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ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Szerkesztőség:
SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM.
A szerkesztőség telefonja: 305.

Szeged, 1917,

ROTTERDAM: A Reuter-ügynökség jelenti: London közelében egy muniiciógyárban nagy robbanás történt. Attól tartanak,
bogy a robbanás ereje számos embert megölt.
BÉCS: Zimmermann német birodalmi
külügyi államtitkár ma Béosbe érkezett.
STOCKHOLM: Az orosz kormányhoz
nagybizott-

ság feloszlatásában a duma feloszlatásának
előjelét látják.
GENF: A Havas-ügynökség jelenti Pétervárról:

Bank pénzügyminiszter

távozik

állásából. Utódja ismeretlen.
BERLIN;

A lengyel államtanács kül-

döttei Berlinből Bécsbe, innen Budapestre,
Szófiába

és

7.— K.
2.40 K.

Kiadóhivatal:
SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM.
A kiadóhivatal telefonja: 31.

Vasárnap, január 21.

VI. évfolyam, 16. szám.

LEGÚJABB.

közelálló politikusok szerint a

egész évre
28.— K.
negyedévre
félévre . .
14.— K.
egy hónapra
E g y e s s z á m á r a l o fillér.

Konstantinápolyiba

utaznak,

bogy a szövetséges hatalmak kormányaival
hivatalosan közöljék a lengye! állam megalakulását.
M A L M Ö : Az oiaszok Korinthus és Br/indisi közt állandó hajójáratot akarnak létesíteni. Brindisi előtt hadihajókat koncentráltak.
BÉCS: Egy ma közzétett hirdetmény
utján az 1899 évfolyamhoz tartozó népfelkelőket szemlére hívják föl, A jelentkezéseknek e hó 31-ig kell megtörténni. A népfölkelői bemutató szemlét a február 8 és 22i'ke közti időben tartják meg.

Német ezredek rohammal
elfoglalták Nauesfif.
- A Susita-völgytől északra a románok öt rohamtámadását véresen visszavertük. - Az ellenség több
száz halottat és 4 0 0 foglyot veszitett. BUDAPEST, január 20. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Mackensen vezértábornagy hadcsoportja: Nauesti helységet, Nabolöasától nyugatra német ezredek
rohammal elfoglalták.
József főherceg vezérezredes harcvonala: A Susita-völgytöl északra orosz és
román csapatok tegnap is támadtak. Mim*
az öt rohamuik meghiusulí. Az ellenség ez
alkalommal súlyos, véres veszteségen felül
400 foglyot is veszi tett. Belbortól északkeletre visszavertünk orosz hírszerző csapatokat. Valeputnénál felderítő osztagaink
rajtaütöttek az ellenséges tábor: őrsökön.
Lipót bajor herceg vezértábornagy
arcvonala: Nincs jelenteni való.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, január 20. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértábornagy harcvonala: Különös esemény
nem volt.

József főherceg vezérezredes harcvonala: A keleti Kárpátokban Belbortól északkeletre kisebb orosz osztagok több izben
megtámadták állásainkat, de sikertelenül.
Egy helyen a meglepetésszerűen benyomult
ellenséget kézitusában visszavertük. A Susita-völgytöl északra a románok megujitották kétségbeesett támadásukat, ugyanazo-.
kon a helyeken, ahol elözö nap is támadtak.
Nehéz harcok után öt izben véresen visszavertük őket. A támadók több száz halotton
ikivül, amelyek állásaink előtt fekszenek,
400 foglyot is veszítettek.
Mackensen vezértábornagy hadcsoportja: Az erős havazás és rossz látási viszonyok akadályozzák tüzérségünk tevékenységét. Enmiek dacára német csapatok rohammal elfoglalták a Szereth mentén fekvő
Nauesti helységet.
LUDENDORFF, első főszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A Dunánál dől el Oroszország sorsa.

Stockholm, január 20. A Russkij Invalid, az orosz hadügyminisztérium hivatalos
STOCKHOLM: Megbízható jelentések lapja írja: A Szereth torkolata vidékén minszerint Pokrovszky benyújtotta lemondá- den eszközzel előkészített nagy offenzíva
sát. A lemondás elfogadása kérdésében a indult meg a szorongatott Galac tehermencár a napokban fog dönteni. A liberális párt, tesitésére. Az orosz hadsereg eltökélte, a
amely az angol követ körül csoportosult, Szeretőnél vagy gyöz, vagy megsemmisül.
vereséget szenvedett. A cáír kihallgatáson Az orosz hadvezetőség semmi áldozattól
fogadta Buchanan angol követet. Politikai' nem riad vissza, hogy a régen előkészített
körökben a követ visszahívásáról beszél- offenzívával sikereket érjen el, különösen
nek. A liberális pártnak Nikolajevies nagyherceg is erős oszlopa volt. Hir szerint Nikolajevies nagyherceg kegyvesztett lett.
Állítólag a kaukázusi alkirályi címtől és a
főparancsnokságtól is megfosztják.
BUDAPEST, január 20. .(Közli a (miHÁGA: Az angol független munkáspárt niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harcírásiban fordult Wilsonhoz, amelyben kifej- tér: Lényeges esemény nem történt.
tik, hogy az angol közvélemény, de különöHÖFER altábornagy,
sen a munkásság a háború végét kívánja.
a vezérkari főnök helyettese.
Az angol sajtó hevesen támadja a pártot,
BERLIN, január 20. A nagy főhadiamelynek nincs joga az angol nép nevében
szállás
jelenti: Macedóniai harcvonal: A
nyilatkozni. Különben is az angol nép nem
kívánja Wilson békéjét, amelynek megóvása helyzet változatlan.
LUDENDORFF, első föszállá&mester.
érdekében a nemzetek fegyverrel kell, hogy
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
őrködjenek,
,

mert Galac elvesztése súlyos stratégiai következményekkel járhatna.
Rotterdam, január 20.
nicle irja:

A Daily Chro-

Gáláénál az alsó Dunánál

van

még mindig az orosz harcvonalak Aohilessarka. Az utóbbi napokban mar nem bírtak
a támadók eredményeket elérni.

Az orosz

hadvezetőség belátta, hogy a Dunánál döl el
egész Oroszország sorsa.

Nyugalom a délkeleti és
Würffenbergi csapatok
Macedón fronton.
győzelmes vállalkozásai.
BERLIN,

január 20.

A nagy főhadi-

szállás jelenti: Wytschacenél és Labasseéitöl nyugatra visszavertünk ma éjszaka támadó angol járőröket. Boller és Rajnarohne
csatorna között württembergi csapatok győzelmes

feMeritö vállalkozásokat

hajtottak

végre.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
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Gyermekvédelmi hadsereg.
Nagyon sok a rossz, a züllött gyermek
ez a pamasz hangzik mostanában imind nagyobb erőivel mindenfelé. Az anyák, akit
nek az uruk a harctéren van, a megélhetés
gondja miatt nem tudnak fel ügyelni a .gyermekekre és gyakran az iskolához, a fiatalkorúak biróságálhoz kénytelenek fordulni
védelemért a saját gyermekeikkel szemben
A háborúnak ez lis egyik egyre riasztóbb
jelensége, amely mellett nem szabad részvétlenül elhaladnunk, ha nem akariuk, hogy
erkölcsi épségében .romlott nemzedék vegye
át az apák örökségét. Az országosan meg.
indult gyermekvédelmi akció eddig nagyobb
eredménnyel mem íjárt, mert jórészt elméleti
megálapitásokra .szorítkozott anélkül, hogy
a gyermekvédelem hatásos eszközeit kon
krét alakban megjelölte volna.
Szegeden az utóbbi időben a gyermekvédelmi mozgalom épen ezért helyes irányba terelődött akkor, a'midőn a védelem módját intézményesen akarja végrehajtani. /Ennek a .programnak egyik részéről ezen,.?,
helyen .már szólottunk. Kifejtettük akkor,
hogy a gyermekvédelemnek legcélravezetőbb módja a megóvó eljárás. Azóta a mozgalom irányitói meg is szervezlek a fiatalkornak moziját és megalakították a szegedi
iskolaigazgatók bevonásával az ellenőrző
bizottságot, amely megállapítja a fiatalkorúak részére a mozielőadások műsorát és
hetenkint értekezletet tart a gyermekvédelem ügyében. A gyermektanulmányi társaság szegedi fiókköre szintén nagy buzgósággal karolja fel a gyermekvédelem ügyét
és szombaton tartott választmányi ülésén,
amelyről másutt számolunk be. sok életrevaló módját állapította meg a gyermekvédelemnek. Ezek közül ezúttal azzal az igen
figyelmet érdemlő gondolattal kivárnunk foglalkozni, amely az igazgatók ellenöraLb'izottságánák értekezletén vetődött fel első
izben, de meleg fogadtatásra talált a gyermektanulmányi társaság 'választmányi ülésén is. Ez a gondolat pedig az, hogy az egész
társadalmat meg kell nyerni a gyermekvédelmi akciónak. Helyesebben: a társadalom
minden tagját a gyermekvédelem szolgálatába kell állítani az állandó ellenőrzés gyakorlásával.
A társadalom általában közönyt tanusif
a fiatalkorúak bűnözésével szemben. Az utcán, városi köztereken, nyilvános helyeken
a gyermekek illetlenkednek, botrányosan
viselkednek, kárt okoznak, rendetlenkednek
anélkül, hogy akadna valaki, aki figyelmeztetné, korholná őket. A kocsmából nem utasitja ki őket senki, dohányozhatnak és sztlajkodlhatnak kedvükre. .Alig érzi valaki kötelességét annak, hogy a rossz útra tévedt
és bűnös .hajlamoknak ihódoTó gyermekkel
szemben nyomban a helyszínen fellépjen. A
társadalom sokkal kényelmesebb, semhogy
a gyermekek dolgába, ha nem a saját gyermekéről van szó, 'beleavatkozzék. A legtöbb
ember megelégszik egy-egy korholó fejcsóválással, aztán megy tovább. A gyermekek pedig nyugodtan és úgyszólván zavartalanul folytathatják a testi és lelki fejlődésükre káros üzelmeket.
Ezt az állapotot tovább tűrnünk nem
szabad, nem lehet. A nemzet jövendője függ
attól, hogy a gyermekek züllésének gátat
vessünk és ezt már a háború folvamán még
kell tenniök azoknak, akik a front mögött
küzdenek az állam létéért és fenmaradásáért. A front mögött a társadalom minden
tagjából nagy gyermekvédelmi hadsereget
kell szervezni, amely az állandó ellenőrzés
éberségével óvja meg a gyermekeket a zülléstől és -romlottságtól.
'Nem szabad tétlenül tovább néznünk a
nemzet jövendő reménységének, a gyermekeknek pusztulását. A korcsmákból ' tiltsuk
ki őket, a cigarettát dobassuk el velük, csinvtevéseiket akadályozzuk meg. Ne törődjünk
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azzal, hogy ez kellemetlenségekkel jár. Ezek
is megszűnnek, ha a gyermekek a tervszerű
és állandó ellenőrzés eredményeképen azt
tapasztalják, hogy a társadalom szeme rajtuk függ és sehol sem élhetnek büntetlenül

káros szenvedélyeiknek. Ha ez a gyermekvédelmi hadsereg buzgón és kitartással teljesiti kötelességét, a nemzetnek egyik legéletbevágóbb jelentőségű küzdelmét segítjük
győzelemre.

Az uj Möwe tetteivel foglalkozik az egész
amerikai sajtó.
Rotterdam,
Washingtonból:
tettei élénken
közvéleményt.
ket általánosan

január 20. A Times jelenti
A német kobozmányi hajó
foglalkoztatják az amerikai
A bátor német tengerészecsudálják.

Badevic útjáról
Berlin, január 20. Badewitz megérkezése után elmondotta, hogy cseppet sem
volt veszélyes 400 foglyával hazai kikötőbe
jutni. A foglyokkal könnyen bánták el. A
hajón szabadon járhattak- és egyetlen pisztoly elegendő volt megfélemlítésükre.

A Yarrowdell német
parancsnoka
Berlin, január 20. Badewitz
haditengerészeti tiszthelyettes, aki a Yarrowdalle brit
hajót elzsákmányolta, már a Möwe cirkálásai alkalmával kitüntette magát, ö volt az,
aki az elsülyesztett ellenséges hajókról öszszeszedett hadifogoly tengerészeket a szintén elzsákmányolt Westburne angol hajón,
amelynek ő lett a parancsnoka, a Kanáriszigeteken levő Teneriffára vitte, ott biztonságba helyezte s aztán a hajót elsülyesztette. Spanyolországban internálták Badewitzet, de sikerült elmenekülnie és nagy kalandok után hazatért.

