik. Amerikában a béke eszme lavinaszerűen növekszik.
Rotterdam,
január 16. A Morning
Post
washingtoni tudósítója jelenti: V/ilson és az
amerikai kormány ugyan a legnagyobb titokban tartja, hogy írni lesz a legközelebbi lépés,
amelyet a béke érdekében fog tenni, mégis

szélje, hogy vele és a többi semlegesekkel
szemben éppen olyan nyíltságot
iOnusitson,
mint a szövetségesek. Az elnök nem osztja
azt az általános nézetet, liogy a béke ügyében megindított eszmecserével netm lelhetne
elérni semmit; sőt ellenkezőleg, Wilsou azon
a nézeten van, hogy az ilyen eszmecserével
jelentős lépést lehetne tenni a béke felé.
Wilson, állitólag azt hiszi, ihogy most
mindegyik hadviselő államban alkalma nyilik a békepártoknak arra, hogy felfogásukat
nyilvánítsák, amire eddig nem volt semmi
alkalmuk; a békepártok most érvényesülhetnek, mert a kormányok
a különböző
országokban megengedik
a béke felett való eszmecserét.

— A békére alkalmas atmoszféra jön
most jétre — ez Wilson felfogása — és ezt
ébren kell tartani.

Amerikában a német
békefeltételeket várják.
Berlin, január 16. A Kriegszeitungnak
xéjelentik Rotterdamiból: A Morning Post
washingtoni távirata szerint remélik, hogy
Wilsonnak az az elhatározása, hogy további
lépéseket tesz a béke érdekében, arra fogják
Jbír
ni í (Németországot, Jhogy közölje
vele a
békefeltételeit.
Az amerikai ibékebarátok körében kedvező a hangulat és azt hiszik, hogy
a béke mégis csak létére fog jönni Wilson fáradozása
következtében.

(gzeged)
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délmagyarország

Hat indítvány a januári közgyűlés előtt.
(Saját
tudósítónktól.)
A város tanáicsa
kedden délelőtt tartotta meg (közgyűlést előkészítő ülését dr. Cicatrícis Lajos főispán elnöklésével. Amint a tanácsi előterjesztések
mutatják, meglehetősen mozgalmas közgyűlésre van kilátás, amely esetleg napokig is
eltarthat. Különösen nagy számmal szerepelnek a közgyűlés tárgysorozatán az indítványok, amelyek egynémelyike bizonyosan heves harcot fog provokálni a törvényhatósági
bizottság tagjai között. Csak Iheviti és izgalmasabbá 'teszi a levegőt a tanácsnok-válaszitás.
í '(
i ííí
Dr. Pap Róbert interpellációt
nyújtott be
a cukorkiosztással járt tolongások megszüntetése ügyében. Az interpellációt annak idején egész terjedelmében közöltük. Balogh tanácsos ismertetni fogja a oukorkiosztás körül azóta történt intézkedéseket, amelyek a
tolongásokat teljesen megszüntették. Ugyanilyen rendszer 'szerint fog történni ezután
minden fontos élelmiszer kiosztása, ugy
.hogy az előadó szerint a közönség többéinem
lesz kénytelen élelmiszerekért tolongani.

(A közélelmezési

tanács.)

Szabó Gyula tudvalevőleg indítványt uyujtott he a .közgyűléshez egy hat .tagból) .álló közlék! mezősi tamiácis fielálllitására. Ezt az indítványát j a n u á r 16-én benyújtott p ó tiud itványáv.al
oda módosította, hogy a közéMimeKlésii tanácsot
egyelőre csak tanácsadó szerepkörreii nuházzák
lel. A tanács az indítvánnyal kapcsolatosan a
következőket javasolja:
— Az indítványt a város tanácsa a iküzgyűlés elé tarjesati iázzál a javaslattal, mondja k i
a közgyűlés, hogy azt, mint sürgőset azonnal
tárgyalás alá veszi,

érdemére

nézve

pedig

mondja kii a közgyűlés, hogy ia közélelmezési hivatal vezetésével

megbízott

városi

tanácsos

'mellé egy hat tagból álló közélelmezési

tanácsot
alakit, akiknek ki nevezésével a város polgármesterét bizza meg. A tanács tagjai minden felelőség és kötelezettség nélkül >a közellátás körül
(fölmerülő minden teendőkben tanácsot nyújtatlak az élelmezési (hivatal vezetésével megbízott
városi tanácsosnak, aki a tanács tagjait az általa meghatározott időben naponkint meghallgatja és a közellátás körül .szakiségtes rendelkezéseit a meghallgatás után a legjobb belátása
szerint bocsátja ki.
A tanács tagjainak semmiféle rendelkezési
jogai nincsenek s a hivatal
adminisztrációjába
sem közvetlenül, sem közvetve bele nem foly-

hatnak, csupán tanácsadási joggal barnák. Minden felelősség, amelyet a törvény vagy szabályrendelet a város vagyonának 'kezelése és íhivaitalois teendők ellátása kőriil megszab, egyedül
és kizárólag a vezető tanácsost terhelik, akár
meghallgatta és elfogadta .a közélelmezési tanácsnak javaslatait, vagy tanácsát és annak
alapján rendolketzetit, akár pedig nem. A felügyeletet ép ellenőrzést szintén a törvény sza-

bályozza, ennélfogva e tekintetben intézkedés
szüksége 'fent nem forog. A közélelmezési tanács napon.ki.nti tanácskozásáról jegyzőkönyv
veendő .fel e a felvett jegyzőkönyv hitelesítés
után megőrzendő. Egyebekben a közélelmezési
(hivatalnak eddig megállapított szervezete 'hatályban marad.

(A szervezési
szabályrendelet
átdolgozása.)
Vatihora

István mditványozita, hogy az

adóügyi 'tanácsos helyett az adóhivatali
ügyek vezetésére rendeljék ki az adóhivatali
főszámvevőt, hogy igy az adóügyi tanácsos
minden idejét a fontosabb ügyeknek szentelhesse. Pásztor József a szervezeti szabályrendelet részletes átdolgozására tett indítványt, miután a ma érvényben levő Í5 év
alatt elavult.
A tanács — tekintettel arra, bogy a két
inditvány összetartozik, — összevontan azzal
terjeszti az ügyet a közgyűlés elé, mondja
ki, hogy Pásztor József indítványát elfogadva, kiadja az ügyet a tanácsnak azzal, hogy
a szervező bizottsággal tárgyaltassa le a
szervezeti szabályrendeletet és a nyári szünidőben revideálja .azt. Ezirányu javaslatát
pedig a szeptemberi közgyűlésen terjessze
elő.
(A többi
inditvány.)
Dr. Kószó István az aszfaltjárdák hasadásainak sörgős megállapitása
tárgyában
nyújtott be indítványt. Az aszfaltjárdák általában hasadozottak az egész város területén. Különösen feltűnő a járda süppedése és
megrepedése az állami felsőkereskedelmi iskola .mellett. Indítványozza, hogy .a süppedős okait szakértők véleményének meghallgatásával állapítsák meg. A tanács sürgősnek tartja az inditvány tárgyalását és azzal
a javaslattal terjeszti a közgyűlés elé, hogy
a folyammérnöki hivatal és a városi mérnöki
hivatal szakvéleményének kikérése végett
adja .ki az ügyet a tanácsnak azzal, hogy
amennyiben intézkedésre szükség volna, a
két hivatal a terv és a költségvetés bemutatásával tegyen javaslatot.
Obláth Lipót kedden délelőtt a következő
inditvány,t nyújtotta be a tanácshoz: ,Jnditványozom, mondja ki a közgyűlés, hogy némely, a város tulajdonát képező földek eladassanak
és annak .megállapítására, ihogy
melyek legyenek ezek a földek, egy bizottság
küldessék ki. Indítványomat a közgyűlésen
szóbelileg fogom megindokolni."
A tanács azzal a javaslattal terjeszti az
indítványt a közgyűlés elé, hogy adja ki az
indítványt
a gazdasági
szakbizottságnak
véleményezés
végett.
Vatihora
István indítványt nyiujitott be,
ihogy a közgyűlés helyezze (hatályon kivül a
tanácsnak azt a határozatát, amelyben a /fejenkinti és havonkinti zsirmennyiséget fél kilogrammban á!llajpitja meg. Balogjh Károly
azt válaszolja az. indítványra, hogy az indítványozó félreértette a hatóság hirdetését,
mert az csak a közellátásra szorulókra vonatkozik, a magánháztartásokra nem.

