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Szerkesztőség;
S Z E G E D , KÁRÁSZ-UTCA 9. S Z Á M .
A szerkesztőség telefonja : 3 0 5 .

Szeged, 1917,

LEGÚJABB.
MADRID: Dato, volt miniszterelnök, a
konzervatív párt elnöke megerősítette azt a
régebbi kijelentését, hogy a világháború a
vége felé közeledik. A béketárgyalások valószínűleg Spanyolországban lesznek. A konzervativek ennélfogva a ' döntő pillanatban
ügyesen fognak kormányra kerülni.

ELŐFIZETÉSI Á R A :
egész évre 28.— K.
negyedévre 7.— K,
félévre . .
14.— K.
egy hónapra 2.40 K.
Bjíyea szára á r a l o fillér:

VI. évfolyam, 26. szám.

Kiadóhivatal:
S Z E G E D , KÁRÁSZ-UTCA 9. S Z Á M .
A kiadóhivatal t e l e t o n j a : 8 1 .

Péntek, február 2.

Lipnica-Dolnától délkeletre

benyomultunk az oroszok állásába.

Hatvan foglyot és egy géppuskát zsákmányoltunk.
A nagy hideg gátolta a harci tevékenységet. —

BERN: A svájci szövetségtanács kijelentette, hogy nem hajlandó Wilson ujabb
békelépéséhez bármi formában csatlakozni,
mivel Svájc legutóbbi békekisérletét az antant véglegesen elutasította.

BERLIN, február I. A. nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: A nagy hideg miatt
csak kevés helyen volt élénk a harci tevékenység. A Narojovka mentén, Lipnica-Dolnától délkeletre egy szász ezred részel be*
nyomultak az orosz állásba és hatvan fo-

goiilyal és egy géppuskával tértek vissza.
József főherceg vezérezredes harcvonalán és Mackensennél kisebb előtéri harcok voltak és helyenkiint tüzérségi tüz.

GBN'f: Franciaország északi vasutvonalain Páris—Amiens—Calais között a vasúti forgalmat szénihiány miatt be fogják
szüntetni, más vonalakon pedig a személyforgalmat korlátozzák.

Az ellenség előretörése
meghiusult a Doirantónál.

megakadályozott minden erősebb harci tevékenységet.
Az oílasz harctérről és Albániából szintén nincs lényeges jelenteni való.

ZÜRICH: Japán elhatározta, hogy az
Európába induló kereskedelmi hajóit a német blokádra való tekintettel felfegyverzi.
Elvárja Amerikától, hogy ezeknek a felfegyverzett kereskedelmi hajóknak a Panamacsatornán való átkelésben nem gördit akadályokat.
SZÓFIA: A bolgár vezérkar jelenti február 1-én: A Doiran-tótól nyugatra egy ellenséges hadoszlop előnyomulni igyekezett,
de zárótüzünk feltartóztatta. Szeresztől délre ellenséges felderiíő osztagok előrenyomultak, de török csapatok tűzzel szétszórták
őket. — Román arcvonal: Kölcsönös tüzelés a Szent György-csatorna mindkét partján. Erős hóviharok.
BÉCS: Az uralkodópár délután FelsőAusztria, Szilézia, Stájerország, Karinthia,
Krajn'a, Görz, Gradiska, Tirol, Vorarlberg,
Galícia és Bukovina autonom képviselőtestületének hódoló küldöttségét fogadta.
MÜNCHEN; A szász király meglátogatta ma délután Lajos bajor királyt és átnyújtotta neki a szász Szent Henrik-rend
nagykeresztjét és kifejezte csodálatát a vi
téz bajor sereg hőstettei felett.
BUDAPEST: A honvédelmi miniszter
rendeletet adott ki az 1872. ós 1891. között
születettek pótszemléje és sorozása ügyé
ben. Erre nézve a főváros tanácsa is plaká
töt bocsájtott ki, amelyben elrendeli, hogy
az emiitett népfelkelésre kötelezettek íeb
már 26-ikától március 19-ikéig. kötelesek a
sorozóbizottság előtt megjelenni. Az összes
felmentett tisztek is kötelesek azösszeiró
lapot kitölteni.
BERLIN. A Wolíf-ügynökség jelenti 1-én
e
$te: Egyik frontról se jelentenek különösebb eseményt.

BERLIN, február 1. A nagy főhadiszállás jelenti: Macedón arcvonal: A Dolrm-íóióí délnyugatra erős tüzelés után előrenyomuló osztagokat visszavertünk.
LUDENDORFF. első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Egyik frontunkon sem volt
erősebbharcifevékenység
BUDAPEST, február 1. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A rendkívül szigorú téli időjárás az egész keleti arcvonalon

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

HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

A németek sikeres előretörései nyugaton.
BERLIN, február 1. A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati harctér: Az arcvonal számos helyén felderítő előretörések
értékes megállapításokat eredményeztek az
ellenségről
LUDENDORFF, első föszállásmester
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

szigorított buvárhafó-harc
bejelentésének óriási hatása.
iga, február 1. A külügyminiszter átvette a központi hatalmaknak a tengeralattjáró-harc szigorításáról szóló közléseit.
Rotterdam,
február 1. A Hollandiából
Angliába való egész teheráru-forgalmat a
kiélesedett buvárhajó-harc miatt beszüntették.
Amsterdam,
február 1. A Reuterriigyhökség jelenti Madridból: A német jegyzék
Spanyolországban óriási hatást keltett.

Németország Amerikával szemben is miudenröl gondoskodott
Berlin, február 1. A Berliner Tageblatt
irja: A háború kezdete óta sok sorsdöntő
órát élt már át Németország, de ezek közül
csak kevés volt olyan nagyjelentőségű, mint
a mostani.
A „Vorwárts", a szocialisták laipja hangoztatja, liogy álláspontja ugyan ismeretes,
de most már nem véleményekről van szó

többé, hanem olyan határozatról, amelyet a
kormány a birodalmi gyűlés nélkül hozott
•és most már a tettek fognak dönteni.
Egész Berlin és egész Németország
érzi e pillanat fontosságát. Általában tudták, hogy mióta ellenségeink békeajánlatunkat elutasították, az illetékes helyeken tárgyalások folytak a szigorított tengeri hadviselésről. Egyesek helyeselték, mások aggodalmaskodtak, de most már mindenütt remélik, hogy a birodalom vezetősége m'nder.t
megfontolt, helyesen döntött és Amerikával
szemben is mindenről gondoskodott.

A blokád célja
Stockholm, február 1. Az Aftonbladed*
nek jelentik Londonból: Itt azt hiszik, hogy
a németek úgynevezett effektiv tcngeraL ttjáró b'okádot fognak életbeléptetni a brit
szigetek körül. Ez a blokád bizonyára ellenintézkedés akar lenni az északi-tengeri ul
aknamezőkkel szemben.
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Kíméletlen buvárhajó-harc.
Ausztria-Magyarország
és Németországnak a semleges hatalmakihoz intézett
jegyzékei, amelyekben tudatják, hogy február elsejétől kezdve a tengeralattjáró harcot az eddiginél élesebb formában veszik fő1,
állanak ma az események homlokterében,
A központi hatalmak elszánt elhatározása,
amelyet a jogos önvédelem kényszerűsége
igazol, különösen Angliában idézett föl nagy
megdöbbenést. Az angol sajtó kommentárjai megnyugtatni igyekeznek a közvéleményt, de nem tudják palástolni azt a félelmet és rettegést, amellyel a kíméletlen buvárhajó-iharc megkezdését fogadják. Anglia
jól tudja, milyen végzetes következményekkel járhat a központi hatalmaknak ez az
impozáns cselekedete, amellyel halálos csapást mérhetnek ellenfeleikre. Az ijedtség annál nagyobb, mert Anglia a történtek után
nem számitihat arra, hogy a semleges államok, köztük elsősorban Amerika. Németországot erélyes szándékának végrehajtásában, miként eddig tették! tiltakozásukkal
vagy , ellenrendszabályok
alkalmazásával
meggátolni igyekeznek. Azok a diplomáciai
okok, amelyek a központi hatalmakat az
antanttal szemben a legkíméletlenebb harcmodortól visszatartották, hatásukat vesztették. Az antant nyíltan bejelentett hadicéljai,
amelyek a központi hatalmak megsemmisítését, letiprását és feldarabolását foglalják
magukban, elhárították az útból azokat az
aggodalmakat és figyelmet kivánó szempontokat, amelyek mérsékletre intettek. Azóta, hogy Amerika a kíméletlen buvánhajóharc ellen tiltakozó szavát érvényesítette, a
helyzet a központi hatalmak számára lényegesen megváltozott. Akkor még Wilson
abban a hitben lehetett, hogv Németország
és szövetségesei bűnösek a világháború fölidézésében, amelyet hóditó célokért folytatnak. A központi hatalmak békejavaslata és
az antant visszautasító jegyzékei után azonban immár nem lehet kétséges, hogy Németország és a monarchia kezébe az önvédelem
adta a fegyvert, amelyet nem tehetnek le
addig, amig az antant nem hajlandó a tisztességgel és férfiasan fölajánlott békekötésre, mert ez egyértelmű lenne az öngyilkossággal, az életről való gyáva lemondással.
Amerika tehát aligha teszi meg ismét Angliának azt a szolgálatot, hogy rnegbénitsa
Németországnak és a monarchiának akcióját, amelynek az a legfőbb célja, hogy Angliára a békekötést rákényszerítse.
Wilson legutóbb több izbe-n fölemel:e
szavát a béke érdekében. Meg kellett győződnie arról, hogy az an lantnál békeszerző
igyekezete nem számíthat eredményre. Ha
tehát maga Amerika — a rendelkezésére
álló igen hatásos eszközökkel — még nem
látja is elérkezettnek az időt arra. hogy a
háború folytatásának gátat vessen, nem kívánhatja Németországtól és a monarchiától,
hogy halálraítélten lemondjanak az önvédelem arról a leghatásosabb — bár kíméletlen — eszközéről, amelyet a buvárhajó-harc
jelent.
Az antant kiéheztető és megsemmisítő
tervével szemben a központi hatalmak nem
választhatnak más utat, minthogy ellenségeiket segitő-forrásaiktól, amennyire módjukban van, elzárják, hogy ezzel a világháború borzalmainak véget vessenek. Minden
elsülyesztett ' muníció-, élelem- és csapatszállító hajó a háború gyors befejezéséhez
hozza közelebb az emberiséget. Az a gazdasági károsodás, amely a buvárhajó-harccal
sújtja a semlegeseket, nem mérhető Össze
az emberiségnek azzal a legfőbb érdekéve',
hogy végre — bármi áron — megszűnjön a
borzalmas vérontás.
Amerika és a többi semleges áliam
ha*tulatárói ez ideig aem érkezett kimerí-