A második Möve a brazíliai
vizeken.
Bem, január 20. A lyoni Progres-nak
jelentik Rio de Janeiroból: Egy Möwe-tipusu
német hajó nagyobbszámu hajót süly esztett

Poincare ngilatkozata.
— A „győztesnek mutatkozó"' Hémeíország. —
üenf, január 20. A Havas-ügynökség
jelenti: Poincare, a köztársaság elnöke fogadott egy amerikai hírlapírót, akinek többek
között a következőket mondta:
— Németország meg akart lepni bennünket és le akart igázni; ezért tiporta szét
a kicsiny, ártatlan Belgiumot. Sajnos, bizonyos, hogy Németország, amely most győztesnek mutatkozik, — bár semmi kétség
közeli veresége iránt — még mindig nem
érett meg a szükséges békére. Mi tehát folytatjuk a háborút mindaddig, amig az ellenség helyre nem állítja, amit elpusztított és
biztosítékokat nem nyújt. Wilsonhoz intézett jegyzékünk világos. Nincs titkolni vaónk: kárpótlást akarunk a múltért és biztosítékokat a jövendőre.
Francaiország
negyvennégy évig fojtotta el fáidalmait, a
melyeket a régi seb okozott. Nem akartunk
reváns-háborut. Franciaország türelmes volt
emondó volt és tűrte a tangeri, az agadiri
és a sok más kihivást. Ma azonban, amikor
mások hibája révén annyi vér folyt, érvényesíteni kell igényeinket, amelyeknek jog
és igazság az alapjuk.

el. A Hudsoin Maru nevü. japán gőzöst, a
melynek ,az elsülyesztett hajók személyzetét föl kellett vennie, a német hajó arra
kényszeritette, hogy január tizenkettedikéig
a közelében maradjon, csak azután engedte
meg neki, hogy Pernamibuco felé folytassa
útját, ahova tizenötödikén meg is érkezett.
A pernamibucói révkapitányt értesítették,
hogy imás elsülyesztett hajók személyzetéből négyszáznegyvenegy ember legközelebb
odaérkezik a Yarrowdiale neYü hajón. A St.
Theodore nevü hajó, amelyet német hajók
elfogtak, fel volt fegyverezve. Épen olyan
módon használták, mint annak idején az
Appam nevü hajót.

„Nincs mentség a brit tengerészeti kormány számára"
Bécs, január 20. Hágából jelentik a Neue
Freie Pressé-riek: A Times fel van háborodva az u.i német zsákmányhajó sikere miatt
és nem talál mentséget a brit tengerészeti
kormány számára. A lap katonai szakértője
azt hiszi, hogy a németek megismételték az
Appammal történt támadást és az egyetlen
biztató körülmény az, hogy a garázdálkodás nem tarthat sokáig, hiszen annak idején
a Möwe is csupán két hónapig folytathatta
rablókalandozását. A zsákmányul ejtett St.
Theodore, amelyet azóta német tengerészek
vezetnek, aligha fog menekülhetni az üldöző
angol hadihajók gyűrűjéből, tehát kénytelen
lesz valamely semleges kikötőben horgonyt
vetni.

í Az olasz harctéren nincs
változás.
BUDAPEST,
niszterelnöki

január 20.

sajtóosztály.)

(Közli a mi-

Olasz harctér:

A h*4yzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Ujabb antant-konferencia
Pétervárott
Lugano, január 20. Az Idea Nazionale
jelenti a még megerősítésre szoruló hirt,
hogy a négyesszövetslég legközelebb Pétervárott tart konferenciát, amelyen főként a
polgári népesség mozgósításának kérdésével fognak foglalkozni.

E g j hollandi postagőzöst német
kikötöbe vittek
Berlin, január 20.

A Wolff-iigynökség

jelenti: Torpedónaszádjaink e hó 19-én reggel a Princ-Wendrijk nevű hollandi postagőzöst, amely Londonba igyekezett, átkutatás végett Zeebriiggébe vitték.

Bzeged,

DÉLMAGYARORSZÁG

1917. január 21.

H Balkán Rkadémia ügye a minisztériumokban.
— A Délmagyarország
Budapest,
január 20.
A szegedi kereskedelmi főiskola ügye
mind nagyobb mértékben vonja magára az
ország figyellmét és érdeklődését. Mióta országos közéletünk több kitűnősége a iDélmagyarország hasábjain elmondta véleményét,
olyan köreik figyelme is ráterelődött a Balkán Akadémia ügyére, amelyek mindenképen hivatottak arra, hogy róla véleményt alkossanak és a megvalósulás körül állásit foglaljanak: in ellette vagy ellene.
Azok a szimpatikus bangók, 1 amelyek

tudósilójától.

—

pimtata itt talán jóvátehei még az eddigi
mulasztásokat.
"
A kép teljessége okából még fel kell emlitenünk, hogy információink szerint a kultuszminisztériumban a múlt tavasz óta amikor a Keleti Kultur Központ vezetősége az
akadémia gondolatát és alapvonalait ismertette meg gróf Klebelsberg Kund államtitkárral, Cicatrícis Lajos főispán hatékony
közl>e!lépésén k i v ü l mind mai napig
semmiféle
további információ
nem történt. ( A hétéin el

is ment Jankovich Béla kultuszminiszterhez
az a rövid tájékoztató, amelyre a küldöttség
kosi Jenő és mások részéről elhangzották, tisztelgése előtt szükség van. — A szerk.)
mind azt mutatják, hogy ia szellemi élet küH a ebből tanulságot merítünk, az a gonlönböző terén működő vezérek első pillanatra dodat sincs kizárva, hogy a bejelentett külfelismerték a kérdés óriási jelentőségét és döttség olyan választ kap, hogy azon tárgyaönzetlen megértéssel nyilatkozataik révén is lások befejezte után, melyek az anyagi ós
jó szolgálatot tesznek az ügynek. Amikor Sze- szellemi alapok körvonalainak a megállapiged város jogos aspirációiról esik szó, nyom- tására fognak irányulni, fog a miniszter poban feltámad a vágy másokban és — sajnos zitív választ adni. Nyilvánvaló pedig, liogy
— a közismert magyar átok: ha jogos igénye- előzetes purparléval simábban és biztosabban
ket egyik oldalon kielégít a kormányzat, szá- kaphatna a küldöttség végleges választ. (IETmolnia kell azoknak a kritikájával, akik re nézve Cicatrieis főispán megjelölte már
ugyanakkor — talán más ügyben, mint ké- az egyedül helyes és célraveztő eljárást. — A
relmezők — még nean lettek kielégítve.
'szerk.) Az ilyen válasz különösen azért volUtána jártunk illetékes helyen és regisz- na fontos, mert az államsegély mérvéről is
t r á l h a t j u k , liogy a szegedi kereskedelmi
főistájékoztatna, ami a szervezés további munkákola ügye döntés előtt áll. A z illetékes mi- i'ataibian rendkívül fontos körülmény. Különisztereknél megtörtént
a küldöttség
bejelennös jelentőséget főként az ad a kérdésnek,
tése és
hogy nem jöhetne szóba a segélyezésnek az
-a formája, hogy az állam a tanárok fizetését
Szeged eáros rövid időn belül abban
egósziteiné ki. Az ilyen állami segélyezés laa helyzetben lesz, hogy a
kormány
bilis voltával mindenki tisztában van, főiskoelvi hozzájárulásával
megkezdheslai jellegű intézetnél pedig szinte veszedelse a főiskola,
megszervezését.
mesnek mondható, mert cselekvési szabadTermészetes azonban, hogy ebben az esetságban korlátozza a fenntartót. És bízvást el
ben sem maradtak el a gáncs ve tők, amintlelhet mondani, hogy épen azért kultiválják
hogy minden jó ügy mellől nálunk Magyarszívesen a segélyezésnek ezt a módját.
országon el nem mariadihatnak. Talán nem
(Fontos volna a miniszter részletes inforlesz céltalan, ha e helyütt rámutatunk arra,
hogy bizonyos körökben ellenszenvvel nézik málása abból a szempontból is, hogy az intéSzeged mozgalmát és talán szükséges is az zel megnyitásának időpontja is flxiroztasintézők figyelmét Ifelliivni arra, liogy az el- sék. Utólagos tárgyalások ugyanis elhúzódhatnak és ezeken könnyeben érvényesülhetlen ámmlaitfia] számolni is kell.
Hangosan nem nyilvánult meg az ellen- nek azok a gáncsoló érvek, amelyekről fönakció, amely kicsinyes ós — nem akarj ok nehb említés történt. Akiinek ideje van, anazt mondani épen, hogy: önző, de minden nak élete is van. És ha csak néhány tetszetős
esetre szubjektív szempontokból szeretné mondatot helyezhetnek -el lazok, -akik nem jó
útiját állani a szegedi mozgalomnak. íVialó- szemmel nézik az akciót, a: nekik adott idő
szinii, hogy épen ezek miatt a napvilágra •az óhajoknak éketet is adhat,
Az anyag ismerete nélkül a miniszter
nem kívánkozó rugók miatt nem is fognak
az ellenkezők nyíltan felvonulni, hanem fele- nem lesz abban a helyzetben, bogy kötelező
lősség nélkül annál érzékenyebben fogják erejű nyilatkozatot tegyen, jólefhet ellenkező
tomboló munkájukat elvégezni. Ez a munka esetben nyilatkozatával útját vághatná minpedig annál is inkább veszedelmes mert a den eíl'lenakeiónak.
A küldöttség "be van jelentve'; a tárgyakonlkolyhintőik kezét nem lehet megfogni.
lások
felvétele sürgős érdek volna.
Ezen a ponton döl el a Balkán Akadémia
g r ó f Khuen

Héderváry,

Strauss

O s z k á r , Rá-

szervezésének komolysága. Az alapítók és a
fenntartó város ügyességén múlik az, hogy
mételyezett gondolatsorok eljutnak-e a legma
gasabb illetékes forumokig, avagy nem és
illetve: megfelelő értékükre lesznek-e leszállítva, ha odáig eljutnak.
Nyílt tikok, hogy a Keleti Kultur
Központ
teljes erkölcsi
súlyával
hajlandó
a szegedi
akciót előbbrevinni,
ha a városi
vezetőség
részéről erre felszólításé nyer. O l y a n erős té-

nyező ez, aminek a félreismerései súlyos konzekvenciái u lehet.
Ugyancsak nyílt titok, liogy a Keleti Gazdasági

Központ

részéről

nem

nyilvánul

meg

az a rokonszenv, amely első pillanatra épen
n hivatása szempont jából várható volna. Igen
valószínűn dk látszik, hogy a rendezők követiák el a hibáit, mert ennek a Központnak
vezetősége nevében is történt, olyan nyilatkozat, b o g y az eszmét

Egyébként

pártolandónak

kétségtelen is, hogy

megfelelő in v i t-re azonnal

tartja.

Lánczi Leó

a mecénások

sorába

áll. Hogy pedig Lánczi Leó állásfoglalása
egyúttal a Keleti Gazdasági Központ állásPontját is jelenti, evidens. iA rendezőség ta-

Esti német hivatalos
jelentés.
BERLIN. A Wolíf-ügynökség jelenti január 20-án este: A nyugati frontom semmi
különös esemény nem történt.
Interpelláció Briandhoz a válaszjegyzék
miatt.
Genf, január 20. A francia kamaráiban
arra az interpellációra, amelyben a kormány nyiMt.kozatát kérték a Wilsonhoz intézett válaszjegyzélkre, Briand miniszterelnök felélt é's azt kiyánta, liogy az interpelláció tárgyalását napolják el bizonytalan
időre, majd ezeket mondta:
— Válaszolva a nagy amerikai nemzet
kérdésére, nyíltan ós határozottam közöltük
az otkolkat, hogy miért harcolunk: a bűnhődést, jóvátételt és biztosítékot, amit követe-
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lünk és hadicéljainkat. Mit mondhatok többet, miért bocsájtkozzani erről a kérdésről
eszmecseriébe.
A kamara nag ytetszéssel fogadta Briand
beszédlét és 432 szóval 57 ellenében bizonytalan időre elnapolta az interpelláció, tárgyalását.
' I

Éhínség Görögországban
Köln, január 20. Á KölnisoHe Zeitung
jelenti Szófiából: A Mir oimü lap Athénből
kitűnő forrásból jelenti, hogy Görögország
nem akarja a háborút, de a helyzet, amibe
került, rosszabb a hadihelyzetnlél. A blokád
miatt a forgalom megbénult és a nép között
éhinség pusztít. A kormány bízik abban,
hogy Wilsonhoz intézett jegyzéke nem marad hatástalan.
Görögország
elfogadta
ugyan az antant ultimátumát, de nem fogja
teljesíteni valamennyi követelését, mert
nem követhet el öngyilkosságot.