(Az adóügyi

tanácsos

választása.)

A tanácsi előterjesztések során első tárgya lesz a közgyűlésnek a Koczor János tanácsos halálával megüresedett adóügyi tanácsosi állás betöltése. A tanácsosi állásra,
.mint azt már közölte a Délmagyar ország, a
következők nyújtották be pályázatukat:
Rack Lipót tanácsjegyző. Bárkányi
Zoltán községi biró, Dettre János városi tiszti
ügyész, Fodor
Jenő rendőrkapitány,
Pfan
Lajos adóhivatali tanácsjegyző és
Hegedűs
Antall 'katonaügyosztályi tanácsjegyző.
A jelölő bizottság dr. Cicatrícis Lajos főispán elnöklésével szerdán délelőtt tartja
ülését.
(Tanácsi
előterjesztések.)

Taschler Endre főjegyző jelenti, ' bogy
különböző városi bizottságok tagjainak mandátuma lejárt. A tanács javasolja a régi 'tagok ujiból való megválasztását. Uj (tagokul
ajánlja az egészségügyi bizottságba
dr.
Krausz Józsefet, a gazdasági bizottságba
Kordás Józsefet, a pénzügyi és költségvetési
bizottságba Telbisz Györgyöt és
Valihora
Istvánt, a javadalmi bizottságba Nyári Györgyöt és May Ferencet, a közművelődési és
zenedei bizottságba Prelogg Józsefet, az ár-

valházi bizottságba Lendvay Sándort, a szervező-bizottságba Ivánkovtcs
Sándort és a
gyáripari bizottságba Kosóczky
Pált.
Bokor Pál helyettes-(polgármester bemutatta Scultéty (Sándor városi főszámvevő je
lentését a városi halászat eredményéről. A
tanács bemutatja a jelentést a közgyűlésnek
azzal, hogy mondjon köszönetet Scultéty
Sándor főszámvevőnek a városi halászat lelkiismeretes és szorgalmas vezetéséért és a
74.000 koronás tiszta jövedelemiből szavazzon ,meg 2000 korona jutalmat a főszámvevőnek.
Dr.Szalay
József jelenti, hogy a bérkocsis-ipartársulat az 1915. évi áprilisi közgyűlésben rmegálaljpitott 30 százalékkal magasabb díjtételeknek most 50 százalékos emelését kéri. A kereskedelmi s iparkamara javasolja .az 50 százalékos árfelemelést, ennek
alapján javasolja azt a tanács is a közgyűlésnek.
A városi napidíjas
alkalmazottak
tnd'valevőleg napidijaiknak két koronáról háromra
és háromról négyre való felemelését kérték.
A tanács ezt a kérelmet nem utasította el, de
ugy határozott, hogy csak abiban az esetben
emeli fel a napidijakat, Iha .az egyes napidijast családi körülményei arra érdemesnek
teszik, vagyis ha a megejtett vizsgálat megállapítja, ihogy a kérelmezők tényleg családfentartók. A najpidijasok a tanácsnak ezt a
határozatát megfelebbezték a közgyűléshez.
A tanács kéri ebben az ügyben már meghozott határozatának jóváhagyását.
Dr. Dettre János Városi tiszti ügyész
azt kérte, hogy tiszti ügyészi állása mellett
ügyvédi prakszist is folytathasson, nehogy
ügyvédi
jogi gyakorlatából teljesen kijöjjön. Dr. Turóczy
Mihály városi tiszti .főügyész véleményének meghallgatása után a
tanács azzal a javaslattal terjeszti a kérelmet
a közgyűlés elé, mondja ki a közgyűlés, hogy
a magángyakorlatot
nem engedi meg.

POLITIKAI HÍREK.
#

Budapestről
telefonálja tudósítónk: Kitűnő forrásból azt az értesülést nyertem,
hogy az utóbibi időben vezető helyen felmerült annak ,a terve, hogy a parlamentben a
most benyújtott javaslatok letárgyalása után
— dacára, hogy az indemnitás 'hosszú időre
biztositja az államháztartás zavartalan menetét, — tárgyalás alá vegyék 'az ország 'rendes költségvetését,
amelynek elkészítése befejezés előtt áll. Ugy számítják, 'hogy a parlament márciusra elkészül a imost benyújtott
javaslatok letárgyalásával és utána nyomban hozzáfoghatnak a rendes (költségvetés
tárgyalásához.
Budapestről
telefonálja
tudósítónk:
Gróf Berchtold
Lipót Budapestre érkezett és
gróf Károlyi
Mihály palotájában szállott
meg. Tegnap este és ma délben a nemzeti kaszinóban tett látogatást, ahol a politikai élet
több vezető férifiával tanácskozott.
Budapestről
jelentik: Gróf Károlyi
Mibály megbetegedett. Kihúzatta a fogát és az
ínyén daganat támadt.

Albániában nagy harcok
készülnek.
Lugano, január 16. A Corríere della Sera
jelenti; Délalbánia keleti szögletében nagy
tüzérségi csaták fejlődtek.
Bem, január 16. Milánóból több ezer főnyi olasz gyalogos és erős tüzérség Valo-

nába indult.

íj®lma í m

Jfégyszáznegyvennyok
(Saját

tudósítónktól,)

Dr.

Pálfy

Szeged, 1917. január 17.

hadiárva Szegedet].