tőbben tájékoztató jelentés. De az a rotterdami távirat, amely szerint a kiméletjen
tengeralattjáró hadjárat' bejelentése óta onnan egyetlen gőzös se indult el és hogy a
holland hatóságok egyenesen megtiltották a
hajóknak az elindulást, valószínűvé teszi,
hogy a semleges hatalmak nem kívánják
kényszerhelyzet elé állítani a központi hatalmakat, amelyek bármennyire is tiszteletben
tartják a semleges államok jogait és érdekeit, fontolóra vettek minden körülményt és
következményt, hogy az antantra a gyors
békekötést azokkal szemben is rákényszerítsék.

Konferencia Hágában
a béke érdekében.
Hága, február 1. Amerikával érintkező
körökben hirlik, hogy Amerika hajlandó arra, hogy március elején Hágába összehívott
konferencián, amelyen a békefeltételeket
megbeszélnék, de annak részleteire nem terjeszkednének ki, részt vegyen.

Angol lapok a brit flotta
támadó fellépését sürgetik
Rotterdam,
február 1. A Times tegnapelőtti vezércikkében azt irja, hogy sok jelből arra kell következtetni, hogy a németek
beváltják fenyegetésüket és irgalmatlan tenyeralattjáró-háborut fognak kezdeni. A brit
rép elvárja a tengerészeti kormánytól, hogy
ura lesz a helyzetnek és intézkedéseivel elébe vág a németek tervének.
(Nem uj kereskedelmi hajókra van szükség, hiszen valahány uj kereskedelmi gőzöst
bocsátunk tengerre, azokkal csak ellenségeink áldozatainak számát növelnők, a legfontosabb feladat, hogy a brit flotta erőteljes támadást kezdjen és az ellenséges tengeralattjáró-naszádokat eleve megbénítsa.
Az angol admiralitás nem dicsekszik, ritkán
hallatja szavát, hanem a legnagyobb csendben dolgozik. Most azonban nem szabad beérnünk az eddigi sikerekkel, haditengerészetünk mutassa meg, hogy a szövetségesek
méltán bizakodnak benne és flottáink bizonyítsák be, hogy a németek rettenetes fenyegetése üres ijesztgetés.
A Daily News vezércikke is a tengeralattjáró naszádok veszedelméről szól s felszólítást intéz az angol tengerészeti kormányhoz, hogy hagyjon fel a titkolódzással.
A brit nép lelkesedését csak növelni fogja,
ha tudja, hogy angol hadihajók hány ellenséges tengeralattjárónaszádot pusztítottak el.

Bécsi lapok a blokádról
Bécs, február 1. A bécsi lapok helyesléssel fogadják a központi hatalmaknak a
semlegesekhez intézett bejelentését, hogy
február elsején megkezdik a legélesebb tengeralattjáró-háborút Anglia és szövetségesei
ellen. Egyértelműen rámutatnak a bécsi lapok arra, hogy a központi hatalmaknak,
miután minden békés eszközt kimerítettek,
most nem maradt hátra más eszközük a háború megröviditésére, mint a korlátlan tengeri hadviselés. Az az ellentét, amely Németországban e korlátlan hadviselés hívei
és ellenzői között egészen a legutóbbi időkig
fennállott, békeajánlatunk rideg visszautasí-

tása utíán megszűnt. A kíméletlen tengeralattjáró-hadjárat ellenzőinek a vezére Németországban eddig maga a birodalmi kancellár volt, kit ebben a magatartásában elsősorban diplomáciai okok vezették, igy
különösen a semlegesekre és mindenekelőtt
Aerikára való tekintet.
A kancellár pártja régebben különösen
azt hangsúlyozta, hogy a tengeralattjárók
száma nem elegendő arra, hogy fontos és
gyors eredményt érjenek el. A legutóbbi
események után azonban a kancellárnak ís
megvolt az oka arra, hogy más álláspontra
helyezkedhetett. Most már a kancellár is
magáévá tette Tirpitznek, a lemondott főadmirálisnak a követelését. A tengeralattjárók száma ugy Németországban, mint
Magyarországon és Ausztriában az utóbbi
időben annyira emelkedett, hogy szakemberek teljesen biztosak abban, liogy a korlátlan hadviselésnek meglesz a kivánt eredménye.
Hangsúlyozzák a lapok azt is, hogy a
monarchia most először csatlakozott Németország tengeri akciójához, mert 1915.
február 4-én. amikor Németország kihirdette az Északi-tenger partja egy részének a
blokádját, a monarchia nem csatlakozott
hozzá, amint hogy nem is csatlakozhatott,
mert Olaszországgal akkor még nem volt
háborúja. Most azonban német tengeralattjárók fogják blokirozni Anglia és Franciaország tengerpartjait, a mi tengeralattjáróinkra pedig az a feladat hárul, hogy Olaszországot elvágják a tengeri forgalomtól. A
bécsi sajtó annak a reményének ad kifejezést, hogy az uj hatásos fegyverrel a központi hatalmak el fogják érni a céljukat,
hogy minél előbb véget vessenek a rettenetes háborúnak.

Anglia védekezése a Müveesetek miatt
Hága.

j a n u á r 31. A

Hat

Vaterlmid

ezt

irja az Északi-tengeren létesített uj aknamezőről: Nem tévedünk, ha azt hisszük, hogy
fontos ok volt annak a meggátlására, hogy
német ha jók átlopózJbassanak a blokád vonalán s mint a segédcirkálók bizonytalanná te
gyék az Óceánt. Az az ijedelem, amelyet a
legutóbbi eset Angliáiban előidézett, nagyon
sdkat jelent. Ami a, semleges hajózást illeti,
egészen bizonyos, hogy ia mi partunkkal határos német területnek szorosabb elzárására
történt intézkedés ránk nézve csakis kára*,
anélkül,-hogy ennek ellenében bárminő hasznot is jelentetne.

Csak blokáddal lehet a háborúnak gyorsan végét vetni.
Bécs. február 1. A Neue

Freic

Presse

berlini tudósítójának alkalma volt a központi
hatalmaik egy lóvá ló diplomatájával beszélni az uj tengeralattjáró háború bejelentéséről. A diplomata hangsúlyozta, hogy a központi hatalmiak elhatározása, csak beható tárgyalások és gondos tengerészeti-technikai
előkészületek után következett be. Ennek az
elhatározásnak az alapja az -a meggyőződés,
hogy az éles tengeralattjáró hadjárat a legjobb és az egyetlen eszköz arra, hogy a bábomnak véget vessenek.
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Zéves nézeteit a

falkán-Akadémiáról.