Törökország válasza az
antant jegyzékére.
Konstantinápoly, január 20. A török kormány a semleges hatalmaknak ma jegyzéket adott át. VáíaszoJ az antant-hatalmak
által a semlegesekhez intézett jegyzékre. A
jegyzék, amely nagyjában megegyezik a
szövetségesek jegyzékével, különösen azt
emeli ki, hogy a központi hatalmakat és
Törökországot távolról sem hódítási vágy
vitte a háborúba. A jegyzék emlékeztet a
terrorra, amelyet az antant a kis országokkal szemben gyakorolt és a felelősséget a
háború folytatásáért az antantra hárítja. A
jegyzék a kővetkezőkkel végződik: A négy
szövetséges hatalom bízva ügye igazságában, folytatja a háborút, míg ki nem vívta
a népek becsületét és szabadságát és a nemzetiségek föllendülését biztosító békét köthet.
A párisi bankkörök béketörekvésel.
Hága, január 20. A Daily Telegraph párisi tőzsdei jelentései most utalnak először
a párisi biankkörök világbéke törekvéseire.
Egyik réiszük azt kívánná, hogy Németországgal a béketárgyalások fonalát felvegyék, de a többség Anglia oldalán a háború
folytatását kivánja.
A PÁPA ÉS A BÉKE ÜGYE.
Lugamo, január 20. A Conriere della Sera jelenti: A Vatikán a központi hatalmaknak a

semlegesekhez intézett

jegyzékére

nem fog válaszolni, csupán tudomásul veszi
a jegyzéket. A pápához közelálló körök szerint a pápa semmi lépést sem tesz a béke
érdekében, mig erre mind a két hadviselő
fél fel nem kéri.

Kína pártolja a békeakciót.
Genf, január 20. Pekingből jelentik:
Kína jegyzéket intézett Wilsonhoz. Rokonérzését fejezte ki Wilson béikeakciója iránt.
Kijelenti, hogy hajlandó minden eszközzel
támogatni a jövőben, ihogy a nemzetek
egyenjogúsága megőriztessék és a népek az
erőszaktól és az igazságtalanságtól megóvassanak.
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j f t ])élrr\agyarország
második
hangversenye.
Az elmúlt esztendő utolsó hónapjának
elején a Délmagyarország bejelentette ihü és
áldozatra mindig kész közönségének, begy
ujabb jótékonysági akciót kiván kezdeményezni, aminek a révén a szegedi szegények
javát óhajtja szolgálni. Ezt a jótékonysági
akciót a művészettel törekedünk párosítani,
még pedig olyformán, hogy színvonalon á'lló
koncerteket rendezünk, amelyek keretében a
művészet kiválóságait szólaltatjuk meg és e
tartalmas és szépségeket nyújtó hangversenyek jövedelmét, most, télviz idején, a szegedi ,szegények fölsegélyezésére fordítjuk.
Az effső hangversenyt december közepe
táján rendeztük és a közreműködésre megnyertük Dohnányi Ernőt, a kiváló magyar
talentumot, a zongorának együk utolérhetetlen művészét. Élvezői voltunk annak a nagy.
zavartalan gyönyörűségnek, ami a közönségben a Dohnányi művészete nyomán keletkezett. Ez a koncert nem/csak erkölcsi és művészi részében sikerült, de anyagi tekintetben is. És mi azzal a bulldog tudattal adtuk
át a város polgármeöterénelk, dr. Somogyi
Szilveszternek a hangverseny jövedelmét,
több mint ezerötszáz koronát, liogy sikerült
e«»v r>á,v könnyet felszárítanunk és a rélküfÖ7Ós eondja.it — ha ideig-óráig is — eloszlatnunk. Abból az 1500 koronából cipő került
a szegedi szegény gyermekek lábára és a mi
törekvésünk kielégülést talált ebben a jóleső
tudatban.
Januárra terveztük jótékonyoélu második
ilionvversenyiinket, amelyre közremüködőkül
mioo-nvertük Kabos Ilonkát, a kiváó zongoraművésznőt és Rózsa Lajost, a magyar királyi
Operaház nagyhírű és méltán ünnepelt baritonistáját. Az ő várva-várt szereplésükről
azonban egyelőre le kell mondanunk, mert
Rózsa Lajos nem jöhet, miután az igazgatóság januárban az Operaház müvószgárdájá-

jótékongcélu

ibóil senkit s>eim enged vidéki vendégszereplésre. Igy tehát február 7-én tartjuk meg
a Tisza-szálló nagytermében másodtik jótókonyoélu hangversenyünket, aminek egyetlen közreműködője nem kisebb nagyság mint
a hegedűnek világhíres művésze: Bnrmesfer
Willy.
A művész nem ismeretlen a szegedi közönség előtt. Ha jól emlékezünk, két izben
koncertezett már Szegeden és pedig olyan
művészi sikerrel, ami párját ritkítja. Nyolc!
iz esztendeje, hogy utoljára szerencsénk
volt hozzá és liogy itt utoljára élvezhettük
oáratlanul álló, klasszikusan szép és nemes
művészetét. Bach müveinek hegedűin nincs
nálánál jelentősebb interpretátora és a hegedűsök világában nincs nálánál különb
techikai készültségü miivész, aki amellett a szive érzését
is
megszólaltatja,
a hegedű négy húrjában. Bur mester olyan
műsort álUitott össze erre a koncertjére, ami
nemcsak a zenei szakköröket, hanem a zeneélviezőket is a legteljesebb mértékben kielégítheti.
'
I
ÍHitünlk van abban, liogy a Délmagyarország-nok ezt a most bejelentett koncertjét,
ami szintén nem üzleti alapon rendeztetik,
közönség felkarolja és a legteljesebb támogatásában részesíti. Kettős célt istápol: a művészetet és a jótékonyságot. Külön-külön is
pártfogást érdemel, mindegyik együtt pedig
a legteljesebb méltánylást. A Dél magyarország büszkén vallja, bogy jótéikonyicólu 'akciójában a közönség még sohasem hagyta
magára és bízvást reméli, hogy Rurmesterkoneertjének fényes anyagi sikerben is része
lesz.
Jegyek a hangversenyre már a jövő hét
lején kaphatók lesznek Várnay L. könyvkereskedésében, a Délmagyarország
kiadóhivatalában.
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Az angolok detronizálják az egyiptomi
szultánt.

Repülőink sikeresen bombázták
Radziwilow városát.

Zürich, január 20. Olasz jelentések szerint az angolok az általuk trónra elmeit
egyiptomi szultánt detronizálják, mert a
szultán ellene van annaJk, hogy az ott berbnvált csapatokat a törökök elten alkalmazzák Mezopotámiában.

Amsterdam, jianuár 20. Radziwilow nagy
voJihiniali várost 13 német repülő bombázta.
A repülök a leghevesebb védőtüzielés dacara 40 boímbát dobtak le éis hagy károkat
okoztak. A repülők valamennyien sértetlenül visszatértek.

Angliában behívják a felmentetteket.
Genf, január 20. A Petit Journal jelenti
Londonból: Az angol kormány elvetette azt
a javaslatot, hogy a védikötelezettlséget kiterjesszék 42 évtől felfelé. 'Elhatározta, hogy
a gyarmatokon újoncokat verbuvál és a felmentetteket a legszigorúbban behívják.
A HUDZON MARUT NEM INTERNÁLJÁK.
Rotterdam, január 20. A Reuter-ügynökség jelenti Rio de Janeiiróíból: A tengerészeti miniszter kijelentette az újságíróknak, hogy a Budison Marii gőzöst német
gőzösnek tekinti és ezért nem internálja
Pambucoiba, hanem mint német kobozmány |
marad ott.
>.

12 ellenséges hajó elsülyesztése két nap alatt
Rotterdam, január 20. Ma ideérkeztek
a Gerda ós Gassiemanerski dán gőzösök
kapitányai és 33 matróza. A dán gőzösöket
egy nőmet tengeralattjáró elsülyiesztette. A
kapitány elmondta, hogy a tengeralattjáró
2 nap alatt 1 2hajót "torpedózott meg.
A TIMES NAGY ESEMÉNYEKET VÁR.
Basel, január 20. A Times a frontok
heJyzletéről írva arra a megállapításra jut,
hogy a nyugati fronton fontos eseményei?
vannak küszöbön.

Havas Jenőné első szegedi tanerő,
irodai és kereskedelmi alkalmazottak elhelyező intézete. Szegeden Zrinyi-u. 10.

Szeged, 1917. január 21.

Ápró történetek.
— Régi idők>mlékei.

-

Az árvíz után vaó Időiben Bérczy Antal volt
a kihágási bíróság vezetője. Ismerősei és barátai egyszerűen Bérczy násznak nevezték. Mindenki szerette, mindenki becsülte az aranyos,
jó kedvéért és színtiszta magyaros jelleméért.
Ma üs szeretik, becsülik, de a szatymazi tyskuláruumából már nagy ritkán látogat be a. városba,
A tanyai magyarral szeretett foglalkozni és
kedélyeskedve intézte el ügyes-bajos dolgaikat
Büntetni nem igen szeretett és rendkívül imponált neki a paraszt furfangja.
Egy kilhágási ügy tárgyalásán azzal vádolta Fődii János Kothencz juhászt, bogy az ő
földjére eresztette a legelő birkákat. Zálogot is
vett a juhásztól, a zsebkendőjét, amelyet átadott a „násznak", a kilhágási bírónak. Megkezdődött a tárgyalás.
— Hát hé, ráeresztötte Ikend a birgét a Fődi
födjjire — kezdte meg a szót Bérczy nász.
• — Tekintetös ur, nem igaz ám az — védekezett Kothencz, a juhász.
— No hát ehhö mit szól kend, itt a zálog-e,
— és Bérczy kiivette az Íróasztala fiókjából a
zsebkendőt. — Mié tagadja kend?
A juhász kotorászni kezdett a zsebében és
nagy kínosan kihúzott onnan egy szillehagyott
zsebkendőt és lette a reudőrbiró asztalára.
— Ehun az én zsebkendőm, tekintetös ur.
Bérczy nász nézte-nézte a zsebkendőt, majd
odafordult a panaszoshoz, mondván:
— Hát ehhö mit szól kend, Fődi? Hisz mög
van neki a zsebkendője.
A panaszos Fődi előbb csak ámult-bámult,
nem talált szót se, majd beszédbe ikezldett:
— Möglöbet, hogy két zsebkendője van
nekli, de szűrje nincs kettő, legközelebb majd a
szűrit vöiszöni álogba. Azt tagadja lé, ha meri.
És Bérczy nász az ügyes juhászt nem ítélte
el.
*

Szathmáry Árpád, a nagy „Szatyi", tagja,
volt a Nagy Vince-féle szegedi színtársulatnak.
Kiváló színész, széles skálájú művész volt. Párját ritkította. Szegedről Debrecenbe, majd a fővárosba, a Vígszínházba került, ahol szintén siker járt a szereplése nyomában. A Lipót-kö ruton vett ki egy bárom szobás lakást, amelyet
ketten laktak, ő és a bernáthegyi kutyája. Ki fika ipéldány volt a kutya, szinte félelmetesen
nagynövésü. Szatyi bácsi gyakran magával vitte sétára a bernáthegyit, aki jobban vigyázott
a gazdáj
ára, miint az ember szokott a szemevilágára. Egyszer megtörtént, hogy a nagy
Szatyi otthon hagyta a kutyáját. Éppen akkor
állított be látogatóba a fia, a kisebbik Szatyi,,
aki pár év előtt mint a szegedi színháznak tagja, hirtelen elhunyt. Amint belépett a lakásba,
rávetette magát a bernáthegyi és a földre teperte. Ha. a kisebbik Szatyi mozdulni akart, a
kutya lefogta és .rátette az első két lábát. Estére járt már az idő, amiikor hazaérkezett a nagy
Szatyi, aki meglepetve látta a fiát a földön.
— Hát te miikor jöttél, fiam?
— Ugy öt órával ezelőtt. Azóta a földön
fekszem és a kutya rajtam.
— Szerencsés fickó vagy fiam, mégis, meri
hát néha megesik, liogy bárom napig se kerülök haza...
*

Babó Emil, mint Szeged II-ik kerületének

gzeged,

1917. ja.nuár 21.