József

tatásához szükséges nádfonat és egyéb terárvaszéki elnök részletes jelentést terjesztett mészetbeni segélyben. Elsősorban az iskolás
a köziigazgatási bizottság elé a .gyámügyi .gyermekeket kívántuk a legszükségesebb ciközigazgatás 1916. évi működéséről. lA jelen- pővel, ruházattal ellátni, nehogy emiatt a
tés a feladatát szeretettel ós hozzáértéssel hadiárvák az iskolából elmaradva tanulmányi előmenetelükben hátrányt szenvedjenek.
végző ember alapos munkája, mindvégig Alsótanyáin, Felsőt,anyán és a belterületen
értékes és érdekes adatokkal szolgál, ép pártfogó bizottságok .működnek. A pártfogók
azért itt közöljük:
száma 560. Hadiárvánk létszáma volt 1916.
Mindenekelőtt megállapítandó, .hogy a december 31-én 229, ebből az édesanyjánál
gyámhatóság ügyforgalma a háború alatt van 214, más rokonnál vagy jótevőnél 18,
jelentékenyen .megnövekedőt t. Az ügyforga- állami gondozás alatt 2. A vélelmezett hadilom növekedése természet.se folyamánya a árvák létszáma 219. A városban 113 család
(hábaru pusztításainak és a nyomában járó i ajánlkozik hadiárvák ingyentartására, örökgazdasági és szociálks nyomorúságnak. A j be fogadására, esetleg az állami gyermek
munkatöbbletet főként a hagyatéki és va- i menhelyen felmerült költségeik megfizetégyonkezelési, valamint az elhagyottsági hadi sére. Az életviszonyokihoz alkalmazkodva a
árva és az év második .felében megindult hadiárva-alap adományozóinak eredeti célnagyarányú ingatlan-forgalommal kapcsola- jától kissé el kellett térnünk, amennyiben
tos ügyek szolgáltatják. Emellett feltűnő és menhelyi gondozás esetei a minimumra redukálódtak, e helyett a hadi árvákat családi
egyben örvendetes jelenség a katonai házaskörnyezetükben hagy tuk és ruha, cipő és más
ságkötések
és örökbefogadások
aránylag
természetbeni segélyben ,részesítettük.
nagy száma, A hadbavonuló katona, a k i esetA segély mérvét és jellegét mindenkor
leg éveken keresztül élt vadházasságban és
iz
árvaszéki
tanács állapította meg kellő habizonyára igy élt volna továbbra is. az utolsó
pereben okvetlenül jelentkezik, családjogi tósági puhatolás alapján. A segély .kiosztása
ügyeinek rendezés?: házassági beleegyezés Gróf Sándor közgyám utján történt. Ugy
megszerzése, vagy örökbefogadási szerződés ezen segélyezési számadások mint az alap
megkötése céljából. Tekintettel arra, hogy az számadása számvevői ellenőrzés után az árily kérelmek a feliek indolenciájából majd- vaszék, illetve a város törvényhatósági binem kivétel nélkül az utolsó pillanatban ke- zottsága elé tartozik.
Hadbavonultak visszamaradt házastárrülnek az árvaszék elé, igen zaklatott, soron
kívüli elintézést igényelnek.
Rendkiviili sai ellen erkölcsi szempontból, vagy a gondomunkát ró az árvaszéki-e a liadbavonultak zásukra bízott kiskornak anyagi megkárosivagyonjogi kérdéseinek tisztázása. Különö- tása miatt, alig néhány esetben tettek pasen hagyatéki ügyekben, kezdve '.a távollevő
hadbavonult ügyének ügygondnok utján történő letárgyalásától végig a hagyatéki eljárás minden fázisán, az átadott hagyaték mikénti kezeléséig. [Lényegesen hozzájárult
még az ügyforgalom emeléséhez a fiatalko-

naszt és igy

törvényhatóságunk

ezen panaszok

általánosításáról

területén

beszélni

nem

lehet. A gyámoltak száma volt 1916 évben:
11247, a gondnokoltak száma 281.
Itt Imeg kell emlitendmj hogy mindinkább előtérbe juit az ,a tapasztalat, hogy a
közgyám hatékony ellenőrzést csak helyszíni
eljárással gyakorolhat, ami azonban, költséggel ós rendkívüli időveszteséggel jár. Ennek
dacára a .közgyámi működést ilyen irányban
kéli fejlesztenünk, vagyis a helyszíni eljárást
szaporítanunk kell, mert ezzel azt lis elérjük,
hogy a hadbavonult,akat pótló munkás kezeket az állandóan szorgos gazdasági munkától nem vonjuk el. A közgyám ügyforgalma egyébként annyira felszaporodott, hogy.
három hónapos tárgyalási határidőket kénytelen kitűzni, amin a jelenlegi csekély létszám mellett segíteni képes nem vagyok.
Mindezek az adatok és a háború után a
gyámhatóságra váró még fokozottabb munka,anyag igazolják azon
bejelentésemet,
hogy az árvaszék, különösen pedig a közgyám hivatal szervezetének módosítására
esetleg személyzet szaporításra előreláthatólag szükség lesz és addig is ,amig a háborúállapotok a kívánt szervezeti módosítások kivitelét lehetővé teszik, kérnem kell megfelelő

kisegítő munkaerő alkalmazását.
Megemlítem, még az ingatlanforgalmat
a hallatlanul magas ingatlan-vételár illusztrálására. Az előttünk levő szerződések szerint 2 kat. ,h. Szatymaz dülőbeli szántó épület
nélkül 10.000 koronáért, a Francia hegyi dűlőben levő egy kat. hold szántó 7680 koronáért, iRöszke kapitányságban 1600 hold területű ingatlan 42.000 koronáért kelt el.

Az amerikai magyarok szerefefadománya
az olasz fronton.

rúak

Olasz fronton, jan. 14.

erkölcsi züllése és ennek következtében

J a n u á r 4-et irtunk. A nap sütött, valami

a fiatalkorúak birája és a fiatal kornak (felügyelő hatósága által az árvaszékihez utalt
ügyek nagy száma. Végül az erdélyi menekültek ügyed ás hozzájárultak kis részben az
ügyforgalom emeléséhez.
iA gyámpénztár összforgalma kitett 14
millió 216.7d8.03 koronát. (Arany, ezüst és ékszerekben 22.832.40 koronát. Jelzálogi bekebelezésre kiadott tőkéink összege 1.269.567.07
korona. Kamathátralék volt 1916. december
81-én. 6144.77 korona. Ezek időközben nagyrészt 'befolytak, részben pedig engedélyezettek vagy beszerzés alatt állóak. Hadikölcsönbe a mult évben 650.700 koronát jegyeztünk
a gyámoltak és .gondnokoltak gyámtári kezelés alatt álló (tőkéiből. Pénzintézeti kezelés
alatt van a Szeged-Oson girádibam, 680.000 korona tőkónk. A .gyámoltak ós gondnokoltak
gyámtári kezelés alatt álló .tőkéi után fizettünk 1916. és I. és I I . felében 4.6% nettó kamatot és 4% kamatot a letéti kezelés után,
ami az alacsony pénzintézeti kamatlábat tekintve kétségtelenül igen előnyös gyümölc'söztetés.
lA hadiárva-alap összes bevétele volt
készpénzben 48.668 korona 52 fillér, kiadása
46.031 korona 54 fillér. Készpénz maradványa 1916 december 31-én 2666 korona 98 fillér. KötvényJbevétele volt: 33j524 korona 26
fillér, kiadása: 20524 korona 36 fillér. Egyenlege 13.000 korona.
Ezen számadásokon kivül kezeltetik a
Fehér Kereszt egylet 10000 Pollós és Wellisz
.10.000 és Vajda Sándor 4000 koronás hadiárra alapítványa és ,a gyámtartalék-alap kormány-hatósági jóváhagyás alatt álló évi 10000
koronás hozzájárulása. iEzek figyelembe vételével mondhatjuk, hogy a hadiárva

végtelen, gyönyörű fénnyel; a tiroli hegytetők
asztak, szinte teliegtek ,az ég kékjében s a hó
csillogott, mint egy gyémántokkal kirakott királyi hermelinpalást Milyen

barátságos volt

minden. Még a sikongó szakadékok, a kegyetlen, vad rajzolatú sziklák

is kedvesebbeknek

tűntek fel; az égen .apró felhőfoszlányok miriádjai gomolyogtak valami kéjes lassúsággal,
A völgyből m á r felszállt a köd, kígyózó feketeség látszik, mint egy .mozgó hangyákból összerakott lánc. Emberek. Jön az élelem, mi nyelvűm kön ,a „Fiassung". És jön fa, hogy ,füthessünk, hogy est© meleg levegő csókolja az arcunkat a bar a hban, hogy elfeledjük a két és fél
ezer magasságot, a dübörgő lavinákat és a napokig tartó hóvihart.