A 8 órai Újság egyik mult heti számá- sokszor honoráltam a terv megkonstruálásé,
ban Balkán-Akadémia Szegeden
cimmel is- nál. Ilyen egyik első gondolata az volt, vájjon
mertette Szeged főiskolai mozgalmát és a lehet-é a speciális célnak megfelelő .tanári kart
minisztériumban, valamint a kereskedelmi egyáltalán és ha igen, lehet-e a háború alatt
iskolák főigazgatóságánál szerzett informá- összeállítani. Erre a kérdésre konkrét feleletit
ciójában olyan dolgokat mond, amelyek al- kellett- adnom, másként elkópzelhető-e, hogy
Koós vezérigazgató, ez a (rezervált magatartású
kalmasak arra, hogy az egész mozgalmat
és .soha. semmit nem k'érő ur, kocsira ült volna,
ferde szinben világítsák meg és igy előre is
hogy megteremtse a szükséges alapot? Azt hitévesen tájékoztatván a közönséget, magászem, ebben az egy esetben nem fog a tanárnak az ügynek is ártsanak.
hiány a minisztériumnak sem fejfájást okozni.
Nem akarjuk a m a egy heti számunkban
Nevekről nem lehet szó, csak utalok arra, hogy
budapesti tudósítónktól megjelent ellenakciót
gróf (l'eleky Hál iis meg tudta mondani, kit keli
a 8 órai Újság cikkében kutatni, de miután a a debreceni egyetemre a török nyelv tanszéihelybeli lapok is közölték annak a tartalmát, kére kinevezni. Pedig eladdig a világ nem tuszükségesnek láttuk a kérdés tisztázását és dott róla, hogy Nyiregy.házán ennek a tudoDonavell Jánoshoz fordultunk azzal a kére- mánynak él (egy ember. És igy vagyunk a Bal
lemmel, hogy mondja el véleményét a cikk- Ik'áni Akadémia tanári karával is. Kiváló férről, egyben pedig tájékoztasson a dolog he- fiakat lehet az országból összeválogatni.
lyes mibenlétéről. Kérdésünkre a következő
Hátra van még a főigazgatóság nyilatkoválaszt 'kaptuk:
zata, jamely ugy hangzik, mintha a .főigazgató
Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Megtisztelő sotette volna. Nem is hiszem, hogy az illeték H
rait, amelyekben a 8 Örai Újságnak „Balkánfőigazgató nyilatkozott volna. Ilyen nyilatko
Akadémia Szegeden" cimü cikkre vonatkozó zatot nem adott egy európai szaktekintély, egy '
véleményemet 'kikéri, megkaptam és hálás va- szakember, akit külföldön jobban ismernek (.gyok érte, hogy csekélységemet ebben a kérdés
becsülnék, mint itthioin és .aki az ,egész ügye
ben illetékes tényezőnek tartja, de ősziutón be annak n fejleményeit csirája óta ismeri: ne;;
ke® vallanom, tartok tőle, hogy egyfelől sze- •mondhatta azt, hogy az akadémiát „szoros
rény véleményem, amelyet alább (kifejtek, nem
összefüggésben" a városi és állami felső keres
lesz alkalmas arra, hogy azokat a téves felifo- kedelmi iskolával fogják fel állítani.
gásokat eliminálja, amelyek az emiitett cikk
Hogy ez mennyire nem felel meg a vraió
révén forgalomba kerültek, másfelől pedig nyi- állapotnak, jellemző megint egy kép az akadó
latkozatom olyan ellenvéleményeket hozhat feh mi a történetéből.
,
színre, amelyek esetleg magánaik az ügynek leÉpen a Délmagyarország közölte az eis
ilfiő
hetnek ártalmára. Épen azért arra kérem Szer- .konkrét tervemet, amellyel nyilvános ülése
kesztő Uramat, csak annyit használjon fel so- először megrajzoltam az akadémia vázát E
raimból és ugy, amennyit és ahogyan vélemé- szerint az anyagi biztosítása céljából a Püsnye szerint a célt szolgálja.
pök-téren, vagy más megfelelő helyen a város
A 8 Örai Újság cikke három résziből áll, hatalmas palotát emelt volna, amelyben rz
raség pedig a tudósító bevezetéséből, a vallás- összes városi kereskedelmi és ipar-iskolái,
éa közoktatásügyi minisztériumban és a keres- nyertek volna elhelyezi31, kapcsolatban egy
kedelmi iskolák főigazgatóságánál nyert imfor
nagyszabású városi internátussal, , amelynek
mációkból,
•
\
jövedelme az akadémiát illette volna. HangverAz első rész röviden ismerteti a mozgal- senyterem, üzlethelyiség, stb. jövedelmei is
mat, szimpatikusain kiemeli a város és a tár- kontemplálva voltak. A városi felső kereske
sadalom áldozatkészségét és evvel jó szolgála- delmi iskolák igazgató-tanácsa, .mint ezidőszerint legmagasabb kereskedelmi oktatási bizotttot tett az ügynek.
Miután a tudósító nem jelzi, hogy ki nyilat- sága Szegednek, ezt a tervet ,el is fogadta.
kozott a vallás- ós közoktatásügyi minisztéTovábbi lépéseim azután a Keleti Kulturriumban, igen kényes dolog a cilkknek erről a központhoz vezették. Itt erősen felkarolták a
részéről véleményt mondani. Épen azért talán tíalkán-Akiadómia eszméjét és gróf Teleky Pálelmondom azt, milyen 'meggondolások előzték
lal belható eszmecserét folytattam a tervről
meg az akadémia mozgalmának a megindítá- Az ő érveiindk a hatása alatt ejtettem el az
sát és akkor talán semmi aldalon sem esik sé- imént .vázolt tervet, mert az akadémiai nívó és
relem. Az emberek érzékenysége ugyanis akiko- Stilus érdekében még a közös épület gondolatáról is lemondtam.
ra, hogy hímes tojáshoz sokkal künnyeb hozzá
nyúlni, mint véleményekhez.
Évvel aztán péhány napra, amig a gyűjtés
A minisztériumi nyilatkozó szerint aligha gondolata világosan ki nem alakult, az egész
elegendő az eddigi anyagi alap az intézet fen- tervet kénytelen .voltam pihentetni.
(tartósára, másodszor tanánhiány miatt rövid
Az akadémia főiskolai jellegű intézet és telidőn belül nem liehet az. intézetet megnyitni.
jesen független lesz minden más intézettől.
Az első gondolatra épen abban előterjeszSzívélyes üdvözlettel vagyok Szerkesztő
téstben van a válasz, annelyi.k a minisztérium Urnák, Temesvár, 1917. január 26-án, őszinte
előtt van-, t. i. biztosítsa az állaim az intézet hive:
,
j
subvoncióval és akkor minden aggodalom elDonavell
János.
oszlik. Ha azonban ez a nyilatkozat illetékes téDr. Somogyi Szilveszter polgármestert
nyezőnek a ifelfogás át tükrözteti vissza, akkor
ez magyarul annyit jelenítene, hogy ép,en a sui> legutóbbi budapesti utijia alkalmával fogad ti
veneioná'ás 'élé .akadályok gördülnek. A ma- Jankovich Béla közoktatásügyi miniszter. A
gam részéről azonban semmiképen sem hiszem, miniszterrel folytatott tárgyalásról a polgárhogy maga a miniszter is ezen a véleményen
mester a következőket mondta a Délmagyarvolda
' .
• i . lliti
ország munkatársának:
Ami ia tanárhiányt illeti, az sajnos, tény— A kultuszminiszter urngk referáltai-dölo
« , ami azonban véleményen szerint egy arról, hogy mit tettünk eddig ia Balkán AkaPercig sem odázza el a megnyitás lehetőségét.
démia létesítése érdekében. Közöltem, hogy
Tudott dolog, hogy az akadémia alapítvátársadalmi
adományokiból mintegy 300.00b
nyi összegének a megteremtése Koós Elemérnek, a Szeged-Osongrádi Takarókpénztár érde- korona gyűlt össze, a város pedig évi 40.000
kes vezérigazgatójának köszönhető, ö volt az korona hozzájárulást szavazott meg a főiskoelső (ember, akivel az akadémia tervét elejétől- la céljaira.
régéig megbeszéltem. Koós Elemér nem az az
— A miniszter .a legjobb indulattal viember, aki hirtelenkedni szokott, uri .higgadtseltetik
az ügy iránt. A küldöttségnek —
aágát és praktikus érzékét a tárgyalások során
«ökszor csodáltaim és gyakorlatias észrevételeit mint azt a lefolytatott- beszélgetésből megál-

lapíthattam — azt fogja válaszolni, hogy az
állami

hozzájárulást

a maga

részéről

meg-

adja, azonlban ehhez a pénzügyminiszter .hozzájárulására is szükség van.
— A Balkán Akadémia 1917 szeptemberében azért sem nyílhat meg, mert az állami hozzájárulást költségvetésileg kell biztosítani, ettől pedig már elkéstünk. A Balkán
Akadémia igy csak 1918 szeptemberében
nyiillbat meg.