, .)Vbelője, gyakran járt ki a tanyákra, beszámolót tartami. A képviselőháziban a közös vámterület ügyiét tárgyalták, Bahó arróít beszélt hát
n tanyai'magyaroknak. Ezt mondta:
_ Ha a közös vámterület megszűnne is, félek, ugy járnánk, mint az a gazda, aki tehenét
oda pányvázza a imás ember határára és a telién innen eszik, tu/lra tejel és trágyáz.

Í)ÉLM AG Y AiRORSZ Á G
A hasonlat roppant tetszett a magyaroknak
és ugyancsak megéljenezték a követet. Legközelebb, amikor Babó ujabb beszámolót tartott,
alig hagy felállt az emelvényre, egy zsiros
hajú, harcsa Ibajmszu magyar megszólalt:
— Hát nagyságos ur, mostanában hun legel
a tehén? Mer' mán, ugy vóna jó, ha nekünk tejelne, trágyázna...
•••••'•••••••••••.•••••"••.••••"••••••••••SíiBoaK'

Szegedi zászlós bravúrja az Erdős-Kárpátokban.
— Nyolc napig a z orosz front mögött. —
Orosz harctér, január 14,
A sikeres barcolk legfontosabb előjátéka a
patrulirozás. Ez az előrenyomuló, vagy visszavonuló ellenség rejtekhelyeinek felderítése.
Ha a harcban levő katona parancsot kap.
hogy menjen el felderítő szolgálatra, akkor
számolnia kell neki a legrosszabbakkal, el kell
készülve lennie a halálra, a sebesülésre, sőt
ami felelősségteljes, de legenyhébb: a fogságra is.

napok óta szakadó eső, a feneketlen nagy sár
még nehezebbé tettHárom napon keresztül barangolt a rengetek őserdőiben, mig végre az erdőből kiérve
egy kis falu Ihatárában ráakadt az ellenséges
orosz csapatokra.
Az oroszok erősítést vártak, Siogy még
aznap előrenyomuljanak s támadást intézzenek ellenünk.

De a patrul nem veszítve el lélekjelenlétét,
várt és figyelte a fejleményeket.
iSürií sorokban úndul-tak az oroszok ellenünk
támadásra. A mindössze harminc-negyven embekből álló kis csapat tehát óriási vakmerőségre szánta el magát, amikor elhatározta,
A patrnl felelősségteljes megbízatást vállal hogy ellenáll a rengeteg erőnek, amig segítés minden körülmények között megfelel fel- ség érkezik. Ugy is tettek. Szorosan az előttük
adatának. Még akkor i,s, ha elfogják őket. Ha- levő országút mellett, mintegy kilométernyi
nem térnek vissza, a mögöttes csapattest tud- hosszúságban 20—30 lépésnyire egymástól elhelyezkedtek. Nyugodt hidegvérrel várták az
ja, hogy az ellenség kezébe kerültek
oroszok
közeledését. Amikor már jó iközel jöts a kikültek
az
oroszok,
hirtelen sortüzet adtak, majd
dött irányban nyomul előre. Ha pedig a szerencse kedvez, ugy a patrnl fontos jelentéssel irtózatos sebességgel tovább tüzeltek.
vonul vissza.
Az oroszokra ez váratlanul jött. Minden
Ez azonban a vezetéstől, a felderítő csapat biztosíték nélkül jöttek előre, de amikor az
vezetőjétől függ. Ha a patrulnak óvatos veze- élelmes patrul óriási tüzelése meglepte őket,
tője van, ugy a felderítés veszély nélkül vég- a rénd megbomlott közöttük, szerte-széjjel szahez vihető, arai a későbbi harcokra igen nagy ladtak.
fontossággal lehet.
Mülier zászlósnak szakaszával sikerült az
Jelen cikkemben — ugy vélem — nem le- óriási túlerőt .megtéveszteni. Ekkor ismét más
szek érdektelen, ha a patrulirozás ok közül egy eszméje támadt. A gyül ekező oroszok háta mögé
igen izgalmas eisetet leírok- Nem leszek érdek- került. Azonban nem szállhatott szembe az
telen különösen akkor, amidőn egy derék sze- óriási túlerővel, sőt bujkálnia kellett, hogy el
gedi fiu: Mülier Károly zászlós hősi cseleke- ne fogják őket.
deteiről akarok beszámolni, ki a 101-iik gyalogJelentést küldött századához, hogy az ellenezredben teljesít szolgálatot s eredményes fel- ségnek a hátába került, lia idejében érkezik
derítései folytán az ezred megbecsülésére szer- segítség, ugy jó fogást csinálhatnak.. A jelenzett jogot.
tés elment, de sem a segítség nem jött meg,
Bruszilov orosz tábornok óriási ember- és sem a futár nem jött vissza többé.
municiópaza.iiássál megindított nyári offenzíEgy teljes hétig volt Mülier zászlós az orovája hamarább befagyott, mint ezt hittük volszok háta mögött. Várta a felmentő erős csana. A bukovinai frontot ezredünknek kellett
patot, de ez már nem jöhetett, mert az orosz vk
átvenni és uj állásokat foglalni.
összefüggő vonalán nem volt meg az a rés, a
Ilyen körülmények között vonultunk fel az
melyen a jelentést vivő baka átment.
Erdős-tKárpátlok embertől ! sohasem járt heVégre 8 napi teljes elzárás után arra szánlyeire.
ta el magát, bármi is történjen, keresztültör
Amikor századunk felért -egy ezer méteraz ellenség vonalán.
nél magasabb begyre, parancsot kapott, hogy
Bakái bizalommal követték parancsát és
az ellenséget meg keh keresni és állást kell
megtámadták az oroszokat, akik elölről várták
vele szemben foglalni.
a támadást és ép ellenkező irányból jött. VakA fontos feladat büszkeségünkre szolgált
merő elszántsággal vetették rá magukat Mülier
Bár tudatában voltunk feladatunk nehézségeiés katonái az oroszokra és a terv sikerült.
nek, mégis teljesíteni kellett a fontos parancsot
Veszteségük mindössze k'ét ember volt. Két seA századparanicsnoik maga köré gyűjti szábesült, de a jó bajtársak őket is hazahozták.
zadát, kérdést intéz, hogy ki vállalkozik ÖnTizenkét napig tartott Mülier zászlósnak
ként arra a fontos feladatra, hogy felkutassa
és szakaszának ez a patrulozása. Már mindenaz előttünk levő beláthatatlan sürü erdőséget?
ki lemondott róluk, mikor egyszerre csak megEkkor lépett elő Mülier zászlós ós szakaszával
jelenik a hős szakasz. A század óriási örömönként vállalkozott a felderítő szolgálatra. Átmel fogadta az elfogottnak hitt „földieket",
tette a századparancsnok utasításait, szakaMüllert pedig a vállukra emelték.
szát kioktatta, azután elindult a járhatatlan,
Természetes, ihogy ilyen hősi 'magaviselet
sürü erdőben, amelyben az -előrejutást a
A kiinduló patrul érzékeny íbuosut vesz bajtársaitól, üzeneteket, megbízásokat ad arra az
esetre, ha valamelyes baj érné őket vállalkozásukban, hogy irják meg haza, hogy igy, vagy
ugy esett.
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után, a putrii! sóik altisztje és bakája megérdemelt kitüntetésben részesült. Mülier zászlóst is
felterjesztették kitüntetésre, azon kívül a soron
kivüili előléptetése is folyamatban vau.
Reisinger

József.

A város fölirata
a Balkán Akadémiáért.
(Saját tudósítónktól.)
A város közgyűlése a mult év novemberében elhatározta,
hogy dr. >Cic0ricis
Lajos főispán vezetésével küldöttségileg fogija kérmi a kormányt,
ihogy a Szegeden 'felállítandó Balkán Akadémiát államsegéllyel támogassa. A küldöttség, amely a kereskedelmi lés kultuszminisztereket keresi fel, egyúttal díszes bőrkötéssel ellátott feliratot nyújt át a két miniszternek. A fölirat a, következő:
Kegyelmes Urunk! Magyarország közvéleménye tnegnyiug,vassal értesült a köztudomásra jutótt intézkedésekből, rendeletekből és leiratokból arról, hogy a m. kir.
kormány a nemzet (hiányzó, valamint a háborúban tönkrement gazdasági erőinek újjászervezését minden rendelkezésre állitható
erővel megvalósítani szándékozik és Szeged
sz. kir. város közönsége áthatva ezen föladat fontosságától, kötelességének ismerte
minden téren részt kérni a inagy munkából,
másrészt igyekszik fölkutatni a kielégítésre
Váró hiányokat és előkészíteni az alkalmasnak látszó eszközöket ezek megszüntetésére.
Már a háború előtt is erősen érezlhetö
volt, de a viiágfbáhoru még fokozottabb fölismerésére vezetett annak, hogy a magyar
kereskedelem, különösen a Kelettel, a Balkán-államokkal való összeköttetésben, nincs
a versenyképességihez megkívánt fokon, a
minek következménye, hogy a keleti keres*
kebelemben a szomszédos Magyarország
nem foglalja el azt a helyet, amelyet közigazdasága érdekében iu rali ni a kellene és abból a forgalomból, amely a Balkán-államok
és a Nyugat között mind élénkebbé fokozódik, Magyarország veszi ki aránylag legkevésbé a részét.
Ennek hátrányai kereskedelmi mérlegünknél igen kedvezőtlenül jelentkeznek, de
egész gazdasági helyzetünk kialakulását is
hátrányosán befolyásolják.
Ezen helyzet okait kutatva, megállapíthatni véljük, hogy a Balkánra irányuló kereskedés lebonyolításához hiányzanak azok
a magyar kereskedők, akik a Kelettel való
kereskedés utján keressék boldogulásukat és
élethivatásukat, hiányzanak pedig azért,
mert nincs elég intézményünk, amely erre
irányítaná az alkalmasak figyelmét és olyan
szakerőket volna hívatva kiképezni, akik
haladottabb kereskedő népekkel a siker reményében fölvehetnék a versenyt.
Iparunk fejlődésének legelső alapföltétele a piacok biztosítása; ezeket pedig a
Nyugat jeirőseíbb ipara 'mellett csak Keler
felé kereshetjük, de eredménnyel csupán az
esetben, (ha a rohanó élet minden jelenségét
figyelemmel kisérve, a kínálkozó alkalmakat, amint annak lehetősége előáll, késedelem
nélkül kihasználjuk s ha erre alkalmas és
képes közegekkel rendelkezünk.
Ennek fölismerése és méltánylása vezeti
törvényihatóságunkat azon elhatározáshoz,
hogy az állam, valamint a közös érdekkel
biró törvényhatóságok és városok hathatós
támogatásával d y kereskedelmi főiskolát
létesítsen, amely a vázolt föladatokat a kutatás, megfigyelés s az oktatás eszközeivel
megvalósítani igyekszik, amely az általános
kiművelés mellett főképp a Balkánnal való
kereskedelemre nyugati színvonalú versenyképes kereskedőket képezzen.
Alkalmasnak tartjuk Szegedet ily réti-
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deltetésü (főiskola székihelyéül, mert az ország legnépesebb vidéki városa, a Keletre
vezető egyik fővonal mentén fekszik, terjedelmes és népes országrész központja, körletében fekszenek a legnagyobb vidéki városok és községek, amelyek középiskoláiból
felsőbb kiképzésre törekvő ifjak nagy száma,
de magának Szegednek állandóan zsúfolt
öt középiskolája, biztosítják a főiskolának
a kellő számú 'hallgatóságot, (nemkülönben a
virágzás minden fölt'é'telét és alapos kilátást
nynjtanák arra, hogy a főiskola, épp ugy,
mint évtizedek óta a városiban ileivő minden
iskola, mihamarabb szűknek fog bizonyulni.
De szükségesnek tartottuk annak létesitését .és nem .haboztunk érdeklében meghozni a célhoz és vagyoni erőnkhöz mért
áldozatokat azért sem, Ihogy évszázados törekvés ,utám végre a Délvidék, a legterjedelmesebb és legnépesebb országrész is főiskolához jusson.
Kereskedői és közoktatási szakvélemények alapján ezen főiskola 120.000 koronára
•előirányzott évenkinti kiadásaihoz költségvetésünk terhiére évi 40.000 koronát szavaztunk meg,, továbbá megdicsőüli apostoli királyunk, 1. Ferenc József, városunk ujját erem tájién ek emlékéhez fűzve 100.000 korona 'alapítványt ,az intézet
szegénysorsu
•tanulóinak támogatására, városunk társadalma pedig,már eddig 300.000 koronát meghaladó összeget ibozott össze alaptőkéül, a
melynek jövedelme a főiskola kiadásaira
fordulható.
iA remélhető tandíjbevételeken tul 60000
korona évi kiadás födözése szükséges ahoz
hogy ,a főiskola, amelyhez a legnagyobb
reményéket íüzzük, isziJárd alapon megkezdhesse működését.
Tudomással ibirumk arról, hogy a meglevő kereskedelmi akadémiák csak részben
képesek megfelelni a várakozásnak s éppen
ezért oly főiskolát akarunk létesíteni, .amely
a kereskedelmi élet követelményeinek gya-

Szeged, 1917. jatnuár 21.

korlati irányban is lehető tökéletesen megfelel s amelynek ezt a föladatát szervezetében pontosan -megszabni óhajtjuk.
Mély tisztelettel esedezünk ezek után
Nagyiméi lóságodhoz, kegyeskedjék törekvésünket hathatós támogatásban részesíteni s
e célból tárcája terhére oly összegű évi hozzájárulást biztosítani, ami a vallás- és közoktatásügyi ni. kir. miniszter úrtól kért és
remélt támogatással együtt az évi kiadások
hiányzó részét födíözi s ennek megállapítására a tárgyalásokat sürgősen lefolytatni,
továbbá szakközegeket kiküldeni, akik a főiskola szervezeti szabályzatának összeálütásáná/1 tudásukkal közremiiködjenek.