.

És felérnek már. A Hilfsiplatzoan p á r embere kitódul, ón is, hiszen lentről jönnek s valami intenzivebb kapcsolatban állnak ,a világgal, mint mii és nem oly egyedül állók. Hangok,

És belesugjiák .a .szerető .szavaikat a hárfázó
szellőbe, beledörgik átkaikat a megrontok ellen

HiiiLísplatz részére egy ládát

Jókora

a .bőszen hörgő orkánba, a .tajtékzó ciklonba és

nagy láda, s megjegyzik, hogy sanitáts-mate-

f elküldik imáikat a fátyolos pa.razsu gyémán-

hoztak.

rial. Kissé idegenkedve nézem a ládát, hiszen

tokhoz: .a csillagokhoz.

nekem 15-i.ke előtt n.em esedékes orvosság, azon-

erőkkel kötnek barátságot, mert ők a mieink és

kívül a cimzés ós a jól ismert három hetti SMF.

a lelkük itt é l

durva,

„Hilfsplatz St,

i

TJebesgabe fi'tr Verwnndeten,
von der Dentsdhen und Oesterreieh-UngariiScihen Hilífsgeselilschaift, Chicago, V. S. A.
Fehér mezőben vörös hetükkel: U. S. A.
United States Amerika. És ez .a bár.om betű .sok
.mindent felidéz bennem. Látok egy nagy hajót
.feketén 'füstölve, .száguldva a hullámzó habokon, elképzellek sok-sok kezet
szorgoskodva,
sok-sok szemet örömtől csillogva és -sok arcot
résztvevő, ©gyiittérző kifejezéssel.,
Ezek velünk élnek az idegen kontinensen, a
lüktető, száguldó életben reánk gondolnak és
este felnéznek az ég koromjára, a kicsiny, biagyadtfényii csillagokra — ha ugyan a házkoloisszusok 'között látnak eget — és üzennek nekünk. Üzennek imindenneü ami átjön a mély
vízien, a dollárok hazájából ide a vérbe borult
néphez, a lánggal boronált földön, mindennelmindennefl, hiszen hozzánk tartoznak ők is, a
mi véreinilc.

ke arcok felvidulnak; mikor jelentik, hogy a

(Saiiitatsmateriallfa.ssuingst.elle) hiányzik

vagyona volt összesen 82.668 korona 52 fillér.
1916. december 31-ig 223 hadiárvát ruháztunk fel. Ezen kivül több családot részewitettűnk tűzifa, ruha, kelme, mesterség foly-

van csomagolva, s

beszódtöredékek (hangzanak a levegőben, ,a szür-

csak

alap

szer. Minden .egyes külön
mindegyiken, felirat van: „

kezdetleges

.írással

áll

Az elemekkel, alkotó

róla,

És most átjött a .büszke hajó a tengeren át

rajta:

.ezer-ezer apró csomaggal, a viz, a máskor sze-

see".

lid, de .most pestében emberi kezektől alkotott

Felbontottam. És előkerültefc olyan dolgok,

szörnyeket rejtegető viz, átengedte. iHisizen hoz-

amelyek megértették velem .a küldemény erede-

zánk jön. És hozza a kis kötszereket, teleaggat-

tét: Liabesgabe Bor, rum, málnaszörp, csokolá-

va emberek, velünk érzők szeretetével, magá-

dé, szardínia és ezer más használható dolog.

ban rejtve egy-egy néma üzenetet

És kisebb, benne levő ládában rengeteg köt/

bátorítást,

hangtalan
,
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Itt van előttem ;aiz asztalon egy ilyen kis
csomag- A lámpa kör ül öntözi, megöleli tejszerű
fényével; az árnyéka merészen .szűk,ve, gigantikus nagyságot ölt, miintha a lelkünkben látná
a felépített ezerkupolás templomunkat, mintha
a szivünkben hallaná az ujjongó felszálló énedet: a bálát. Oly .egyszerűen, igény tel eníil néz
rám most a parányi lila testű csomag, mintha
.alázatos pillantással mondaná:
„Elküldtek, itt vagyok. Ne haragudjatok
kérlek, hogy csak igy jöttem, magam jöttem. A
többiek nem jöhettek, otthon kellett maradniok.
Ők talián jövőre jönnek, mert át kéli .nekik is
kelni a tengeren, de csak jövőre, lva mindenki
szeretni fogja, egymást, ha újra folytatjátok félbemaradt munkái tok a t, ha visszatértek elhagyott, feldúlt otthonaitokba. Egyedül kellett
jönnöm, nem kisért senki más, csak a Szeretet."
És nekem erre könnybelábad a szemem.
H. S.
osbbaesaabbbabaaasabbbaabbiaabaabaabbbbaaabaaanabga

As olaszok offenzivánktól félnek
Zürich,
január 16. A Neue Zürcher
Zeitung közli a milanói Secolo
egyik érdekes
vezércikkét, amely az Olaszország ellen várható offenzíváról szól. A Secolo lehetségesnek tartja, hogy az offenzívától elterjedt hirek beigazolódnak és azért üdvözli az olasz
hadügyminiszternek legutóbbi szigorú intézkedéseit, .ámelyek többek között a bujkálok
ellen irányultak.
A monarchia
— irja a z olasz lap — a
belső helyzetéről elterjedt kedvezőtlen hirek
ellenére is képes arra, hogy esetleg német
segítséggel uj offenzívát kezdjen Olaszország
ellen. Eltekintve néhány csah ezred elpártolásától, Ausztria
e háborúban
katonai
szilárdságának
meglepő
jelelt adta és valóban 'abban a helyzetben, van, hogy tovább harcoljon. A z az optimizmus, amely minden antant
korferencia után lábra kap, könnyen végzetessé válhat.
Ezért a római haditanácsnak elsősorban
az erők elosztásával
kellett
foglalkoznia,
hogy mindegyik szövetségesnek tökéletesen
biztosítsa a szükséges
anyagi
észközöket
iránijának
megyédelmezésére.
Csak ha ez
megtörtént, kerülhetett a sor egy offenzív
terv megbeszélésére, mely
Olaszországot
képesjSé tenné arra, hogy szemb esz
állhasson
minden
támadással,
még ha az német
segítséggel történik
is. Olaszországnak és az
.egész antantnak érdeke, hogy az olasz front
minden tekintetben biztos legyen.
'

Török hivatalos jelentés
A Magyar
Távirati
Irodának
jelentik
Konstantinápolyból:
A főhadiszállás jelenti:
Kaukázusi
front:
A balszárnyon két helyen visszavertünk ellenséges támadásokat.
A román fronton harooló csapataink január
13-án visszaérték ellenséges .támadásokat.
14-én csapataink az ellenség heves tüzelése
ellenére Vadeni falut rohammal elfoglalták,
A többi arcvonalon nem volt fontos esemény.
•

A pápa magánfitkárának békemissiója.
Genf, január 16. A Daily Mail jelentése
szerint a pápa magántitkára Svájcba
étkezett. A prelátus Ihir szerint oly misszióval
van megbízva, amely összefügg a bókemoz-

galommal.