Segitsen a közönség visszaszorítani az indokolatlan
áremeléseket.
(Saját tudósítónktól.) Nem kell hangoztatni a drágaságot ia közönség nap-nap után
mindjobban érzi az élelmezési cikkek egyre
növekedő áremelkedését. Az osztályozás merőben felesleges, nincs kivétel, mindaz, ami
az élelmezési cikkekben piacra kerül, horribilis árakat ért el. A tanyai közönség most
éli a szüretelés vidám örömeit és soha a hol-.
dog világban nem volt annyi pénze a tanyai
népnek, mint ezekben a véres időkben. A tanyai nép nem szenved szükséget, mindene
van és mindemből bőségesen és a behozott
élelmi cikkekből kénye-kedve szerint halmozza össze a vagyont,.
Nem szeretnénk ha bárki is félreértené
ezeket a sorokat. Nem sajnáljuk mi a tanyai
néptől a jólétet, a bőséget, sem azt, (hogy
mindene van, még- az összegyűjtött vagyont
sem, csak azt rosszaljuk, hogy tőkéjét meg
nem engedhető módon, az árak elviselhetetlen emelésével gyűjti rakásra. ÜEgyea élelmezési cikkek példátlan árakat értek el, igy a
többek között tudomásunk yam arról, hogy »
szerdai piacon egy pár libáért 180 koronát,
e»gy pár tyúkért 24 koronát fizettettek. A tojás ára is 40—45 fillér között ingadozik é
minden jel iarra vall, Ihogy ezek az árak a
tanyai nép jóvoltából még emelkedni fognak,
különösen ha a közönség is elősegíti az áremelési törekvéseket.
K i kell mondanunk, hogy az áremelkedés miatt a közönségben keresendő a hiba. A
közönség valósággal beállott árdrágítónak éa
nincs az az összeg, amit meg ne adjon, ha arról van szó, hogy a tanyákról Ibehozott élelmezési cikkekhez jusson. Nem lehet mondani,
hogy bármiben is szükséget szenvednénk; a
piacon élelmi cikkekiben elegendő menynyiség áll a fogyasztó közönség rendelkezésére, amely azonban egymásra licitál és boldog, ha a vétel alkalmával, bármi áron is, a
cikkeket elkaparitbatja a mások orra elől.
De nem kizárólag a közönség tülekedése és
nemtörődömsége az oka a mai horribilis és
folyton emelkedő áraknak, hanem az eloivúsárlók is, akik a városon kivül lesik-várják
a tanyai népet és a biztos haszon reményében oly összegért vásárolják össze az élelmi
cikkeket, aminőről álmodni sem mert a tanyai nép, amely ló'tva a tülekedést, a Imitációt, arra eszméi, hogy ha a városon kivül
ennyit meg annyit kínálnak az elővásárlók,
biztos, hogy a városi közönség még jobban
megfizeti a portékáját, mert az elővásárlók
is haszonra dolgoznak. Igy történhetett, bog;,
az árak az eddigi magaslatra emelkedhettek
ée igy történik, hogy sa árak wnelkedéMÍbea
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még minidig nincs megállás.
A rendőrség feladata volna szemmel tartaná a szegedi piac árdrágítóit és meggátolni
az elővásárolók machinációját, mert azt ölbe
tett kézzel még sem lelhet tűrni, hogy a közönség módos része a különféle élelmi cikkekért megadja mindazt, iamit kérnek és hogy
az elővásárlók — busás haszonra számítvaelkapkodják a tanyai nép portékáját, vagy
oly árakat Ígérjenek érte, amik után igázod1
va, a tanyai termelők azt sem tudják, hogy
milyen magas árakat kérjenek a „helybe"
hozott áruikért.
A fogyasztó közönség egyedül maga van
hivatva arra, -hogy mérsékelje a tanyai .polgárság árigényeit. A multak példája igazolja, Ihogy ármaximálással nem sokra megyünk, mert ha a szárnyas jószágok és egyéb
cikkek árait maximálják, ezek az áruk egys^gyien elbújnak és üresen áll >a szegedi piac,
mint a mult esztendő március és április hónapjában. Ez pedig cél nem lehet.

A képviselőház ülése.
Budapestről
telefonálja tudósitónk: Szás
Károly elnök öt perccel 11 óra előtt nyitotta meg az ülést. Jelentette, ihogy az á!landó összeférhetetlenségi bizottság február
14-ikére tervezett ülését, amelyen Hámory
László képviselő ügyét kellett volna tárgyalni, közbejött akadályok miatt nem tarihatja meg. .Az ujabb határidőről értesítem
fogja a Házat.
A háborús intézkedésekről szóló miniszterelnöki javaslat általános tárgyalásánál először Huszár Károlv szólalt fel. Az
egyik oldalon — úgymond — maximáltál
az árakat, a másik oldalon pedig minimálisra szorították az emberek jogait. Békés időben a gyülekezési jog és a sajtószabadság
biztosítja a közvélemény szabad akaratának
megnyilvánulását, ma a képviselők feladata,
hogy mindent, amit helytelennek találnak,
a képviselőházban a legnagyobb
szólás
szabadsággal elmondják. Jóllehet agrár ország vagyunk, nem maximálták az ipar
cikkek árát, amelyek pedig a fogyasztókat
terhelik. Ha a nép eddig még nem ismerte
erejét, a világháború megtanította arra,
hogy mit érhet el, ha összetart. Azok, akik
nem akarják békésen biztosítani a szociális
fejlődést, egyenesen rákényszerítik a népet,
hogy erőszakosan csikarja ki az őt megillető jogokat. Csalódik a kormány, ha azt
hiszi, hogy a mi politikai szisztémánkkal,, a
mi politikai berendezkedésünkkel megnyerhetjük a háborút. Nem lehet ezt a virágzó
népet kitenni annak, hogy a győzelmes háborúból hazatérve, megcsaltnak és kifosztottnak érezze magát. Ha még egyszer szükség
lesz ,a magyar népre...
Lipthay
Béla (munkapárti): Isten őrizzen meg attól, hogy még egyszer háború
legyen!
Huszár Károly: Én is azt kívánom!
Óriási katasztrófa volna, ha késerii csalódás mételyezné meg a mi népünk lelkét. Ma
még megvan a lehetőség arra, hogy a nagy
átalakulás 'legális módon történjék.
Báró Harkányi
János kereskedelmi miniszter azt fejtegeti, hogy senki sem kivánja jobban a haladást a szociálpolitika terén,
mint ő. A mostani javas'atban tekintettél
volt a háborús viszonyokra. Az anyaság védelmét a legmelegebb pártfogásba veszi a
javaslat. Tervbe vették a gyermekágyi segély felemelését. Kéri a javaslat elfogadását.
Dr. Balogh
Jenő igazságügyminiszter
gróf Eszterházy
felszólalására válaszolva ki-
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jelenti, hogy a hadbavonult birók és biró- :
Következett a bősök emlékének megsági alkalmazottak nincsenek hátrányban ;
örökítéséről szóló javaslat tárgyalása. Kostársaikkal szemben, sőt sok esetben intéztyúl Miklós előadó elfogadásra ajánlja a
kedett ezeknek a soronkiviil való előléptetéjavaslatot. Jaczkó Pál nem tartja kielégítőséről. A negyedik szakaszt az ügyvédi kanek és határozati javaslatot nyújt be, melymara javaslatára vették bele a javaslatba.
ben követeli, hogy az özvegyek és árvák
A büntető perjog vezérelvei érvényre fognak
jövőjét biztosítsák.
jutni, mert a tárgyalások lefolyása a gyorAz elnök indítványára ezután a legközesított eljárás mellett is ugy fog lefolyni, mint
lebbi ülést hétfőre tűzik ki, A napirend megrendesen.
állapításánál Lovászy
Márton felszólalására
Dr. Sándor János belügyminiszter sze- gróf Tisza István miniszterelnök kijelentette,
rint a közigazgatás a háború folyamán ki- hogy hajlandó belemenni abba, hogy a Ház
tűnően, megfelelt nehéz hivatásának. Főleg a hat irapon tartson egymásután ülést, aztán
rekvirálásoknál tünt ez ki. Hozzájárul ahhoz a legközelebbi héten szüneteljen. Egyelőre
a módosításhoz,, hogy ahol az egyik tör- azonban ajánlja a hétfői ülést. A Ház hozzávényhatóságtól a megfelelő erőt viszik el a járult a napirendi javaslathoz és az ülés
másik törvényhatósághoz, ez csak az illető ..egyedkilenckor véget ért.
iörvényhatóság első tisztviselőjének beleegyezésével történhessék.
Hédcrváry
Lehelnek azt válaszolja a
miniszter, hogy a választójog kérdését nem
lehet incidialiter elintézni. Fe'hivta a köz
ponti választmányt, hogy senkit azok közül,
akik a harctéren vannak, joguktól el ne üssenek. A javaslat elfogadását kéri.
Az elnök ezután az ülést felfüggesztette.
(A délutáni
ülés.)
Délután 4 órakor nyitotta meg
Szász
Károly alelnök az ülést. A Ház a javaslatot
elfogadta. A részletes vitánál
Hammersberg
László szólalt fel. Hammersberg az első
szakaszhoz indítványt nyújt be, hogy birői
hatáskörrel csak olyan tisztviselőt ruházzanak fel, aki bírói jogkörrel bir.
Vázsonyi
Vilmos helyteleníti Hammersberg indítványát. Ellenzi a gyorsitott közigazgatási eljárást. Kéri a minisztert, hogy tájékoztassa
a Házat a gyorsitott eljárás szabályairól.
Dr. Balogh
Jenő miniszter egyetért
Hammersberg módositásával.
Vázsonyinak
azt feleli, hogy a háborús
jogszabályok
megszűnése nem tőle függ, hanem attól,
hogy mikor lesz vége a háborúnak. A Ház
ezután a szakaszt Hammersberg módositásával fogadta el.
A második szakasznál Bródy Ernő szólalt fel. Bródy az anya- és csecsemővédelemről beszélt. Majd szóváteszi, hogy a miniszter keveset törődik a munkásság létérdekeivel. Elbeszéli, liogy január 24-én az
Ernmerling-féle erzséhetfalvai gyáriban robbanás történt. Két helységben 40 nő do'gozott a legprimitívebb intézkedések megtétele
nélkül. A robbanás folytán meghalt 11, súlyosan megsebesült 27 munkásnő; ezek közül a kórházban meghalt 13.
Ábrahám
Dezső: Nem olvastunk róla!
Felkiáltások
halról: A cenzúra betiltotta a hir közlését.
Bródy:
Rettenetes volt, amikor a szerencsétlen nők az utcán futkostak, mint az
élő fáklyák. Megtörtént a hallatlan eset,
hogy kötszereket a szomszédos gyárból kellett kölcsön kérni. Emiatt akart ma főleg
felszólalni. Két módosítást nyújt be, amelyek technikai könnyebbségekre vonatkoznak. Hódy Gyula felszólalása után, aki az
iparfelügyelők terhein akar könnyitení, Harkányi miniszter kijelenti, hogy hozzájárul
Hódy javaslatához. Az Emmerling-féle gyárban történt robbanás ügyében vizsgálat indult meg. Ezután a Ház a szakaszt Bródy
módositásával együtt elfogadta.