Beszélgessünk.
A fahonvéd: Ugy-e, megmondtam, hogy
semmi sem lesz a közélelmezési ügy körül
készült viharból?
Én: Biz' az eliilt. Ezúttal is el lehet mondani: Sok ihühó semmiért.
A fahonvéd: Hűhó, vihar, mindig Ikerül,
de eloszlik, mint a buborék, ha megér i-n tik.
Év: (Nem az érintés, a lényeg, de az a szomorú valós-ág, hogy a közgyűlésen az atyák
a fülük mellett" eleresztik a megjegyzéseket,
vagy mondjuk, az igazságokat.
A fahonvéd: Annyi szent, liogy egyikmásik iközél-eti tényezőnek ugyancsak jó nyeldieklője van. (Mindent lenyelnek és végezetül
még azt sem kérdik meg, hogy miért is nyeltük l-e a bókát?
Én: Érdekes -ám a régi várakozási álláspont is, az ismert mottó: Hej, ráérünk arra
még!
A fahonvéd: Hát persze, hogy persze, hiszen (bábom van.
Én: Ez az egy holt bizonyos, hogy virit
a flört, az időszaki szerelem.
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Vasárnap

A fahonvéd: Háború van.
Én: Mindenki inog alkar gazdagodni, némelyek azt sem tudják, hogy mit is kérjenek
a portékájukért, -az árak ,a csillagos égig emel
ked-nek, a mulatozás, a dinom-dánom ugyancsak járja, a hazár-d-játékok most élik világukat, egyszóval őrület az egész vonalon.
A fahonvéd: Hja, háború van.
Én: Ezt még az sem tagadhatja le, aki
nem lát.
A fahonvéd: De a teremburáját, ma-holnap a nagy sötétség miatt nemcsak a vak
zongorások, de valamennyien nem fogunk
látni.
Én: A v-ak zong-o-rások is látják a közeli
jövőt, hogy ha elvonják tőlük a keserves kenyérkereset lehetőségét, nem lesz betevő falatjuk.
A fahonvéd: A látók részéről egy kis belátás nem ártana. No és mit szól a „fekete
kéz'Lhez?
Én: Nem olyan fekete az ördög, mint
amilyennek festik. És nem minden -kéz tiszta,
ha fehér is. A „fekete kéz" históriája csalk
mese, mókás kitalálás ós talán ugratás is.
A fahonvéd: Mond valamit. Én is vallom, hogy nem minden fehér kéz tiszta. A jótékony kezek sem mindig jótékonyak és
gyakran a lelkiismeret sem hófehér.
Én: lAjzt sem lehet látni, csalk kombinálni.
Nincs kizárva, hogy az elrendelt harmadik
rekvirálás alkalmával majd konstatálni is
lehet.
A fahonvéd: Csak aztán tiszta legyen a
megállapítás is. Mert nem ugy van az, hogy
am:i szabad az ügyeskedőknek, nem szabad az
ügyetleneknek, vagy annak, akinek nem engedik meg a viszonyai.
Én: Régi szólás-mondás, hogy az házasodjék meg, akinek megengedik a viszonyai.
A fahonvéd: De uram, a mai világban
éppen azok házasodnak, akiknek viszonyuk
van, vagy lehet.
Én: És az kap ékszert, szőrmét, karmantyút, drága prémes bundát, meg virágot kocsiderék számra, aiki ide is, oda is mosolyog
és mint -a •tányérica, mindig arrafelé fordul,
ahol -a nap süt.
A fahonvéd: Nem mindig igy vau az.
Néha azok is kapnak, akilk egyenes uton járnak akik a közt szolgálják, jót tesznek az embertársaikkal és mindig a szivük sugallatára
hallgatnak. Teszem azt, mint a napokban a
Wimmer
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Én: Hallottam, hogy a díjnok kisasszonyoktól a n-apokban -egy csomó gyöngyvirágot kapott. No de meg kell hagyni, hogy ő
is adott már eleget.
A fahonvéd: De nemcsak a nőknek. Magam tapasztaltam, hogy a háború elején
garmada számra küldte nap-nap után a virágokat a kórházakba, a beteg katonáknak.
'Csak az tudja, akli beteg katona volt, (hogy
mit j-eUent-ett-ek nekünk -akkor azok a virágok.
iA rózsáik elszáradtak, elfonnyadtak, de az illatjuk a szivünkben, a lelkünkben maradt.
Én: Szivből és nem parádéból adódtak
azok a virágok.
A fahonvéd: Az már bizonyos. És ami a
legszebb, a küldőjük nevét nem volt szabad
elárulni.
Én: Kevesen adnak és még kevesebben
tudnak nobilisán adni. Ez is művészet ám, ha
nem is nevezik annak.
A fahonvéd: És a legszebb emberi vonás
ugy tenni jót, hogy nem várunk cserébe
semmit.
Én: Keveseknek szokása ez. Merd még
mindig az a jelszó: Do, u-t des! És -aki bármilyen irányban ad valamit, az -arra számit,
hogy minél többet kapjon. Az érdek nélkül
való barát, is olyan ritka, mint most. a sóskifli.
A fahonvéd: Jól tudjuk, hogy némelyek
még a barátságot is érdekből mérik. No de az
ilyen barátságnak is szaga van, mint az öudicséretnek . , ,
-j
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A Kard.
Budapest, január 20.
Békeidőbeli háborús képzelmünlk gyönyörűen ragyogtatta meg .a kardot amint
pengéjén hidegen táncol a napsugár és egy
pillanat — máris lesújt az ellenségre. A mozgósitás lázas napjaiban buzgón élesitgették
a kaszárnyák fegyvermesterei a különféle súlyú ós méretű kardokat; minden tiszt borotvaéles kardot hordozott feketére lakkozott
'kardihüvelyételi. A háború első heteiben ittott használták is a kardot, amikor még bujkálás cimén megvetettük a lövészárkot, amikor még mell-mell ellen feszült a nyilt tere5

Pen. Később megtanultuk a hadviselés huszadik századbeli módját, meg kellett tainul— nekünk is, az ellenségnek is — bogy
mázsás gránátok és robbanó srapnellek ellen
a
puszta penge nem nyújt oltalmat. Visszakerült hát szépen a béke csillogó kardja a
hüvelyébe -és azóta osak ritka alkalomkor
topül elő. Rettenthetetlen gyalogos tisztjeink
~~ a magyarságnak ezek az idő végéig való
büszkeségei — kard nélkül, pálcával a ke-
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Külügyminisztere.

nökség a tehetségek nevelésére irányuló akciónak. Az igazgatótanács elismeréssel: adózik
Sirjál
Európa,
a szegedi fiókkör működésének és felhívja a
te meg vén föld reszkess;
figyelmet a háborús gyermekvédelemre.
ami eddig nem volt,
Ezután a választmány a rendek tárgysorozatra tért át, amelynek legfőbb pontja a
még csal: ezután lessz!
gyermekvédelmi akció megbeszélése volt.
Látod, örül is már
Klug Péter beszámolt a fiókkör nyilvános
az angol, a mis^r:
gyermektanulmányi értekezletéről és előterCernagóciában
jesztette Vásárhelyi J ú l i a indítványát arról,
lemondott,
lemondott
hogy a gyermekek állapotáról és körülményeiről kérdőivek alapján szerezzen tájékoa
külügyminiszter!
zódást a fiókkör ós javaslataival forduljon a
Uj
Montenegróban,
gyermekvédelmi hatóságokhoz és intézmékit igy hívnak:
Páris,
nyekhez. Az indítványt a választmány elfokülügyek
élére
gadta. Ezzel kapcsolatban az ügyvezető aluj ember áll máris.
elnök jelentette, liogy a legközelebbi gyermektanulmányi értekezlet február lil-én lesz,
— Háborút!
üvölt ő
amely alkalommal dr. Angyal P á l egyetemi
s vértől habzik szája
tanár tart előadást a gyermeki tanúvallomá(Már reszket is — az antant
sok értékeléséről. A nagyérddkü előadás kielnöke,
királya!)
vételesen félnégy órakor fog kezdődni.
Sip.
A züllésnek indult gyermekek megóvása
érdekében f ontos határozatot hozott a vál asztmány, amely kimondotta, hogy a szülők felA Gyermektanulmányi Társaság világosítása céljából városrészenként előadásokat tart és kérelemmel fordul az igazgatókülése.
hoz, hogy az iskolákban a gyermekek részére
(Saját tudósítónktól.) A Magyar Gyer- vetitoképes nevelőhatásn el
sokat renmektanulmányi Társaság szegedi fiókköré- dezzenek. Gallér Kristóf közölte ia választnek választmánya szombaton a belvárosi mánnyal, liogy résztvett az iskolaigazgatók
ovedáhan ülést tartott dr. Orkonyi lEde el- értekezletén, amelyet Jángssy Gyula tannök lósével. Klug Péter ügyvezető-alelnök je- felügyelő ellnölkilésével épen e tárgyban tarlentette, hogy a központi elnökség ezentúl tottak a Jerney-házhan. Jelenti, liogy ott elmegküldi a fiókkörnek az igazgatótanácsi határozták, hogy kérelemmel fordulnak a főillések jegyzőkönyveit, hogy az egységes mű- kapitányhoz, -rendeletileg tiltsa el a 16 éven
ködés biztosítása végett a fiókkör a határo- ál uli gyermekeknek .a kocsmázást és a dozatokról tudomást szerezzen. Eddig két jegy- hányzást, megkeresik a katonai hatóságot,
zőkönyv érkezett a szegedi fiókkör elnöksé- hogy a leendő katonák védelme érdekében
géhez. A' jegyzőkönyvek több (fontos határo- napiparancsban rendelje el a katonáknak,
zatról ós működési programról adnak szá- liogy a fiatalkornak bűnözését és magatartámot. A berlini gyerniekkiállitáson a 3—8 sát ellenőrizzék, továbbá az értekezlet szükéves gyermekek rajzai szerepelnek. A kiállí- ségesnek tartjia a társadalomnak a- sajtó uttás vezetősége köszönetét fejezte Iki az érté- ján való biztatását az állandó ellenőrzésre és
kes magyar anyagért és kéri, hogy azt a né- a megóvó beavatkozásra. Dr. Orkonyi iEde az
met vidéki városokban is kiállMtlliassák. Szük- intézkedéseket üdvösnek tartja ugyan, de a
ségesnek tartja az igazgatótanács a gyermek- mai körülmények között nem sok eredményt
védelmi kongresszus egybegyülését és a gyer- vár tőlük. A maga részéről célravezetőbbnek
meknevelés sikere érdékóben egyéni jellem- tartja a gyermekek foglalkoztatását, hogy .ne
lapok vezetését, törzslapok készítését >a gyer- legyenek felügyelet nélkül. Ilyen irányban a.
mek társadalmi környezetéről, továbbá adat- közel jövőben nagyobbszabásu tervei vannak.
gyűjtést arról, hogy a liáboru miatt milyen A választmány örömmel fogadta a bejelenbajok hárulnak a gyermeknevelésre. Kitűnik tést. A zárszámadások és a jövő évi költséga jegyzőkönyvekből az is, hogy a gyermek- előirányzat elfogadása után a választmányi
tanulmányi muzeurn újra megnyitható lesz. ülés véget éid.
Nagy fontosságot tulajdonit a központi elzükben sétálnak a lövészárokban és revolvert, vagy fegyvert szorongatnak a kezükben, mikor rohamra indulnák.
A kard szerepe -elmúlt, dicsősége levedlett.
A kard is azon az uton van, amelyet a hátultöltő puska már megtett: lassan, illedelmesen
igyekszik a -hadimúzeum hiivös csarnokába.
Idővel ott mutogatják, mint régmúlt háborúk
érdekes kézifegyverét. A kard nyilván bele is
nynk-szilk a változatlan sorsba. De régi forgatóinaik csöpög a szive vére, látván a mulandóság könyörtelen-ségét s mindenképpen igyekeznek bebizonyítani, liogy a kardTa még szűkvég vagyon. Nem engedik letörni a kard ural
mát, ragaszkodnak a botrányhoz mely a kard
pengéjét, mint diadalmi -glória veszi körül s
mindenféle ürügyeiket keresnek e sutba kívánkozó (fegyver rehabilitálására. Egyszer párbaj
másszor utcai vérengzés: igy akarják meghosszabbítani a kard életét.
Szánalmas erőlködés. Azonkívül visszataszitó is. Akinek tetszik a kard ma is, a repülőgépek és géppuskáik korszakában, találhat
| alkalmat, hogy a külső ellenséggel szemben
j használja. Idehaza a kard csak maradjon pa-

rádénak. Aki pezsgővel, vagy pezsgő nélkül
másra használja, annak meg kel-l mutatni,
merre van -a harctér.
Molnár
Jenő,