;

,
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eflfefctive áttörni, felteszi azonban, bogy idővel sikerülni fog ,a nyugati német, .arcvonalat
meglazítani
és visszanyomni. Az uj offenzíva
0000
nem nagyon fog különbözni a legutóbbi nagy
A főispán a Balkán Akadémiáról offenzívától, mert ezúttal is a tüzérségre hárul
a főfaladat és az ellenséges arcvonalba való 'beA keddi közgyűlést elő,készítő tanácsülétörésekkel akarják a németek visszavonulását
sen dr. Cica{ l\ricis Lajos főispán .részletesen
elérni. — Aura a. kérdésre, vájjon az Agence
nyilatkozott a Balkán Akadémia ügyének
Havas híre, hogy a francia fronton lloét millió
jelenlegi állásáról.
angol harcol, igaz-e, mosolyogva igy válaszolt
— A napokban interveniáltam — mona francia fővezér:
dotta a főispán — .a Balkán Akadémia ügyé— Már mondottam, milliós hadsereg. Küben dr. Jankovich Béla kultuszminiszternél,
lönben nem a számok egyedül döntik el a háaki igen szivesen fogadta a tervet és azt
borút, mint azt ezúttal is tapasztaltuk, A fő a
szerencsésnek is tartja. Helyesnek tartaná
csapatok szelleme: megfelelő felszerelésük terazonban, ha a tervezetet előbb megkapná,
mészetesen magától (értetődik. Katonáink elmint a küldöttség j á r nála, mert igy módszántsága rendkívüli. Hadseregünk győzni akar.
jában lenne azt átnézni és szaktanácsával
— A csanádi püspök újévi szózata. Glattmegtárgyaltatni. Miután pedig az ügy a .kefelder
Gyula csanádi megyéspüspök most
reskedelmi és pénzügyminiszterhez is tartoadta ki I. számú körlevelét, amelyben az újzik, erről velük ,is tárgyalni kell, esetleg esztendő kezdetén lelkes hangú szózatot intéz
szükségessé válik minisztertanácson ismer- papjaihoz és híveihez. Hangoztatja, hogy
tetni az ügyet. Igy mielőtt küldöttség járul- most is azzal a hittel és változni nem tudó
na hozzá, a Balkán Akadémia ügyét teljesein bizalommal fordítjuk tekintetünket, az Isten
ismerné és .már érdemleges választ is ad felé, mely a háború kezdetén és azóta is változatlanul sugárzott ki a hadviselésre kényhatna. Informáltam a kultuszminiszter urai
szeritett .népek szeméből. Végül arra buzdítarról is, hogy az épület hiánya inem okozhat ja papjait, hogy főként az iskolai hitoktatást
semmiféle nehézséget, mert a kereskedelmi végezzék nagy szeretettel és buzgósággal
és iparkamara a szükséges időre felajánlotta mert az apák esztendők „sora óta távol vansaját épületét. Volt azonban egy másik ag- nak a családi tűzhelytől és nincs, aki erős
kézzel féken tartsa a fejlődő és serdülő gyergálya a kultuszminiszternek és pedig, liogy
mekeket.
egy ilyen speciális és mivós intézethez nem
— Egy magyar álhiriapiró h a z u g s á g a i
lehet 'Magyarországon elég szakférfiút taa Morning Postban. A londoni Morning
Post
lálni és igy az intézet számára külföldi tan- szerkesztőségében egy Szebenyei József nevű
erőket is meg kell nyerni, legalább is, amiig újságíró ül, akii 'dicstelen álhirlapirói szerepaz intézet önmagát ugy kifejleszti, liogy ná- lés után, amely Szegeden letartóztatásával
ért véget, még békeidőben Londonban ütötte
lunk is elegendő szaktanerőt találhatunk.
fel tanyáját. Ez a iSzöbenyei teljesen az an— Ismételhetem, hogy ettől eltekintve a gol sajtó szolgálatába szegődött és Magyarkultuszminiszter ,a Balkán (Akadémia tervét országról szóló hiazug hireiveil egy darabig
a legnagyobb örömmel fogadja s remény van mint angol lapok amsterdami tudósítója elrá, hogy az uj intézmény már a jövő tanév- árasztotta a londoni újságokat. Később itudósitóból a Morning Post belső munkatársává
ben megkezdeti működését.
avanzsált s ebben a minőségében különösen
mint a lap „magyar tudósítója" teljesít ez a
— Időjárás. Főleg nyugaton, sok helyütt
becstelen hazaáruló szolgálatokat. Legutóbb
tudósítást közölt a magyar parlament decemcsapadék és lényegtelen höváltozás
várható.
ber 12-iki üléséről. lEzen az ülésen, — irja
SÜRGÖNYPROGNÓZIS:
Sok helyütt
Szebenyei a Morning
Posili-baii — gróf
csapadék, enyhe. — Déli hőmérséklet 4-3
Batthyány Tivadar s Károlyi Mihály szenvefok
Celsius.
délyes támadásokat intéztek Németország el— Az osztrák miniszterelnök tanácsko- len. Batthyány ezen az ülésen kijelentette,
zása Budapesten. Budapestről
telefonálja tu- hogy .Magyarország nem hajlandó a szövetdósítónk: Gróf Ckim-Maritinic
osztrák mi- ségesek hódításai kedvéért a. háborút folytatniszterelnök ked'den délután Budapestre ér- ni. Károlyi pedig kijelentette, hogy Magyarország csak a .németek keleti tervei miatt
kezett. Rögtön ja, miniszterelnöki, palotába
sodortatott a háborúba, A Morning Post arhajtatott, ahol hosszasan tanácskozott gróf ról is beszámol, hogy .Batthyány és Károlyi
Tisza István miniszterelnökkel. A tanácsko- ezen beszédei óriási szenzációt keltettek és
záson részt vett Teleszky
pénzügyminiszter bogy Magyarországom a különbéke érdekeis. Az osztrák miniszterelnök este visszauta- ben nagy kampány várható. A Morning:
Pos't-nak erről a tudósításáról egy francia
zott Bécsbe.,
újság, a Journal des Débats kijelenti, hogy
— Gróf P a a r Edét feimentették állásától. egy szó se igaz belőle, mert a szóbanforgó
Bécsből
jelentik: őfelsége gróf Paar
Ede parlamenti ülésen Károlyi még csak fel se
első főihadsegédet állásától felmentette
és szólalt, Batthyány pedig egy szót sem monmegengedte neki, hogy a főhadsegédi egyen- dott abból, amit a Morning Post a szájába
ad. A francia újság .tiltakozik az ellen, hogy
ruháját továbbra is viselje.
a Morning Post ilyen hazug tudósításokkal
— Az u j francia fővezér nyilatkozata. kompromitálja az antant sajtóját és megZürichből jelentik: Nivelle tábornok, az uj fran- jegyzi hogy legfőbb idieje volna, hogy a
cia generalisszimusz, legutóbb beszéldetést foly- Morning Post ilyen szenzációk közlését abbahagyja,
tatott egy svájci katonatiszttel, alki most a kö— J ö n a kukoricakenyér. Báró
Kürthy
vetkezőket közli: Nivelle tábornok nyugodt
természetű ember, aki nem- táplál vérmes remé- Lajos, az Országos Közélelmezsi Hivatal elnyeket az eljövendő események iránt. Nagyon nöke táviratbain értesítette a polgármestert,
jól tudja, hogy egyáltalán .nem, vagy csak alig hogy a január 15-től február 15-,ig terjedő
lehetséges az elsőrendű emberanyagból álló és egy hónapi időre csak 50 vaggon lisztet utalaz egész mlodern miiszalki tudomány felihaszná- hat ki. Amennyiben azonban okvetlenül
lásával kiépített mélyen tagolt német, vonalalka,t szükség volna mind az 55 vaggon lisztre,
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küldhet öt v,aggon kukoricalisztet is. A pol- f letet délután négy órakor hirdette ki a bírógármester intézkedett, hogy a kilátásba he- ság. A termet zsúfolásig megtöltötte a kölyezett kukoricalisztet is kiutaltassa a köz- zönség. A bíróság dr. Dayka Endrét a beélelmezési hivatal elnöke, miután arra okvet- csület védelméről, iszóló törvény -alapján a belenül szükség van. Igy közelesem Szegedre csületsértés és rágalmazás
vádja
alól felás beköszönt a kukoricakenyér korszaka — menti és a B. P. 326. §-ának 1. pontja aapján
másodszor.
a főmagánvádlót az összes költségekben el— Kitüntetések. A király dr. Diószeghy marasztalja,
Az indokolásban kifejti a bíróGábor, az 5. népfölkelő gyalogezrednél be- ság, hogy a vádlott állításainak valódiságát
osztott szolgálatankivüli viszonybeli főhad- bebizonyította.
nagynak az ellenség előtt tanúsított vitéz
— A tanítók háza. Jánossy Gyula tanfe
magatartása elismerése ül a hadidiszitményies
ügyelő
és tá-rs-ai -azt kérték a várostól, -hogy
3. osztályú katonai érdemJkeoresztet adomá100.000
korona
-adománnyal járuljon hozzá, a
nyozta. — Mészáros Sándor, az 5. népfölkelő
ta-nitók
háza
megalapitásához,
amely IV.
gyalogezrednél beosztott 4. honvéd gyalogezredbeli főhadnagynak, Marosi Miklós és Károly király nevét viselné és amelyben a
Ruzicska -Béla a IIT/5. -népfölkelő gyalog- háborúba,n elesett hős tanítók fdu- és leányzászlóaljnál beosztott, hadnagyoknak a .leg- árváit nevelnék. Dr. Gaal Endre a keddi tafelső dicsérő elismerés tudtul adatott. — Kor- nácsülésen ismertette a beadványt, amelyetmányos -József i5. bon v-é dgyalogezriedbe 11 pártoló javaslattal akart -a közgyűlés elé terhonvédet és Mészáros Keresztély tizedest a jeszteni. Cicatricis Lajos főispán indítvá2. osztályú ezüst vitézségi éremmel, Kovács nyára azonban levette a tanács az ügyet a
Ferenc tizedest a 'bronz vitézs-égi éremmel napirendről azzal, hogy -amig az -alapítványi
tervezetet nem látja nincs módjában hatátüntették ki.
rozni.
I -! '
— Fölmentő ítélet a'nagyváradi rendőrkapitányok sajtópörében. Nagyváradról
jelentik: Hét'főn este mondotta el vád be szódét
a Dayka-pörben
dr. Gerő Gusztáv főmagánvádló, aki a bíróságtól elégtételt kér. Kedd
-délelőtt dr. Zigre Mi-klós, Dayka védője terjesztette elő két', órás beszédben Dayka kapitány védelmiét. Kifejtette azt az álláspontját,
h-ogy nem 1 óh e-t rágalmazás vagy becsületsértés az, hogy ha a vádlott mint egy nyomozás vezetője, a nyomozás érdekeinek az olt-allmában aggodahnát és gyanúját (juttatja
-kifejezésre. Dayka jogos érdekei és hivatalos
-tekintélye érdiekében irta meg röpiratát. Ezután dr. Gerő replikája következett. Az ité-