POLITIKAI HIREK.
Budapestről
telefonálja tudósitónk: A
képviselőház csütörtöki ülésén parázs botrány történt, amely azonban végül is békés
elintézést nyert. Báró Harkányi
János kereskedelmi miniszter beszéde folyamán többek közt azt mondta, hogy a vetőmagvak
kiosztása igazságos lesz. Erre a kijelentésre
Sümegi Vilmos közbeszólt:
— Csak ne a főispánok osszák szét:
Hantos Elemér replikázott:
— Hát? Talán a kiadóhivatalok oszszák szét?
Sümegi erre izgatottan felpattant a helyéről és igy kiáltott:
— Ezt kikérem magamnak!
Domahidy
Lajos: A főispánok is becsületesek.
Hantos (Sümegi felé): Maga seftel!
Az ügy epilógusa a folyosón történt.
Beck Lajos Justh Gyulának mesélte a kinos
incidenst. Becknek erről az elbeszélésérő:
valaki az ülésteremben levő Sümegit ugy
informálta, hogy Beck is azt állítja, hogv
Sümegi seftel, ami képviselői állásával összeférhetetlen. Sümegi erre magánkivüli állapotban rohant ki a folyosóra és már messziől kiabálta Beck felé:
— Hazudik, aki ezt mondja. Maga hazudott!
Beck Lajos erre nyomban provokáltatta
Sümegit. Később Hantos Elemér átment
Sümegihez és kezét nyújtva azt a kijelentést
tette, hogy ő csak viccelt és kijelentését ne
vegye Sümegi komolyan. Ekkor már a Beckkel történt félreértésről is értesült Sümegi
és csakhamar vele is kibékült.

A pétervári konferencia
a kaborn fináléja
Basel, február 1. A Daily Clhronicle pétervári távirata szerint az antant miniszterek pétervári tanácskozása négy napig fog
tartani, amire a miniszterek egy része az
orosz frontra megy. Mivel az orosz külügyminiszter szabadságon van, nem lehetetlen, hogy Stürmer is részt fog venni a tanácskozásokon, aminek az antant államainak
tanácskozásai nézőpontjából nagy jelentőséget tulaj donitanak. A péter vári határozatok,
ugy mondják, a háború fináléját és a győzelem kezdetét fogja jelenteni.
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A szegedi ipartestület közmunkák előkészítését
sürgeti a városnál.
(Saját tudósítónktól.) A szegedi ipartestület beadvánnyal fordult a hatósághoz.,
amelyben arna hivja fel a figyelmét, hogy
közmunkák előkészítésével gondoskodjék arról, hogy a háborúiból hazatérő iparosságra
ne köszöntsön nyomor és munkátlanság. Ennek az eljárásnak üdvös voltát és'szükségességét mi már többször kifejtettük. A beadvány a következő:
Nagyságos

Polgármester

Ur! A háborúval

járó életkörülmény ék talán egy gazdaságú 'osztályra sem nehezedtek olyan óiiomsullyal, min;
a szerény tőikével rendelkező kisiparos társadalomra, amelynek egy része mint katona teljesiti honmentő kötelességét, a másik itthon
maradt része pedig anyag- ás munkahiányban
úgyszólván egyik napról a másikra tengődik.
Eennáll ezen állitásunk mindazokra az iparosokra, akiknek oly természetű foglalkozásuk
van, amelyek nincsenek valamely vonatkozásban a háborús körülmények folytán előállott
nj helyzettel; de különösen áll ez 'az építőiparral foglalkozó s az ezzel kapcsolatos
iparágakra.

Ezen eddig szerzett szomorú tapasztalatok
indították elöljáróságumkat arra az eliha ározásra, miszerint Nagyságod jóakaratú támogatása mellett kiérjük a város törvényhatóságát,
hogy a háború utáni időben való ipari pangásnak már m-ost elejét venni méltóztatnék oly
módon, hogy azoknál a középitkezéseknél, amelyek még a háború kitörése e'őtt folyamatba

tétettek, valamint azoknál is, amelyek a háború
után lesznek aktuálisak, az előmunkálatokat
már most elrendelni s annyira előkészíttetni
kegyeskedjék, hogy a békésebb napok bekövetkezte áldásthozó munkával fogadja ugy a
harctérről hazatérő, mint az itthon nélkülözéssel küzdő iparosokat.
Szerény véleményünk, hogy a hábor.u által
•közvetlenül nem érintett területeken az épitkezésekben az előre látható pénz- és auyiagdrágaság folytán stagnáeió áll be, ugy, hogy az ipát
feh említésére kedvező munkaalkalomra esiak
abban az esetben lehet reményünk, ha — amit
eíőblb voltunk bátrak hangoztatni, — a tervibe
vett városi épitkezések a háború után nyomban megkezdődnek s az építkezéssel1 kapcsolatos iparágaik is munkaalkalomhoz jutnak; mert
csak az ápitő-ipar az a levezető cstorma, amelyen keresztül a többi iparágak is boldogulihatnak.
Munkaadó és munkás, a háború nyomán
várható uj közgazdasági konstellációban csak
ugy fogja •megállhatni erősen veszélyeztetett
helyzetét, ha a segítés nem késik, ha a város
jár elől munkaalkalmak nyújtásával még abban az esetben is, ha a háború előtti és utáni
anyagárak és munkabérek között hátrányos eltolódások luiutatkóznának is.
Bizva Nagyságodnak városunk iparossága
iránt mindenkor tanúsított jóindulatában, vagyunk Szegeden, a szegedi ipartestület elöljáróságának 1917. évi január hó 10-ón tartott ülésébői: Pálfy Dániel, elnök, Bozsó János, titkár.