A vak katona.
— Irta: Georg Queri. —
Nagy főhadiszállás, 1917.
januárjában.
Olyan emberről akarok itt mesélni, aki a
háborúban elvesztette mind a két szeme világát és aki a vakságot paraszti módra fogja
fel és viseli el.

iRayer nyolcas gyalogos és huszonkét esztendős! Huszonkét esztendős! A Combres-magasláton megperzselte egy ellenséges gránát
a szemét és amikor levette róla a kezét, a
mellyel fájdalmában védekezöleg odakapott,
sötét éjbe borult körülötte minden. 1915. február 18-akának déli órájában nem látta imár
a földet és az eget, nekitámaszkodott, a lövészárok falának és ordított:
— Megvakultam, megvakultam!
Tábori kórház. Innen száztiz márka havi
rokkant díjjal mint gyógyithatatlant elbocsátották. Egy kóriházbeli ismerősével Íratott
a zászlóaljának:
— Most már el vagyok látva. Lesz ha-

imm
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— Időjárás. Változékony, hidegebb, sok
helyütt

csapadék.

SÜRGÖNYPROGNÓZIS:
Változékony
idő várható további hősülyedéssel és kevesebb
csapadékkal.

— A királyipár Bécsben. Bécsből jelentik:
Károly király és Zita királyiné pénteken- este
visszaérkeztek Bécsbe.

— A kiegyezés. Budapestről telefonálja tudósítónk: Az Est jelentése szerint a kiegyezési megállapodások a Tisza és ClamiMartinlo
kormányok között is befejezés ellőtt állanak.
H í r szerint nem lesz provizórium. A kiegyezést 30 évre kötik meg.

— Zimwermann és Czernin a királynál.
Budapestről telefonálja tudósítónk: A király
együttes kihallgatáson fogadta Zimmermann
német (külügyi államtitkárt és gróf Czernin
külügyminisztert. A király a kihallgatás alkalmával átnyújtotta Zinnmer in annak a Lipót-rend nagykeresztjét. A külügyminiszter
délelőtt és délután hosszasan tanácskozott
Zimmienmannal.
Bécsből jelentik: Zitmimerimann környezetéből k-özlliiik, hogy Ziimmenmanin látogatása Bécsben mam csupán tradicionális bemutatkozó látogatás. A német külügyi államtitkár látogatása most, amikor békeajánllatunikát elutasították és a háború közös
folytatására kényszeritettek bennünket, különösen fontos. A létünkért v-ivott harc mielőbbi gyors befejezése érdekében: minden
erőnk egyesítésére van szükség.
Bécsből jelentik: A király Badenben
Frigyes főherceg
Ihadseregfőparaniosnolkhelyettest és Spitzmüiller osztrák pénzügyminisztert kihallgatáson fogadta, ahol Zimmienmannon és Czenrninen kívül gróf Tisza
István és Clam-iMartinis is megjelentek kihallgatáson a király előtt.

—

Tisza és Ctam-Maitimc

(Házban üzenet várta a főhadiszállásról. Valószínű, hogy ma délután kihallgatáson jelenik meg a királynál.

— A király feltűzte a Mária Terézia-rend
nagykeresztjét. Bécsből jelentik: Őfelsége
tiroli utja alkalmával Val-Suganába ment.
Károly főherceg hadteste győzelmi helyén,
Jenő főherceg tábornok arra kérte a királyt,
hogy ő maga is tüzzie fel a Mária Teréziarend 'katonai nagykeresztjét. A főherceg
lendületes beszéde viharos lelkesedést keltett, amely csak fokozódott akkor, amikor
a király teljesítette a főherceg kérését.

— A Reichsrath összehívása. Bécsből jelentik, hogy az Osztrák Politikai Társaság a
politikai pártokhoz felhívást intézett, támogasság a reichsrath egybehívására irányúió
törekvéseiket, hogy a reichsrath egységét és
Ausztria hatalmi állását kifejezésre juttassák.

— Leszállítják a liszt és kenyéradagokat.
Budapestről telefanálja tudósítónk Tisza
berlini útjáról: A tanácskozás eredményeként meg lehet állapítani, hogy a szövetségesek kormányai valamennyi gazdasági
kérdésben a legjobb tudásuk szerint támogatják egymást. Tiszát Berlinbe hívták,
mert a német kormánynak az volt a kívánsága, hogy Magyarországon, ahol a közélelmezés nem ütközik nehézségekbe és a lisztes kenyéradagok nem állnak arányban a
Németországban megálapitottal, szállítsák le
a l'isztt- és kenyéradagoikat. Tiszát kelleme!lenül érintette ez a kívánság, ő ugyanis
annak idején azt mondta a képviselőházban,
hogy Magyarországon, ahol a nép kevesebb
hust fogyaszt, mint más országokban, nagyobb liszt- és kenyéradagokra van szükség. A „Magyarország" arra következtet a
berlini tárgyalások eredményéről, hogy
Tisza teljesítette a követelést.

Bécsben.

— Báró Kürthy és Ghillány Budapesten.

Budapestről telefonálja tudósítónk: Gróf
Tisza István miniszterelnök és iClamtMar-tinié osztrák miniszterelnök Bécsbe érkeztek.
Tisza a Magyar Házban előbb Rosner Ervinnel, később gróf Czernin külügyminiszterrel
tanácskozott. A miniszterelnököt a Magyar

Budapestről telefonálja tuidósitónk: A Bud.
Tud. jelentése szerint báró Ghillány földművelésügyi miniszer és báró Kürthy, az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke szombaton
visszaérkeztek Budapestre. Tisza megérkezését vasárnapra várják.

vonta száztíz márkám. Most parti vagyok és
elvehetem a babámat Minden hónap elsején
száztíz korona áll a házhoz.
A kórházból egy egészségügyi altiszt elvitte iRogensburg vidékére Mintrachingba.
Az ut Metztől Regensburgig hosszú, de
nem unalmas.
— Hol vagyunk most? — kérdi a vak
minduntalan.
— Stuttgartban.
— Aha, a sváboknál, azok szeretik a galuskát.
— Ulm!
•— Itt van az a magas templomtorony.
— Itt,
— Ugy-e szép templomtorony1?
— Bizony szép.
A vak örül, hogy a kísérőjének is tetszik
a torony. Neki már nincs szüksége rá, hogy
lássa a templomot és beéri azzal, hogy a tornyot visszaidézi az emlékezetébe. Elvégre
nem kell a világon mindent százszor megnézni. Egészen jól tudja azt is, milyen a kedvese odahaza. Szem néllkül is tisztában van
vele, mint fest az ő Lizije. El is mondja az
altisztnek:
i— Te! szép leány ám az én Lizim. Gsak ott
lemnek már nála... lErre a gondolatra kissé
el is mosolyodik.
Amikor azonban Mintrachingba haza ér-

tek, az asszonyok hangosan fölzokogtak:
— Hát szabad igy tönkretenni egy embert? Az már nem is háború, amikor egy
fiatal embert igy megfosztanak: a szemevilágától.
.• ,
A vak:
.
— Ne bőgjetek! Igy fogadtok egy katonát? H a nem lesz vége a bőgősnek, rögtön
visszemegyek a zászlóaljamhoz, ott legalább
tudják, hogyan bánjanak az emberrel.
Néhány nap múlva aztán vége szakadt a
sirásnak. A titkos könnyöket ugyanis senkisem látja, legkevésbbé a vak. iLizi addig nézegette a kialludt szemeket, amig hozzászokott. Bayer megint irat a zászlóaljának:
— Tudatom egészséggel, hogy jól megy
sorom és nemsokára meglesz ,az esküvőm. —
Üdvözlettel:...
Hiszen ő parti. Nem igen akad olyan legény, akinek minden hónap elsején száztíz
márka á l a házhoz — ingyért.
IS. őrnagy, szegény ördögnek (egy kézi
harmonikáit küld, legyen miivel szórakoznia,
ha unatkozik. Bayer megiratja ia választ:
— Szépen köszönöm a muzsikát, sok örömöm telik benne. Üdvözlöm az egész zászlóaljat. Érzem, itt a tavasz és jó meleg /van, A
hátamat süti a nap és ha nem is látom, érzem, hogy itt ;a tavasz

Szeged, 1917. jalnuár 21.
— Lázár György emléke. A város törvényhatósági bizottsága két év előtt tudvalevőleg elhatározta, (hogy. disz.es síremléket állit
dr. Lázár Györgynek, a város néhai nagy
polgármesterének és erre a délra a szükséges összeget meg is szavazta. A síremlékre
eddig két pályamunka érkezett be; szombaton levél érkezett dir. Gwl Endréhez, a
mellyben Bánszky Sándor, a jelenleg Franciaországban internált szegedi szobrász-művész jelenti be, hogy szintén pályázni kíván
és a modellt -már el is készítette. A levelet
Bánszky a múlt évi szeptember 25-ről keltette. — Dr. Lázár György emlékére alapítványt is tesz a város közönsége. Eddig 3500
korona gyűlt össze, amelyhez a város több
ezer koronával fog hozzájárulni. A kamatokat minden valószínűség szerint művészeti
délokra fordítják.

— A szegedi feministák

üdvözlete a

királyhoz. A Feministák Szegedi Egyesülete
Károly királyt trónraiépése alkalmával hódoló felirattal üdvözölte. Az üdvözlésre az
egyesület dr. Cicatricis Lajos főispán^ utján
a következő választ kapta: AJ (Feministák
Egyesület© Tek. Elnökségének, Szegeden. 0
császári ós Apostoli Királyi Felsége a Feministák Szegedi (Egyesületének a trónralépés
alkalmából előterjesztett hódolatáért legkegyelmesebben szíves köszönetét kifejezni méltóztatott. Van szerencsém erről az egyesület
elnökségét tudomás vétel végett értesíteni.
Dr. Cioatricis Lajos, főispán.

— Az osztrák koronatartományok ^hódolata. Bécsből jelentik: Január végén, vagy
február elején az osztrák
koronatartományok bemutatják hódolatukat a (királynak.

— Mikor indul a gyors? Jó néhány nap
óta a Budapestre menő délelőtti gyorsvonat
indulási ideje problematikussá vált. Nem
tartozik ritkaságok közé, hogy két-három
órát is késik az utasok nem kis bosszúságára. Természetes, hogy ily körülmények
között sokan elővigyázatosak és mielőtt kihajtatnának a pályaudvarra, telefonon érdeklődnek az állomáson, hogy miikor is indul
az a tízórás gyors. A telefon érdeklődésre
azonban nieim lehet felvilágosítást kapni.
Ugy látszik, a forgalmi hivatalban a tisztviselők nagyon el vannak foglalva és a közönség jogos igényeinek kielégítésére ;nem
jut idejük. Az is megtörténhetik, hogy egyszerűen leakasztják a kagylót és egyáltalán
nem jelentkeznek, pedig hát a közönség
nem molesztálni akarja őket, hanem a kényszerhelyzetben tájékozódásra szorul.