— E l ő a d á s . A Feministák Szegedi Egyesülete szerdán délután 6 órakor szemináriumi
előadást 'tart a kereskedelmi és i p a r k a m a r a
közgyűlési -termében. Előadó dr. Hollós József a k i v á l ó orvos és -sociológus lesz. T á r g y :
a nemi kérdés természettudományi és társadalmi szempontból. A szeminárium célja ismertetni a szociális: irodalmait oly célból,
hogy -fogékonyságot ébresszen széles rétegekben és küzdelemre szóliltson ifiel a társadalmi
bajok ellen, amelyek leg-több-nyir-e az emberiség tudatlanságából és nemtörődömségéből
erednek. A z előadást -nem tagok is, azonban
csak nők h a l l g a t h a t j á k .

— Sertéshizlalásra nem ad kukoricát a
miniszter. Balogh Károly pénzügyi tanácsos,
a közélelmezési h i v a t a l vezetőj-e n é h á n y hét
előtt felterjesztést intézett a fölmivelésügyi
miniszterhez, amelyben 960 sertés kihizlalására 60 v-agogn kukoricát kért. A miniszter
válasza most érkezett meg a közélelmezési
hivatal kérelmére. E szerint hizlalás céljaira
nem lehet kukoricáit -adni, mert az az emberi
táplálék kielégítésére szükséges. A város igy
a hizlalás céljaira felajánlott -sertéseket természetesein nem vásárolhatja m-eg.

— Mozielőadás a fiatalkorunknak. Ismeretes, hogy Szegeden az
Apolló-mmházba-n
(fiatalkorúak számára rendszeres mozi-előadásokat tartanak. Az első ilyen előadás szerdán
délelőtt lesz, amelyen az „Utazás a föld kör ü l " c i m ü Uránia-darabot m u t a t j á k be.

— Megkezdődött a hatósági sajt kiárusítása. Mint megírtuk, a városi közélelmezési
(hivatal részére elsőrendű ementhali sajt érkezett A sajtot -húSZ kereskedő és a tej-csarnokok á r u s í t j á k kilónkint 9 koronáért. Fél
kilónál -nagy-óbb -mennyiségű sajtot vásárolni
:'! 111
-nem lehet.
sü

— Kézrekerült tolvajbanda. A rendőri
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ORZO MOZI
igazgató: V A S S S Á N D O R .

»•»»•

Telefon 11-85.

Szerdán és csütörtökön

HENNY

PORTÉN

A legszebb mozi művésznővel a főszerepben

mm

sajtóiroda közli: A félegyházai
rendőrség
t á v i r a t i l a g ért esitette a szegedi rendőrséget,
hogy egy öttagú banda -e hó ,14-ón éjjel betört -az ottani villanytelepen és 7400 korona
készpénzt, nagymennyiségű ékszert és 25 liter zsirt -lopott tel. A szegedi rendőrség megindította -a nyomozást és hétfőn sikerült is
letartóztatni ,az egész társaságot. E g y -részük
katonaszökevény s liamis katonai igazolványnyal, egyenruhában járt. A tolvajoknál 55
ezer korona készpénzt -találtak. Beismerték,
hogy ez t ú l n y o m ó részben -vasúti zsebtolvajlásból ered. Ö-k lopták el a vonaton — saját
beismerésük szerint — Gfrgöcs
Benjámin
26.000 koronát tartalmazó pénztárcáját is. A
rendőrség f o l y t a t j a a nyomozást, ment bizonyos liogy egyéb bűncselekmények is terhelik a kézrekerült tolvajbandát.

— Leszállított (karácsonyi) árban: Leg-

1

MM

bun

Társadalmi dráma 4 felvonásban.
•

•

•

Háztttznézö.
Vígjáték 2 felvonásban.

Előadások pontosan 5, 7 és 9 órakor.