Miiyen uj városi jövedelmeket tervez a hatóság.
— Szeged háztartása n e m érzi súlyosan jövedelmének a
való csökkei#sét. —

háborúban

hássuk, onnan van, hogy elsősorban semmi
beruházási és városfejlesztési munkát nem
csináltattunk a háború kitörése óta. másodszor pedig, hogy minden elhalasztható munkát elhalasztottunk és a minimumra redukáltunk. Szóval három év óta csak a háború
által parancsolt rendkivüli kiadásokat eszközöltük. De segített bennünket ebben a
munkánkban az a körülmény is, hogy egynémely jövedelmi ágban emelkedés is történt. Egyszóval a városi jövedelmek helyes
fölhasználásával .fönn tudtuk tartani költségvetésünk egyensúlyát.
— Meg kell még jegyeznem
azt is,
'hogy egynémely városi jövedelmi ágban tapasztalt csökkenés csak látszólagos, vagyis,
hogy a háború befejezése után nagyrészben
megtérülnek. Igy például a műit évben egy
mill'ó korona községi adónak kellett volna
befolyni, de mert nem 'vezettünk végrehajtást, csak 886.541 korona folyt be. Az itt
fönmaradó
rész természetesen legalább nagy
Balogh Károly: Szomorú tény, hogy a
részben
megtérül.
város jövedelmeiben csaknem félmi 1 ó ko— A város uj 'jövedelmi ágaiul tervezem
ronás csökkenés mutatkozik a békeévek jövedelmeihez képest. Pedig a muk évi jö e- a moziszabályrendeletet, a revideált kövezetámot budapesti mintára és az újonnan átdelmek 1,270.648 koronás jövedelmébe i bendolgozott
fogyasztási illeíékszabálvzatot. A
ne vannak nemcsak a fogyasztási adók, haházbérfillér-szabályrende
et és a fölemelt
nem minden egyéb jövedelem, igy még a
városi vámjövedelmek is. A mutatkozó fél- fübérdijak már érvénybe is léptek. Ezek —
m'lliós jövedelem-csökkenés oka természe- legalább is megközelítőleg — pótolni fogják
tesen a hálboru okozta vá tozás-okban rejlik a mutatkozó csökkenést, örvendetes tény
és ez minden hadviselő állam minden váro- azonban, hogy költségvetésünk kiadási és
bevételi tételei olyan reális alapra vannak
sában bekövetkezett.
— Bizonyos, Ihogy a városnak nagy fektetve, hogy gondos végrehajtással a házszüksége van a jövedelmek fokozására, eset- tartásban megerőltetés nélkül helyre tudjuk
leg uj jövedelmekre is, hogy a bevéted csök- állítani az egyensúlyt.
kenéseket ellensúlyozhassuk. A mulhatlanul
Scultéty Sándor: Véleményem szerint
szükséges kiadások ugyanis egyre emelked- uj jövede'mi forrásokra nem a háztartás m i
nek és minden kiadás fedezetre is vár.
egyensúlyozása és pótlása szempon jából.
— Hogy a háztartási költségvetés egyen- hanem a városfejlesztési programm miatt
súlyát minden megerőltetés néikiül fentart- van szükség. A mai jövedelemcsökkenés a

(Saját tudósítónktól.)
A javadalmi bizottság legutóbbi ülésével kapcsolatosan
részletes tudósításban számoltunk be arról,
hogy 1913-nak, a legutóbbi békeévnek 1 millió 732.273 koronás javadalmi bevételével
szemben a harmadik háborús év jövedelme
csak 1,270.648- korona volt, tehát csaknem
félmillió koronával kevesebb, mint a béke
boldog idején. Szeged sokmilliós költségvetésében is tekintélyes tétel ez, ép azért
jónak láttuk Balogh Károly pénzügyi tanácsoshoz és Scultéty
Sándor "főszámvevőihöz
iordulni, akikihez olyan irányban intéztünk
kérdést, hogy a folytonos jövedelem-csökkenések és a háborús kiadások mikép érintik
a költségvetést, nem mutatkozik-e majd
szüksége még uj ,adók behozásának? A kérdéseinkre adott válaszok itt következnek:
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(háború végével azonnal megszűnik, sőt valószínűleg e.érjük a háború eiőtti eredményeket is. Ha a vigalmi-adó és moziadó szabályrendeleteket most hamarosan jóvá lehetne
hagyatni, ezek az uj jövedelmek nagyon
alkalmasak lennének a város visszaesett jövedelmeinek már a háború ideje alatt leendő
pótlására.
— A csökkenő jövedelmeket most azzal
az eljárással pótoljuk, hogy minden kiadást
a minimumra redukálunk. Természetesen
csak az elodázható kiadásokról van szó.
— Ha a város régi jövedelmei visszaadnának. ez a háztartásra nézve természetesen igen nagy megkönnyebbülést jelentene.
A kiadásokat ugyanis nem kellene megszorítani, hanem a rendes fentartási kiadásokat folyósíthatnánk.
-- A háborús költségvetések ugy készülnek el, hogy a kimaradó kiadásokat nem
nélkülözi súlyosan a város, mert azok valamennyien olyan természetűek, hogy károsodás nélkül elodázhatok.

Török siker a Tigris fronton
Konstantinápoly, február 1. A főhadiszállás közli január 31-én:
Tigris-front: Január 29-én az ellenség,
miután ütegeivel a Tigris déli partján lévő
egyik zászlóaljunkat tüzelés alá vette volt,
gyalogsági támadásba kezdett.
Az ellenséges gyalogságot,
amely
tárna
dásra előrement, 'teljesen szétmorzsoltuk
egy

csekély rész kivételével, amelynek sikerült
visszamenekülnie. Egy lovasezred, melyet két
gyalogsági század erősített meg, átkarolási
kísérletet tett, amely azonban tüzérségi füzünkben meghiúsult. Január 30-án az ellenség több órán át Felaihiénál lévő, valamint
a Tigristől délre lévő állásunkat tüzelés alá
vette. Mi erőteljesen viszonoztuk a tüzelést,
A tölbibi arcvonalról nem jelentenek érdemleges eseményt.

A német repülők bravúros
vállalkozásai
Berlin, február 1. A Wolff-ügynökség
jelenti: Január 30-án a nyugati arcvonalon
mindenütt megakadályozta a hózivatar a
repülők tevékenységét. A mi repülőink ennek ellenére több vállalkozást vittek véghez.
Január harmincadikának éjszakáján bombákat vetettek Albert pályaudvarára és Niencourt, Cappy és Bray fontosabb telepekre,
összesen 3000 kilogramot. A harmincegyedikére virradó éjszakán 300 kilogram bombát vetettek Guillanoourt és Nerleville pályaudvaraira. Ellenséges repülők eredménytelenül vetettek bombákat Athiesre Ham mellett és Neslere.
A keleti arcvonalon sikeresen támogatták repülőink csapatainknak az- Aa folyó
mentén tett támadó mozdulatait. Tiszta, fagyos időben ötvennél több utat tettek repülőink 30-án egy keskeny arcvonalon és megállapított eredménnyel voltak segítségére
ütegeinknek a belövésnél, azonkívül hasznos
felderítő szolgálatokat is tettek.
Ámbár a magasabb légrétegekben 40
fokig emelkedő hideg volt, számos repülőnk
bombát vetett Riga gázgyárára, e'lenséges
pályaudvarokra és táborokra. Egy ellenséges repülőgépeliháritó üteget egyik repülőgépünk vakmerő támadása elhallgattatott.
Az orosz repülők közül az egész nap folyamán csak ketten mutatkoztak, azok is meszsze a saját vonalaik mögött.
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Poszton az olasz fronton.
Olasz

front,

j a n u á r 24

Hideg, józan, csillogó éjszaka. 12 óra 10
perc. A K
csúcson. Átiható, jótékony,
mindent behurkoló sötétség: az olasz hegyeken a hó világit, a mieink alszanak. A Gross
Glöckner fölött kissé derengő fény, mintha
egy alvó, jóllakott város volna ott, a kultúra, az é l e t . . . .
A kegyetlen areu sziklák, a sikongó sza
kadékok, a bugyborékoló, hörgő vizek, a
romlás, az enyészet: minden-minden alszik,
szunnyad, álmodik. A hold még nem jött. fel.
Az égen a csillagok 'kutató szemei, ragyogó
fénypontok miriádjai. Fejem felett a Vénusz,
szűzi tisztaságában, szégyenkezve burkolódzik a ködös fényudvarálba, a mennyiből Lazui
brilliánsa, a diadém drágaköve. A távoliban
sárgás csillagszem, d-s nem a Mars, hanenegy kémlő olasz fényszóró, a Mars egy
hegykatlan fölött pislog.
Mély átölelhetetien kékség, tiszta, .megszámlálhatatlan fényszemek, remegő, bizonytalan kontúrok, alvó, kéjesen szunnyadó he-4
gyek sillíhonettjei; ez most az éjszaka képe,
amikor pihennek a halálthozó szörnyek, amikor nem hallatszanak a síró zugások, a zizegő dübörgések, amikor pir költözik a sápadt, elszántan remegő arcokba.
Megyünk a Laufgrabeniben posztokat
vizitálni. Én tulaj donképen kísérőként szerepelek, jól megnézek, figyelek mindent. Meglehetős sötét van, alig látom, hová teszem a
láíbomat, pedig a kézilámpám a kezemben
van, de a világítás tilos. S igy csak találomra, lassan tapogatódzva megyek, néha-néha
elcsúszom, térdre bukok, a síkosra taposott
havon, s épen leakarom magamról rázni a
havat, mikor hirtelen zajt, fegyvercsörgést
hallok 6 lépésnyire:
— Halt! Wer da?
— Inspektion® ofíizier. Ezt T. zászlós
mondij.a. Az előbbi hang — a poszt — újra
megszólal:
— InspektionsoiMzier vor! A fegyver
még mindig a kezében reánk szögezve, keze
a ravaszon: minden percben elsülhet. Négy
lépést teszünk előre:
— Halt! Feldruf?
A zászlós a helyéről neim mozdul előre,
hanem felső testét előrehajtva szinte belesugj a a poszt füléhe:
— Apfel! S most ő kérdezi;
— Losung?
S a poszt ugyanolyan halkan mondja;
— Adria. Passiert! S vállára csapja a
fegyverét, mereven tiszteleg, s mozdulatlanul néz bele az éjszakába, a semmiségbe...
— Nem láttál semimi gyanúsat? Nem tör
tént semmi?
— Zászlós urnák jelentem alássan, semmi. Hiszen... alszanak talán azok is odaát.
— Hát csak jó megfigyelni mindent. Ha
valamit látsz, szólni, vagy alarmot csapni!
— Igenis. Keményen, szinte kiáltva
mondja, szeretném, .megkérdezni, honnan
való, de már megyünk tovább. S ez a jelene
4—5-ször megismétlődik, ® a halk suttogás,
a titkolódzás olylhá tünteti fel az 'egésze:,
mintha ezek az emberek egy titkos, ismeret
len szektának volnának a tagjai.
S most hátam megett előbukkan egy
szikla mögül ,a hald. Elegáns, artisziikusa.
vékony sarlóju. Csillog. Sziporkázik. Bevilágít mindent olvasztott, folyékony ezüsttel
öntve le. A hegygerincek merészen nyújtogatják csillogó, telt nyakukat, mintha fürdő
nimfák, tengeri nadájok ezrei incselkednének a szememmel, hívnának, csábitanának,
oly szép, oly tündéri ez.
Visszamegyünk, virrasztunk. 4 óra felé
egy telefonbeszélgetés töredékei hallatszanak
i t a telefen szobából:

Szeged, 1917. február 9.

„
gros.se Amgriff soll erfolgt sein . . .
grösste Wachsamkeit . . k i m e g y ü n k
hát
újra. He a posztok, támadás, olaszok nem erdekeinek. Látok valamit. A hajnalt. A lila
szürkületet.
Az ég még hanyag ruházatú, reggeli pongyolában van csak. A látóhatár alja hus
vörös, a hegyek még álmosak. Egy vad rajzolatú szikla mögül diadalmas sugár tör elö.
az élet, a napsugár; átrobog az égen ós megpihen a nyugati oldalon lévő királyfal sziklacsipkéin.

válogat, de boldog, hogy tapsolhat, a tetszését
nyilvánáthatja. Az előadás alkalmazkodott a
viszonyokhoz, a helyzethez.. Folyt, folydogált,
néha tompa, néha erős, majd rikitós színekkel,
de eredményesen. Hantos Irma, Cserényi Adél,
Kunosi Ella, Biró Erzsi, Viola Margit, Véosei
Ilona vettek részt benne és az egyetlen férfi
szereplő Körmendy Kálmán volt. Mint mondani szokták: ámbicióra valló törekvéssel és
jó kedvvel. Nekünk legkivált a Lendvay Lola
szereplése tetszett, Egy öntudatos, intelligens
A merész sugaracskát rajokban követik
a többiek; szines, vigan kacagó, elszabadult és jó színésznő minden előnyös tulajdonságaival látta el száraz és kiadósnak nem mondható
vörös szallagok kószálnak az ég. mezején, dt
nemsokára összetartanak és fel vonszolják az szerepét, az Eta alakjában. Más feladatokra
égre a vörös, kevély napkorongot, A lila » van hivatva. — Az újdonság zsúfolásig megszürkület sikongva 'bukik a szakadékokba le, telt nézőtér előtt került bemutatóra.
a vörös csillogás hearanyaz min dánt, egy két
E'áros István hangversenye. Két bét vámadár ide-oda röpködve csipog: oly szép.
laszt el már esakva szezon egyik 'legnagyobb
megható ez, hogy elfelejtem, hogy az olasz
művészi eseményü hangversenyétől, a Pártos
határon vagyok.
István
koncertjéből, a melyet a DélmggyarorH. S.
szág rendez a szegedi szegények javára. A jótékonycél és a esodabegedüs ' művészete egyaránt alkalmas a közönség legteljesebb érdeklődésére. A gyermek hegedűsben a hegedűnek
oly kiváló művelőjét ismeri meg a közönség a
február 14-ifci hangversenyen, ami párját ritkítja. Sem Hubermann, sem Vecsey F-eri nem
keltettek gyermekkorukban olyan csodálatot,
oooo
mint Pártos István, akinek jelene nemcsak a
jövendőnek záloga, hanem a leggazdagabb érMŰSOR:
ték és a művészetnek a teljessége. A gyermekPÉNTEK d. u.- János vitéz. Daljáték.
müvíész koncertjének műsora a következő lesz:
P É N T E K este: Künn a bárány,
benn a farTartiné: 'Szonata (g-dur), Mendelssohn: Hegekas. Komédia. Páros, háromharmados.
dűverseny (op. 64.), Bach—Hubay: V. Szonata,
SZOMBAT d. u.: Ifjúsági előadás. CigányHubay: Notturno '(op. 73.), Sanret: L'Espagbáró•
Operait.
nola, 'Paganini: Versenymű (d-dur, op. 6) —
S Z O M B A T este: Künn a bárány,
benn a farAz érdekkel várt hangverseny jegyei Várnay
kas. Komédia. Páratlan, egyharmados.
L. könyvkereskedésében,
a Délmagyar ország
V A S Á R N A P d. u.: Farsang. Szinmü.
'kiadóhivatalóban k arph a íók.
V A S Á R N A P este; Mágnás Miska. Operett.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

~
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Künn a bárány, benn a fa*kas
mutató

előadás.)

Földes

(Be-

Imre, az aktualitások

színpadi feldolgozója. Majdnem minden színpadi munkáját az aktualitás szülte, mint alkalom a tolvajt. Nagy kérdések, problémák nem
nyugtalanítják, az agyakat nem kívánja foglalkoztatni, csupán csak a nevető izmokat.
Ez néha sikerül neki, ám legújabb darabjában, .amelynek elég hosszú cim© van, még ez
•sem sikerült. Az aktualitások iránt fogékony
szerző figyelmét nem kerülte ki az a szomorú
valóság, hogy most háború van. Háború, amikor tudvalevőleg mind elviszik a legények
elejéi És ilyenkor előáll a kinos helyzet, hogy
még a szokottnál is tölbb az eszkimó, mint a
fóka. Ugy-e bár, tetszik érteni? Sok a nő, kevés a férfi. A szomorú alkalom adva van a
„komédia" megírására. Nos tehát, elő a női
pensióval! És elhelyeztetik benne tizenkét nő,
tizenkét férfiéhes nő. És megérkezik az egyetlen férfi is — női ruihába öltözötten. A nők,
a tizenkét nők örvendeznek és megindul a hódítás verejtékes munkája. Aki mer, az ny,er,
aki legjobban mer, az legjobban nyer. Ilus, a
bakfis lány, legjobban mer, persze, hogy ö
nyer, övé lesz az egyetlen férfi, Pál István,
aki üres óráiban regényíró is. Eddig van.
Szomorú, ötlettelen történet, üres, mint amilyen a világ lehetett, mielőtt az Isten megteremtette. A darabot komédiának nevezi a
szerző. Valóban az. Komédia a valószínűséggel, az irodalommal, a közönséggel, amelyről
tudván-tudj a a szerző, hogy most egészen más,
mint hajdan; olyan, amelyet a háborús konjunktúra hozott felszínre, amelynek minden jó,
ami a színpadról kerül elébe. Nem bírál, nem
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ZIEHRE
világhírű operettje

Filmoperett 4 részben.

Jáfszák a legkiválóbb
bécsi művészek.

Előadások pont 2 órától

kezdve.

G y e r m e k j e g y e k c<ak a z « Iső e l ő a d á s o k r a
e r é n y e s ek.

HIREK

döttjét, hogy ha már az ármaximálás mellett döntene a bizottság, legalább 28 koronái
állapítson meg a finomabb fajú paprik.,
maximális áraként és rekvirálás esetén Sze

oooo

gcucu íciesuacu .papi iXdiíuZPülUJÍ.