— Jótékonycélu teadeiutan. A Ahss-vigadóbani ma kezdték meg azokat a tea-délutánokat, amelyek a jótékonyságot vannalk hivatva szolgálni. Az első, megnyitó alkalomra
szép közönség verődött- össze, de még sem
annyi, miint amennyire számitam lehetett, A
hajdani „Otthon" teremben volt terítve, teát
szolgáltak fel szendvicsekkel és az uzsonna
alatt a honvédzenekar játszott, Fichtner Sándor vezénylete mellett. A zenekar miisora bőséges volt és jó ízléssel összeválogatva, A

KIRÁLYNÉ
összes c s i l l á r a i t

világitási vállalata szállította.

Szeged, 1917. január 21.
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közönség élvezettél hallgatta a műsor szépen
előadott számait és tapssal honorálta a zenekar játékát és iFiohtner bravúros vezényjetét. Remélhető, hogy a meghonosítani szándékolt jótékonycélu teadélutánoknak mind
nagyobb közönsége akad. iA' mainak 87 korona volt a jövedelme, amdly összeg a hadi özv e g y e k és árvák javát szolgálja.
— U j a b b össreférhetet'envégi ügy. Buda-

pestről telefonálja tudósítónk: A hadügyminiszter iuimi közbenjárók listaiját az elllenz'élk is isimeri. ötvemhét munkapárti és két
pártonkivüli ellenzéiki képviselő szerepel a
listában. Az ellenzéket ujabb ös'szíeférhetetlenségi ügy is foglalkoztatja. Ez az ügy álÜamvasuti Vaggonok eladásából származik,
amelyeket kis átalakítás után nagy áron
visszaváltottak. Az ellenzék szerint ebben
az ügyben rmuinkapáirtialk vannak érdekelve,
többek között egy kegyelmes ur és egy
képviselő.

— A Back-malom alkalmazottainak haHkölcsön jegvzése

Aczél

Géza, a Back-malom

vezérigazgatója szombaton délélőtt megjelent
dr. Dabag Gyula nópffölkelő főhadnagynál, a
hadifogoly iroda vezetőjénél é,s a malom hivatalnokai és munkásai nevében ötezer (borona hadikölcsönt jegyzett. Ezt az összeget a
hivatalnokok és munkások havi résaletekben
fogják a malomnak — természetesen kamatmentesen — visszafizetni. Az utolsó részlet
törlesztésénél megkapják a hadikölcsön,kötvényeket. A Baekmalom igazgatósága ezzel
a tényével követésre méltó példát statuált.

— A Szegedi Munkásotthonban Mikszáth
Kálmán-utca 22. szám, vasárnap délután 3
órakor Kitajkn Lajos (Budapestről) A mun-
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A magyar kinematográfia
:-:

szenzációja

:-:

% mílfísáps
rabasszotty.
Dráma 4 felv. irta: S A S

EDE.

A főszerepeket

BERKY LILI és O D R I

ÁRPÁD

játszák.

Előadások pont 2 órától

kezdve.

Gyermekjegyek csak az első előadásokra
érvényesek. — Jegyek előre válthatók 3
órától fogva.

kásság céljai és a háború címmel tudományos
előadást tart,

köszönettel fogad és hiriapilag nyugtáz
egyesület.

az

— Méhészeti szakelőadás Szegeden. Nem-

— Betörő cigánykatona. Még 1915-ben

csak tanulságos, de mindenkire nézve felette
élvezetes lesz az az előadás, amelyet Borbola
István főispáni titkár (lapja a „Méhész Újság" rendez f. hó 28-án Szegeden, a városháza közgyűlési termében. Az előadáson, amely
délelőtt 10 órakor kezdődik, Donáth Aladár
méhészeti szaktanár „A méhészkedés jövedelmezősége és annak nemzetgazdasági jelentősége" címen, dr. Resch Ignácz méhészeti
szakíró pedig „A méh' bonctana" címen vetített képek kíséretében olvas fel. Előadás
után a Donátlufále zsilipes kaptárát mutatják be a hallgatóságnak. Az előadás díjtalan
és arra minden érdeklődőt szivesen Lát a „Méhész Újság" .kiadóhivatala.

történt, hogy Tonka János .gyalogos cigánykatona egyik este belopózott Sebestyén Irma
szegedi származású színésznő Tisza Lajosköruti lakásába, ahonnan mintegy 6000 korona értékű ékszert ellopott. Az ékszereket
nyómban a betörés után az utcán kezdte árusítani, amivel feltűnt egy rendőrnek, aki igazolásra szólította föl. A tette kiderült és a
betörő eigányfcatona a temesvári badosztálybíróság elé került. A pénteki tárgyaláson a
hadosztálybiróság Tónkét másfél esztendei
súlyos ós havonkint egy böjtnappal szigorított börtönre ítélte.

— A 46-ik cvatogezred
« i A
Önkéntesei, névszerint Farkas
István, Kiss Zoltán, Mendel Jenő, és Tarescséngi Gyula gefreiterek levelezőlapot küldtek hozzánk azzal a kéréssel, hogy a napi hirek között értesítsük szüleiket, miszerint
egésségesék és jól vannak. Tábori postaszám:
198.

— Leszállított (karácsonyi) árban: Legújabb kész női kabátok, szövet, bársony,
piüss és perzsából, bundák, szörmeáruk,
blúzok, aljak stb. Mérték szerint készülnek:

divat kabátok, kosztümök, tolilettek stb.
mérsékelt árban. Reményiné Feldmann Sári
női divatháza és divatszalon, Szeged főposta
mellett.

— A Színházi Hirek legújabb száma bő

és változatos tartalommal jelent meg. A lap— A Feministák Szegedi Egyesülete ba Cmnyi Mátyás irt vezércikket, Sípos Iván
(24-én, szerdán délután 6 óraikor tartja szemi- hangulatos cikke, B. Milkó Erzsébet melegnáriumi előadását a kereskedelmi és iparka- hangú írása, Nagy Aiplor néhány derűs trémara közgyűlési termében. Előadó dr. iHollós fája és elbeszélése, Ungvári Miklós nívós érJózsef, előadásának tárgya: a nemi kérdés tekezése, néhány igen szép vers teszik változatossá a lapot, mely közli Sugár Gyula fénytermészettudományi és társadalmi szempontképét is. A fénykép levelezőlapokon, művészi
ból. Minden szerdán tartatnak szemináriumi
kivitelben sokszorosítva 20 fillérért kapható
előadások, amelyeken nem tagok is résztveminden tőzsdében. A Színházi Hirek ára 20
hetnek.
fillér. (Kapható minden dohánytőzsdében és t
— Puszilt a vadvíz a Felsőtanyán. A
színházban is.
vadrvizek újra pusztítanak a iFelsőtanyáu.
— Mire megvénülünk a cime Jókai Mór
A ziöldelő és fejlődésnek indult 'vetéseket
elborítják és teljes pusztulással fenyegetik. legbájosabb regényének, amelyet filmen pénA felsőtanyai gazdák Komm Pál vezetléslé- teken este mutatott he a Korzó-mozi. K i nem
•vell szombaton délelőtt felkeresték Somogyi ismeri Jókainak ezt a bűbájos meséjü. ízigpolgármestert, akit arra kértek, hogy vizs- vérig magyar tárgyú prózai költeményét?
gáltassa meg. árúért akadt fönn 'a viz a Bizonyára mindenki, hiszen gyermekkorunkVefrö-tpinyátiól délfelé és .mert Valószínű, ban .nem győztük elégszer elolvasni Lóránt
bogy töltést emeltek a íviz folyása elé, ki az, szomorú históriáját. Lóránt szerepében, —
aki a viz lefolyását gátolja és intézkedjék ezt mondani sem kell — Beregi Oszkár felüloivan irányban is, ihogv a Fehértóiból a vi- múlhatatlan. A töblu szerepben Mátrai Erzek akadáytalanul folyhassanak le a Tiszá- zsi, Hajdú József, Szerémy Zoltán ós Kemeba. A polgármester a küldöttség panaszait ues Lajos jeleskednek. Ez a .nagyszabású
jegyzőkényvbe vétette és Ígéretet tett a pa- film vasárnap is műsoron marad.
naszok orvoslására.
— Városi gépkocsi fuvarozási üzem telefon
— Halál az utcán. A rendőrségi sajtóiroda szám 374 és 598
közli: Pénteken délután 6 óra körül a Petőfi— A grófnő a cime annak a rendkívül érutca 8. számú ház előtt összeesett és néhány dekfeszítő társadalmi drámának, amely vapercnyi szenvedés után meghalt Krausz Jó- sárnap kerül bemutatásra a Vass-moziban. A
zsef né Szent György-utca 10. szám .alatti ál- főszerepet Heszpería, a gyönyörű filmmüdott állapotban llovő úriasszony. A közelben vésznő jásza. A műsoron pompás vígjáték
tartózkodó és gyorsan előhívott dr. Bancth
is szerepel.
Samu kerületi tisztiorvos már csak a beállott
T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
halált konstatálhatta.
nyelviskolában. Telefon 14—11.

— Az uj postabélyegek. A Posta- és Táv-

irdareudeletek Tárának legújabb száma rendeletet közöl, mély szerint a TulUféle aratási
jelenetet ábrázoló 15 filléres postabélyeghez
hasonló kivitelben uj 2, 3, 5 ós 6 filléres postabélyegeket bocsátanak fokozatosan forgalomba. Az uj 2 filléres bélyeg szine rozsdabarna,
a. 3 filléresé vöröses-ibolya, az 5 filléresé sötét
fűzöld ós a 6 filléresé türkiszkék. Az eddigi 2,
3, 5 és 6 filléres postabélyegek a jelenlegi
készletek felhasználásáig forgalomban maradnák.

— A Szegedi Leányegylet vasárnap délelőtt lil órakor az általa fenntartott népkonyha javára a Korzó-mozi helyiségében jótékonyeélu előadást rendez. Az előadást Almássy Endre színigazgató beszéde vezeti be.
Utána Lendvai Lola fog szavalni, végül pedig a Korzó-mozi áldozatkész tulajdonosai
egy nagyszabású film bemutatásával járulnak a közönség szórakoztatásához. Az egyesület tagjai ia jegyeket már nagy buzgalommal árusítják. Az előadás iránit oly nagy az
érdeklődés, hogy jegyek csak mérsékelt számban kaphatók a mozi nappali pénztáránál a
rendes mozilielyárak mellett. Felülfizetésefcet
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irógépraktára és szak-

mrissibí

e i s e r
s z e r ü j a v i t ó müheiye,
Szeged Széchcngi-tér 8. Telefon 363.

Irógépszalag-szénpapir s az összes keKékek,
használt Írógépek állandóan raktáron. Vidéki
rendeléseket aznap intéztetnek el.

Ovadékképes

pénztárost keresek
Ajánlatokat csakis Írásban kérek
Szécsi Ede
bank és váltóüzlete.
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
MŰSOR:

Hamlet. A színházi iroda jelenti: Shakespeare örökbecsű remeke, Ha mlet lesz a klaszszikus ciklus negyedik darabja. A színház
hetek óta tartó gondos próbákkal készül az
előadásra. A címszerepet Almássy Endre játsza, Poloniust Szeghő, Laertest Körmeudy,
Gertimdot Vécsey Ilona, Oféliát Lendvai L©
la, a színésznőt Biró Erzsi, Olaudiust Szilágyi, Horatiót LászJló, iRosenkrantzot Ragoz,
•Gükle.nstternt Matány. A két sírásót Ferenczy
és Solymossy. Előadás előtt Móra Ferenc
konferál.

Ifjúsági előadás. Szombaton délután ifjúsági előadásként Tóth Kálmán történeti vígjátéka, A Király házasodik kerül szinre.

Kárpitos és diszitő

Í8.