újabb kész női kabátok, szövet, bársony,
plüss és perzsából, bundák, szörmeáruk,
blúzok, aljak

stb. Mérték szerint készülnek:

divat kabátok, kosztümök, toülettek stb.
mérsékelt árban. Reményiné Feldmann Sári
női divatháza és divatszalon, Szeged főposta
mellett.
— A l e g s z e b b moziszinésznő vendégszerepel
szerdán a Korzó-moziban, az ö r ö k bün c i m ü
négyfel vonásos társadalmi -drálnában. H o g y
k i ez -a müv-és-znő, -azt m i n d e n mozilátogató
tudja: iH-en-ny Portén. H a iHenny Portén egy
filmen szerepel az -már egymagában is siker,
h á t még, h a a l k a l m a nyiilik kivételes tehetségének bemutatására is, m i n t a z ö r ö k b ü n
c i m ü szenzációs filmen. A-z ö r ö k bün c i m ü
d r á m á v a l egyidejűleg ke-rül bemutatásra -a
Háztüznéző cimii kacagtató vígjáték, amely
falatren-gető hahotát fog k i v á l t a n i . A kísérő
műsor — ezt mondani sem k-ell — elsőrangú
és méltó ebhez a két slágerfilmhez.
T a n u l j u n k idegen nyelveket
nyelviskolában. Telefon 14—11.

a

Városi
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d é l m a gyarorsz ag

— Olga Destnond, a kiváló, ismert művésznő
felléptével A hiúság vására nandkivül izgalmas, érdekes és finom történet délmagyarországi miliőben lesz szerdám és csütörtökön
a Z Uránia főslágerje. Azonkívül bemutatásra
kerül a Három kalap, két felvonásos, pompás vígjáték és a kisérő műsor.
eaasaebsbaaaaaaasaaflbaeabbaneasabbgbhasaaaaabasbbea

Keller Ármin
Szeged Széchcnyi-tér 8. Telefon 363.

! r ó g e p s z a ! a g - s T é n p a p ; r s a z ö s s z e s ke! ékek,
h a s z n á l t |,69 é pek á l l a n d ő a n r a k t á r o n . Vidéki
f e ndel e seke® a z n a P intéztetnek elcsasEosaaa

daqaaasbsasasbasshb

Szeged decemberben,
— A közigazgatási bizottság üUs". (Saját

tudósilónUfól.)

A

közigazgatási

bizottság kedden délután 4 órakor dr. Cicatrícis Lajos főispán elnökléséve] ülést tartott. Az ülésen a közigazgatási bizottság
rend.es szakelőadói beterjesztették havi jelentéseiket, amelyeket a bizottság egyhangúlag
tudomásul vett.

Taschler Endre főjegyző1 j döntette,
hogy .a közigazgatási bizottság ügyrendje
előírja, hogy az év első ülésén állapítsa meg
az év további részében, tartandó üléseinek
időpontját. Javasolta, fliogy a 'közigazgatási
bizottság az idén is minden lió 15-én délután
4 órakor tartsa meg üléseit.
A bizottság a /főjegyző javaslatát elfoffcui!\a.
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Magy. Tudományos Színház
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17-én és 18-án
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táncosnő

felléptével

:-:

Tőrös Sándor kir. tanácsos, pénzügyigazgató jelenti, ihogy a múlt év decemberében 1915 ugyanezen havához képest az
egyenesadénemök jövedelmezőségében és pedig egyenes-.adóban 2898 korona csökkenés
hadmentességi díjban 11 korona emelkedés
történt. Az 1916. évi eredmény-kimutatás
szerint egyenesadóban 76.847 korona, hadmentességi dijban 6.605 korona, összesen
83.453 korona csökkenés történt az előző évi
eredménnyel
szemben.
Jövedelemadóban
1916. évben 371.175 koronával több folyt be,
mint 1915-ben.
Dr. Andrássy Ferenc tisztifőorvos jelentése szerint decemberben a közegészségügyi
viszonyok sóikkal jobbak voltak, .minta megelőző hóban. A népességi szaporulat 15. Ez
kii lön említést, érdemel mert ez már hónapok óta nem fordult elő. Megszűntek a ragályos betegségek, ma már csak a minimális számban fordulnak elő ilyen megbetegedések. Decemberben élve született 84 fin,
101 leány, (novemberben 66 fin, 87 leány)
halva született 1 fin, 4 leány, meghalt 98
-fin, 106 leány (novemberbein 187 ifiiu, 87 leány.) A városi vegyvizsgáló-állomás 51 esetben eszközölt élelmiszer vizsgálatot.
Dr. Harsányt Elemér kir. vezetőügyész
azt jelenti, hogy a törvényszék fogházában
decemberben tis rend és tisztaság uralkodott.
(Szökési /eset nem fordult elő. A szegedi törvényszék fogházában letartóztatásban volt
decemberben jogerősen elitclt 48 férfi, 76 nő,
vizsgálati fogságban 111 férfi és 45 nő. A rabiparnál dolgozó foglyok decemberben 157
korona 84 (fillért kerestek.
Jánossy Gyula
tanfelügyelő jelenti,
liogy a múlt hó folyamán kilenc iskolát és
összesen 40 tantermet látogatott. A beiratkozott 'tankötelesek iskolalátogatása a várakozás követelményeit kielégítő. A tanítási
eredmény a meglátogatott iskolákban általában jó. Az alsóvárosi községi népiskolánál
egyes osztályok tanulói csak mindéin másodnap járnak iskolába, ami a tanítás eredményére rossz hatással van. Miután az alsóvárosi népiskola helyisége már ki van ürítve, kívánatos lennie, hogy az iskola épületébe
mielőbb visszakerüljön, amikor is a tanítás
folytonosságának hiánya meg fog szűnni. Az
iskolákban a katonák karácsonyára 1600 korona 52 fillért gy ütöttek ,a tanítók. A tanulok összeírásával kapcsolatos munkák befejezést nyertek. Kivették részüket a tanítók
az V. ihadikölcsön propagálásának munkájából is. Az ő .agilitásuk révén Szegeden összesen 744.998 koronát jegyeztek .a hadi'kölcsömre.
Alexander Lajos ifőállatorvos arról tesz
jelentést, bogy decemberben az állategészségügyi viszonyok igen jók voltak. Ragályos,
vagy fertőző állati betegség egyáltalán nem
fordult elő. A város területén elhullott 11 ló,
1 szarvasmarha, 12 sertés, 1 juh és 3 kecske.
A közvágóhídon levágtak 560 nagymarhát
177 szopós borjut, 5283 sertést, .1197 juhot, 1
kecskét és 17 lovat. .Vasúton elszállítottak'
Szegedről 146 szarvasmarhát és 184 sertést.
-izzótestek és üveghengerek
és A u e r á g ő k r e
ségben F O N Y O

Dráma
A

4

kiváló

szenzációs

részben.

0000
MŰSOR:
SZERDA: Mágnás Miska. Operett. Páros,
egyharmados.
CSÜTÖRTÖK: Farsang Színmű. Páratlan,
kétharmados.
PÉNTEK: (Először A csárdáskirálynő. Operett. Páros, 'hároniiharmados.
SZOMBAT: d. u.: Ifjúsági előadás. Velencei
kalmár. Szinmü.
SZOMBAT

ESTE:

Másodszor

a

Csárdáski-

rálynő. Operett. Páratlan, egyharmados^,
VASÁRNAP délután: Csokoládé
katona.
VASÁRNAP ESTE: Harmadszor-. Bér le tszüinetben A csárdáskirálynő. Operett.
Ifjúsági előadás. A színházi iroda jelenti:
Szombaton délután Shakespeare klasszikus
szmmiüve, Velencei kalmár kerül színre félhelyárakkal.
Vasárnapi előadások. A színházi iroda
jelenti: Vasárnap délután Strauss nagysikerű operettje, a Csokoládé katona kerül színre fél belyárakkal; a főszerepekben: Déri,
Kunosi, Cserényi, Ocskay, Sugár, Solymosi
és (Matánynyail. Este Kálmán Imre nagy operettje, a Csárdáskirálynő adatik.
CRDSBenBREBBSBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBOHBBBHSEaSaBB^

Felelős szerkesztő: Pásztor József,
Kiadótulajdonos: Várnay L.
t'aBBaSBSSBaaSBBBaaaBBBBBBBBBBBaBBaSBKaBSBBBBBaSBBaB

férfi és női divatcikkek
legnagrobh raktára.