Kertész Sándor

A Szegedi Gyógyszerész Testület tudatja
a t. közönséggel, hogy m a , vasárn a p d é l u t á n a közetkező gyógyszertárak vannak nyitva és egész héten, minden éjjel is, csak ezek a gyógyszertárak szogáltatnak ki gyógyszereket:

0000

VASÁRNAP délután: Csokoládé
katona.
VASÁRNAP ESTE: Harmadszor. Bérletszüinetben A csárdáskirálynő. Operett.
iHÉTFÖ; Csárdáskirályné. Operett. Páros,
kétharmados.
K E D D : Csárdáskirályné. Operett. Páratlan,
hárombarma dos.
S Z E R D A : Csárdáskirályné. Operett. Páros,
egyharmados.
GSÜTÖRTÜK: Csárdáskirályné. Operett, páratlan, kétharmados.
PÉNTEK: A klasszikus ciklus IV-ik száma.
Hamlet. Tragédia, Páros, háromharmados. Előadás előtt Móra Fiarenc konferál.
SZOMBAT d. u.: Ifjúsági előadás
Király
hámdosik. Vígjáték.
SZOMBAT ESTE: Csárdáskirályné. Operett.
Páratlan, egyharmados.
VlAíSÁBINAP d. u.: Liliom,f i. Énekes vígjáték.
VlAISAlRNAP ESTE: B-érletszünethen Csárdáskirályné. Operett.
HÉTFŐ: Csárdáskirályné,
Operett, Páros,
kétharmados.

Szeged, 1917. január 21.

Szeged, Feketesas- és Kigyó-u. sarok.
Az alföld legnagyobb kárpitos áruháza.
Dus választék, szolid árak.
Telefon: 1576.

Barcsay Károly, Széchenyi-tér.
Bokor és Vajda, Kállai Álbert-Hid-utca.
Borbás Gyula, Újszeged.
B o r b é l y J ó z s e f , Tisza Lajos-körut, Gróf
palota.
L ö b i Imre dr., Gizella-tér.

Salgó Péter, Alsóváros, Szt. Mátyás-tér,
Török Márton, Csongrádi-sugárut 14.
Zakár Sándor, Valéria-tér.

w i M a w M i w w w i w — — n i — i i •• •> ••!!• • 4 uaaaa

T)élmagffa r ország
előfizeted

egy évre .
félévre .
negyedévre
egyhéíirpra

A többi gyógyszertár ma délután zárva
van s ezek egész héten éjjel sem tartanak szolgálatot.
ii.

„€ V L O L" f a g y s z e s z
legcsodásabb hatású szer, mely egy hét alatt elmulasztja a legmakacsabb fagyást is, bármilyen testrészen. Kitűnőnek bizonyult sömör, vörösség és bőrviszketegség ellen is. — Próbaüveg K 2.50, eredeti
üveg 3.50. — Vidékre postán szállítva 3 üvegnél
portómentes. Kapható egyedül a készítőnél.

P e r n e s z

D e z s ő

dr"géíiJjábSn.

Szeged Tisza Lajos-körut 73. Dugonics-téri sarok
mellett. Telefon 3—41. sz.

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9
aBaHBaHaBBaBBaBBaaBaaBBBBaaaBBasBBBaaBBBaaBaaaaaaBa

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal
•
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tal 1 drb. Serail-szappan 2 ko-1
rona 50 fillér. Kapható egyedül |

FRANUL
gyógyszertárában
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MOZGÓ-SZÍNHÁZ
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:-: TELEFON 807. :-:

Vasárnap, január 21-én

Á l l a n d ó a n női

Gáz-harisnyák és üveg-

HESPERIA
a legszebb mozicsillag fellétpével

üvegezést, gittjavitást, képek keretezését, uj ablak-készitését, famunkáknak enyvezését és javítását.

Hivásra

D ó S

fi

eil,

Gyulánál

Hajbaílás, hsjkorps

Artézi kut mellett. Tele-

gyorsan elmúlik a Leinzinger-fele „C h i e a h a js z e s z * által. Ára K 1-50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

dráma

4

fon 468.

üveges Horváth Mihály-u. 7

(BsMjfádl-lBtaríHpl. tlrpalotllamsllBlt.

Legolcsóbb

és legjobb

cipő a T u r u l cipő. Kérem

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

TŰZIFÁI

Ezenkívül:
lelefon ia-16.

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

Vígjáték 2 felvonásban.

E l ő a d á s o k délután 2 órától kezdve. — Gyermekjegyek csak a z e l s ő e l ő a d á s r a érvényesek.

Dezső órás

és ékszerész Kölesei-u. 2.
Royal szállóval szemben.
Tört aranyért K 3 20-at fizetek grammonként.

kirakatunk megtekintését.

részben.

A szórakozott költő.

Kopny

Juszticz

üvegezni házhoz és vidéKrej
azonnal megyek.

22. g r ó f n ő .
Társadalmi

zenekar.

Tisztelettel Neuhold Dezső.

F á j ó s f m g á r s vegv n
mielőbb a hires Lei zi"
ger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 fillérért kanható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széehenyl-tér.
250

hengerek valódi Auer-fény

Vállalok és készítek: J?r*nnyos

D a K A

Neu-

Szeged, Felsőváros

Szt. György-tér.

1/UUU

Restaurant

Hétválasztó-kávéház.

kapható

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

305.
81.
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Szegedem

Vidéken:
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leleten 13 16.
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" é s szénkereskedő SZEGEDEN, Honvéd-tér l.száni alatt.

Fafürészelést körfürészü motorommal elvállalok házaknál is.

A „ T U f Y G S R A W - í á m p a gazdaságos, mert tökéletes és hosszú élettartamú. A m i n ő s é g é r t a g y á r szavatol. Kérje
mindenütt a „ T u n g s r a m " védjeggyel ellátott !ámpáíc Gyártja az Egyesült I z z ó l á m p a és V i l l a m o s s á g i R.-T Újpest 4
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Szeged, 1917. január 21.

kaphatók:

könyv- és papirkereskedésében,
Szeged, Kárász-utca 9. • O •

*•

Bródi Sándor:

Anatole Francé:

Somlyó Zoltán:

Pártütő angyalok

Nyitott könyv

Ára 5 —
Szép Ernő:

Kosztolányi Dezső:

REGÉNYALAKOK

Modern költők

A

GÓLEM
Ára 5.60

Háborús antológia
_

Ára 4 —

SZÉPASSZONY
Ára 3.—

Landauer Béla:

GLÓRIA
Ara 5.—

A szabadságharc eszméi
Ára 4.—
Földes Imre:

Kün a bárány, benn a
farkas
Ára 2.50
Csathó Kálmán:

Szilágyi Géza:

Fantasztikus szerelmek

Te csak pipálj Ladányi
Ára 3.—

Ára 3.50

Székely Aurél:

A 38-as zászló alatt
Ára 5.—
Móricz Zsigmond:

A tűznek nem szabad
kialudni Ára 4 —

Olga Wohlbrüch:

Somlyó Zoltán:

Barbárok

Öszi regény

Ára 4.40
Ára 3 —

Hegedűs Gyula:

A beszéd művészete

Laczkó Géza:

NOÉMI

Ára 5 —

Gábor Andor :

Tersánszky Józsi Jenő:

Viszontlátásra, drága

Ára 5.—

Pethő Sándor:

Gyulai Ágost:

Meyrink:

Gróf Andrássy Gyula:

Ára 7.—

Ára 3-50

Ára 3.50

Ára 2 —

Ára 5.—

Pásztor Árpád:

Gubica Dömötör

KÖNYV

Világosság a sötétségben A világháború problémái

Ára 4.—

Káplár ur

FEHÉR

Ára 2 —
Prohászka Ottokár:

Egy kis szinház

11

Ára 3 —

FIA
Ára 5.—

Villányi Andor:

Királynőm, meghalok
érted!
Ára 1.20
Szederkényi Anna:

A Mária Annuncziáta
villában Ára 2 —

Diplomata:

Asszonyok - buszárok
Ára 6.—

Zsebatlasz 1917, évre
Ára 3.60

Gábor Andor:

A kanári
Ara 3.—
Nagy Endre:

Sienai Szt. Katalin vőlegénye Ára S.Gábor Andor:

MÍRÉIO
Ára 5.—

Csermely Gyula:

Nagy Endre:

A toprini nász

Szeplőtlen asszony

Ára 3 —

Ára 4.—

3fjn5ájfirat újdonság:
Balla Ignác:

Gaál Mózes:

A nyár szigetén Ára 8 A hegyaljai diákok
Ára 4.—
Erődi Béla:

A szentföldön

Viz fölött és viz alatt
_

Toma István:

Ára 2.80

Dr. Geréb József:

Ára 3.50

Hogyan készül ? Ára 6.-

Az Olimpiusz
Berezeg F.:

Mesék

Ara 8.—

Kövér Ilma:

Dr. Mikes Lajos:

Zrínyi Ilona

Sanyi manó könyve

Lőrinczy Gy.:

Ára 5.—

Ára 6 —

Ára 3.20

Az igmándi bég Ára 6 -

I>ÉLMAGYA/EORSZÁG
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Krémer H. férfiiuha-üzlete
Kossuth Lajos-sugárul
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/Mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. — Férfi- fiu és
leányka-kalapok.

5 Telefon 773.

se

z; ö
r* m
e - á r
ú
k ,
boák, muffok, stb. a leggondosabban vegyileg tisztittatnak. - Pliisch és bársonygőzölés szakszerűen készül.
I

Telefon 773. |

lük Testiére

i i P T s s
ki uegyflszflíű Iparfelepán, Szeged, lulnm-o. u . Telefon 107S
L z a
J d z s e i M M : atflla-ii. 10.(UBlérla-téps.)Telefon399,Glzella-fár3.Telefon 1055
Vidéki fióküzletek: ZENTA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISKUNFÉLEGYHÁZA.

IelefonszőmoH

férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

Szeged, 1917. január 21.

különösen kemény h u l l a d é k f a , inely egyenlő értékű
a legjobb hasábfával, továbbá mindennemű hasábfa

Telefonszámok

u. m.: bükk, gyertyán, szil, dorong stb. fajok-

ban kiölezve suly szerint és teljes kocsirakományonkint állandóan kapható. — P o r o s z - é s p i r s z e n e k

Bank 385

(koksz) ezenfelül r e i o r i a faszén cement, m é s z ,
k á t r á n y , elszigeteiőiemez (kavicsos és parafás)
• • • •

n á d állandó nagy raktára.

Raktár 231

• • • •

Szegedi Bankegyesüiet Részv.-Társ.

::
Legmegbízhatóbb cég. ::
Legolcsóbb beszerzési forrás.

Mérei-ufea 21. és 15. alatt.

popper tipő n looísPíássPü.

Csekonics-u. 6.

Széchenyi-tér 17.

Telefon 854.

Telefon 855.
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éttermében hústalan napok kivételével minden
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Széchenyi-tér 2. szám.

a

időben kitűnő

SS

S Z E G E D ,

Erdélyi

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

m

Telefon 311.
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fatányéros

Szalmásy Miháiy
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Sok évi óriási speciális praxisa folytán teljes biztossággal, felismeri és kigyógyítja ugy férfiaknál, mint nőknél
a titkos- és nemi-betegségeket, valamint az azokból
származó összes bajokat. Rendel hétköznapokon d. e.
10—12-ig, d. u. 3—5-ig. Ha személyesen lehetetlen volna
megjelenni, válaszbélyeges levélre szívesen ad díjtalan
felvilágosítást afelől, hogy otthoni kúrával hogyan szabadulhat meg gyökeresen a bajától.
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Valódi A U E R-fény gáz

Interurbán 146.

harisnyák, üvegek és égők kapha-
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auer-fény világítási vállalatánál Szeged,
Kosuth Lajos sugárut 1.

j A nagyártézi kufnál.
1 m m
"..........

Telefon 4 6 8 .
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m

Ws

törött

N 05

Ifi
Ifi

iO
N

cc

Somló Mór ós Szllasli
Helyi telefon 146.

tők kizárólagosan
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aranyért. Őra és ékszer-javitások Jótállás mellett. = = = = = = = = = = =

Iskola-utca 8. — Szolid árak.
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I s k o l a h e g e d ű k b e n , valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben
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Babós Sándor
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SZEGED, Kölcsey-

B U D A P E S T , IV., Károly-körut 2. szám.

Mísé
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órás és ékszerész

Hűunázi speüeüs
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J?"55

Juszficz
Dezső,

S

vendéglős.

Dr Palócz

Báli cipőujdonságok.
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Ajánlanak bükk-, cser- és gyertyánhasáb tűzifát ölenként, felvágott állapotban is házhoz szállitva, valamint vaggonrakományonkint bármely vasúti állomásra szállitva. — Továbbá asztraui kétszer mosott kovácsszenet, porosz, koczka szalonszenet és porosz diókokszot, plombázott zsákokban házhoz szállitva. — Retorta faszenet
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nagyban és kicsinyben árusítunk ugy helyben mint vidékre.

Ajánlatokkal szivesen szolgálunk.
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Nyomatok Várnay^L. könyvnyomdájában, Saegad. Káráaz-utoa 9.
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