:s

cég.

CsekOBics-öí 6 .
Telefon 854,

Széchengi-tér
Telefon 855.
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I s k o I a h e g e d ü k b e n, valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

Babós Sándor

TlTo ezÍ>?'

Iskola-utca 8. — Szolid árak.

vidékre is teljes vaggonrakományokat minden vasútállomásra
szállít. Sürgős esetekben Szeged-állomásról a z o n n a l továbbit
ií.ib
fi

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.

ír C ZIF A1"

szerepe.

Gyermekjegyek c s a k 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.

S O M A , világí-

j

tási-vállalatnál. Kölesei-utca 4. Telefon 165

művésznő

E l ő a d á s o k poni 5, 7 és 9 ó r a k o r .

Snverl

legjobb minő-

SZÍNHÁZ

feieton 13-is.

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

Faíürészelést körfürészü motorommal elvállalok házaknál is.

8

DÉLMAGYARORSZÁG

,j€ V L O L" f a g y s z e s z

g a z

legcsodásabb hatású szer, mely egy hét alatt elmulasztja a legmakacsabb fagyást is, bármilyen testrészen. Kitűnőnek bizonyult sömör, vörösség és börviszketegség ellen is. — Próbaüveg K 2.50, eredeti
üveg 3.50. — Vidékre postán szállitva 3 üvegnél
portómentes. Kapható egyedül a készitönél.

harisnyák, üvegek és égők kapfoa:-:

tők kizárólagosan

KOPNY

;-;

GYULA

Nemecz Dezső

„ H f l T T V II"
drogériájában.
Szeged Tisza Lajos-körut 73. Dugonics-téri sarok
mellett. Telefon 3- -41. sz.

auer-fény világítási vállalatánál Szeged,
Kosuth Lajos sugárut 1.
Ragyárté.'i kutnái.

Szeged, 1917. január 17.

Krúdy G y u l a :

Pest 1916.

Telefon 463.

H a v a s i c n ő n é első szegedi tanerő,

ü uiláglfás jfiMan fopíása eiuálialfafiB.

Ára 3 korona.

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

m

h

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

a

Serail-szappan

illat-1
2 ko- g

rona 5 0 fillér.. Kapható egyedül

m
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FRANKLANTALg
gyógyszertárában.

Szeged, Felsőváros S

Szt. György-tér.
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Versenytárgyalási hirdetmény.
Szeged sz. kir. város részére 1917. év folyamán
szükséges I. Kőműves,
II. Üveges,
III. Lakatos és
IV. Asztalos munkáknak vállalati uton leendő
biztosítása céljából
f. évi január hó 24-Ik napján délelőtt 10 órakor az
I. tanácsi ügyosztályban (Városi bérház I. emelet) tanácsi jóváhagyás fentartása mellett zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartani.
A szabályszerűen kiállított s az
I. alatti kömiives munkákra 1000 korona
II.
„ üveges
„
100
III.
„ lakatos
„
400
„ és a
IV.
„ asztalos
„
500
„ bánatpénzzel ellátott és mindegyik vállalatra külön-kölön kiállítandó zárt ajánlati levelek az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató hivatalba (Városháza,
földszint) nyújtandók be.
Elkésve erkezett, kellő bánatpénzzel el nem látott,
szabálytalan avagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Vállalati feltételek és egységi árak fent jelzett
ügyosztályban a hivatalos órák alatt betekinlhetők.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1917. január
II. t. ii.
29394-1916 tan. sz.

Móricz

Zsigmond:

Ára 3 korona.

Janson Gusztáv :

Ára 1 K 90 fili.

liaphafék:
könyv- és papírkereskedésében,
Szeged, Kárász-utca 9.

.

28,— kor.
! 1,— „
.
7.— s
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éttermében hústalan napok kivételével minden
időben kitűnő

Erdélyi

u
m
m

Ára 3 korona.

Somogyi Sziiveszter,

Telefonszániak

„ b o h s - ' - s z a l l o

D

Hz Mii erdfi tltli

polgármester.

egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .

j

18,— kor.
14.„

Szeged szab, kir. város tanácsától.

/Vfoinár F e r e n c :

m

fatányéros

kapható. — A Szegedre érkező és elutazó
közönség részére kényelmesen brendezett szobák. — Mérsékelt árak. — Pontos kiszolgálás.
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Szalmásy Mihály M

Bank 385

tt

FHíTPI I l i m — j T ,
különösen kemény hulladékta, mely egyenlő értékű
a legjobb hasábfával, továbbá mindennemű hasábfa
u. m.: bükk, g y e r t y á n , szil, d o r o n g stb. fajokban kiölezve suly szerint és teljes kocsirakományonkint állandóan kapható. — P o r o s z - és pirszenek
(koksz) ezenfelül retorta f a s z é n cement, mész,
kátrány, elszigetelölemez (kavicsos és parafás)
nád állandó nagy raktára.

Raktár 2 3 1
Í! • tm S W

X W M

• Szegedi Bankegyestilet Részv.-Társ. •

vendéglős.

APRÓHIRDETÉSEK.
Caffe Restaurant

Neu-

hold Hétválasztó-kávéház.
Állandóan női

zenekar.

Tisztelettel Neuhold Dezső.
Gáz-harisnyák és üveghengerek valódi Auer-fény
kapható Kopny Gyulánál
Artézi kut mellett. Telefon 468.
Juszticz D e z s ő órás
és ékszerész Kölcsei-u. 2.
Royal szállóval szemben.
Tört aranyért K 3-20-at fizetek grammonként.
Legolcsóbb

és legjobb

cipő aTurul cipő. Kérem
kirakatunk megtekintését.

F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a híres Lei.rnngér-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hsjhuüás, bajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-fele „Ch i n a h a js z e s z 4 által. Ara K 1-50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
H a j ő s z ü I és ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 50 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
25'
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Szllasl
tűzifa, szén- és bognárfakereskedők
S Z E G E D , Párisi-körut 35. szám.

0
:íi

Ajánlatokkal szívesen szolgálunk,

0

B

0
0
0

0
0
Ajánlanak bükk-, c s e r - é s g y e r t y á n h a s á b tűzifát ölenként, felvágott ál0
lapotban is h á z h o z szállitva, valamint v a g g o n r a k o m á n y o n k i n t b á r - ®
Interurbán 146.

m e l y vasúti á l l o m á s r a szállitva. — Továbbá a s z t r a u i kétszer m o sott k o v á c s s z e n e f , p o r o s z , k o c z k a s z a l o n s z e n e t é s p o r o s z diók o k s z o t , p í o m h á z o t t zsákokban házhoz szállitva. — R e t o r t a f a s z e n e t
nagyban és kicsinyben árusitunk ugy helyben mint vidékre.
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Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9.

0

0
0

0
0
0
0