Boralt
és szürke ég alatt kis katona sétál a korzón.
A termete nyúlánk, az arca friss és fiatal és
a szemei annyi szelídséget, jóságot sugárzók,
hogy önkéntelenül is a „Gyerkőe" jut eszünkbe; Jókainak ez a tökéletes novellaalakja, aki
Szebasztopol ostrománál szive körül egy piciny piros folttal és ajakán az édesanyja
nevével hagyja i'tt azt a világot, amelylből
nem ismert úgyszólván semmit. Ez is hős, ez
is bátor és romlatlan; olyan tiszta, mintha
szférák zenéje szólna; esténkint bizonyára
édesanyjára gondolva alszik el, ima közben
és angyalokról álmodik.
Most feltűnően elegáns, szóptermetü,
széparcú és szelíd mosolyú leány alakja tűnik fel; csinos és formás lálbai szaporán (toppannak az összetaposott, megfagyott havon.
Finom testét drága ruhák óvják a hidegtől,
csöpp kis kezeit pedig értékes szőrmemuffban melengeti. És a muff ói kabátja között,
domború mellére támaszkodva egyet I n s-zái
fehér rózsa nyugszik.
(Mikor a két szép fiatal szembekerül, tágranyitobt szemekkel nézi egymást. Mind a
kettő megzavarodik, az arcukat izzó pír borítja el. A leány hirtelen (fölemel i a muff ját,
az álláig és lehajtja a fejét, — szégyenli oktalan elpirul ását. De a rózsa, szegény, a karok hirtelen mozdulásával elveszti egyensúlyát. és esetlenül lezuhan a megfagyott hóra.
IA kis katona nem veszi észre, csak a leányt nézi. (Mintha keretiéből kilépett szentkép lenne, olyan imádságos tisztelettel íbámui
reá jóságos, szelíd szemeivel. Végre a leánj
elhalad mellette, akkor észreveszi a virág
hiányát. Lenéz a földre; hirtelen lehajol és
fölemeli a (gyönge kis virágot, majd hirtelen
megindul a leány után. Kinyújtott kezekkel
fogja a rózsát, az arcán látszik, szólni akar,
de nem tud. Igy tesz néhány lépést. Mikor
meggyőződik bátortalanságáról, hirtelen meg
áll, a kezei lehanyatlanak. (Mégegyszer utánanéz a leánynak, aki már icsendesedő (léptekkel
halad; talán várja is, hogy a kis katona hoz
záesatlafcozzék. De az megfordul lassan; a
zsebéből 'picike imakönyvet, vesz elő. Kinyitja és egy szentkép mellé, amelyet talán a
húgától kaipott, beteszi az árva kis virágot.
És sétál tovább fel-felpiruló arccal a borult
és szürke ég alatt, a korzón.
(s. i.)

A hadügyminisztérium követelte
a paprika rekvirálását.
— A kereskedelmi és iparkamara
paprika-ankéton.
—

ir
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képviselői a

(Saját tudósítónktól.)
A Budapesten meg"tartott paprika-ankéten a polgármesteren és
Rózsa Ernőn kivül szakszerű felszólalásokkal résztvettek a vitában Weiner Miksa és
Szabó Gyula is. Weiner Miksa kereskedelmi
tanácsos, a kereskedelmi és iparkamara alelnöke szintén a maximálás ellen foglalt
állást és szakszerűen kimutatta, hogy a paprikaárak emelkedésének oka egyrészt a
gyenge termés, másrészt pedig az óriási
kereslet, amely a hadseregélelmezés és a külföldi export részéről nyilvánult meg. Kérte
tehát a földművelésügyi minisztérium kikül-

szubó üyuia kamarai titkár is az ármaximálás ellen érveit. Kimutatta, annak
ellenére, hogy Szeged hatósaga bérföldeit
csak oly kikötéssel adja ki az egyes gazdáknak, iha azoknak bizonyos 'hányadát paprikával üiietik be, a paprikatermelés a magas
árak mellett sem fokozódott. A paprikatermelés csökkenésének oka pedig az, hogy
egy iánc paprikaföld megmivelése a ma;
nagyon drága vetőmag mellett, mely métermázsánként körülbelül 4000 koronába kerül, nem fizet kellőleg, mert a termelőnek
magának ma a. szigorúan takarékos gazdálkodás mellett is egy métermázsa paprika
2000 koronánál többe kerül.
A felszólalások után a minisztérium kiküldöttje felkérte ugy Szabó Gyula titkárt,
mint a budapesti kereskedelmi és iparkamara titkárát, hogy írásban foglalják össze
azokat a.pontokat, amelyeket a termelők és
kereskedők érdeke megkíván és terjesszék Le
lehetőleg a legközelebbi napokban, hogy az
ármegállapitó bizottságnak módjában álljon
azok figyelembe vételével bocsájtani ki a
rendeletet.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a
tanács csütörtöki ülésén beszámolt a paprika-ankét lefolyásáról. A következőket mondotta:
— Kedden délelőtt 11 órától délután fél
3 óráig tartott az értekezlet, amelyen Osztroluczky
Géza, az Országos Közélelmezési
Hivatal alelnöke elnökölt. Az értekezleten
.megjelentek a hadügy, honvédelmi, földmivelésügyi és kereskedelmi minisztériumok
kiküldöttei, valamint két vegyész tanár.
Szeged városa nevében megjelent az értekezleten Csonka Ferenc városi vegyész is.
Az értekezleten magam azt hangsúlyoztam,
hogy a paprika magas ára a rossz termés
következménye. Az ármaximálást elleneztem, de a hadügyminisztérium kiküldöttje a
paprika árának maximálását követelte, miután a hadsereg októberben még 6—8 koronáért vette a paprika kilóját, januárban pedig már 30 korona volt az ára. Valószínűnek tartom, hogy a paprikát rekvirálni fogják és maximálják a paprikaárakat.
— Időjárás. Változékony
ható,

helyenkint,

főleg

hideg idő vár-

délen és keleten

havazással.
PROGNÓZIS;

Változékony,

sok helyiti\t csapadék.
—1.8 fok

Déli

hideg,

hőmérséklet:

Celsius.

— Elitéit vezérhadbiztos. Budapestről telefonálja tudósitónk: Bóra Jenő vezérhadbiztos biinügyében a honvédhadosztálybiróság csütörtökön délután meghozta ítéletét.
Az Ítéletet Rudolf alezredes-hadibiró olvasta
fel. A bíróság bűnösnek mondotta ki Bórát
a katonai büntetőtörvénykönyv 38. §-ában,
tjándéknak szolgálati ügyben való elfogadása miatt, amit az által követett el, hogy
Bolgár Gyula és társaitól 1911-től 1914 év
végéig 33.000 koronát elfogadott. Ezért a
bíróság a vezérhadbiztost 8 havi súlyos
börtönre ítélte, havonkint egy böjtnappal
szigorítva. A büntetést a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vette a biróság. Az, Ítélet kimondja még azt is, hogy Bórát állásából elbocsájtják és kitüntetéseitől megfosszák.
— Scusss Dezső a Szabfldoktatási Tanácsban. A hivatalos lap legutóbbi száma közli
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter
dr. Scossa Dezsőt, & Délmagyarországi Magyar Köz-művelődési Egyesület tb. alelnök-

főtitkárát ujr.ibhi öt éves időszak ím tárnára
az Országos Szabadi ktatási Tanács tagjává
nevezte ki.
— Kinevezés. A király Aradi Kálmán 46.
gyalogezreáfoeli tartalékos egészségügyi zászlóst egészségügyi hadnaggyá, nevezte ki.
— A főrendiház ütése. Budapestről telefonálja tudósitónk: A főrendiház délelőtt 11
órakor ülést tartott báró Jósika Samu elnöklésével. I. Ferenc József emlékének megörökítéséről szóló törvényjavaslatnál
Csernoch János szólalt fel. A javaslat fényesen
kifejezi a nemzet érzését, mert Ferenc József kitörölhetetlen nyomokat hagyott a
nemzet szivében. Uralkodásának folyamán
Magyarország olyan nagy fejlődést tett,
mint azelőtt évszázadokig sem. Sajnálja,
hogy az Erzsébet-emlék még ma sem készült el. Beöthy Zsolt szólalt fel ezután, aki
a javaslatban a hála és kegyelet megnyílva*
nulását látja. Történelmi visszapillantást vet,
majd azt a meggyőződését fejezi ki. hogy
a csatatereken a 67-es kiegyezés alkotta
meg az erők győzedelmes egybeforrását. —
Radu Demeter püspök a hazai románok hűségéről beszélt. Az ellenség felszabadító terve a monarchia integritására tört. A hazai
románság évszázadok óta a legnagyobb hűséggel ragaszkodik Magyarországnak fiai
vérével is megvédelmezett földjéhez. A hazai románok nem akarnak felszabadítást, ragaszkodnak e haza sérthetetlenségéhez. A
püspök hűségnyilatkozatát a főrendek éljetizéssel fogadták. Ezután letárgyalták a vasúti hadiadóról szóló törvényjavaslatot, mire
uz ülés véget ért.
— Simonyi-Semadam Sándor kilépett a
néppártból. Budapestről
jelentik:
SimonyiScmadam Sándor országgyűlési képviselő,
aki, mint ismeretes, mint a Telepítő és Parcellázó iBank igazgatósági tagja össze férhe
tetlenségi bejelentést tett maga ellen, h i i
szerint a néppártból kilépett. A birt a képviselőház folyosóján a néppárti képviselők
megerősítették.
— Elismerés a közélelmezési hivatalnak.
A Cukorközpont felügyelőségéinek egyik megbízottja Szegeden járt a napokban, bogy a cukor elosztását ellenőrizze és hogy személyes tapasztalatok nyomán meggyőződést szerezzen
arról, hogy iniiyen a rendszer, mi'kéipen történik,az elosztás, az ellenőrzés és nyilvántartás?
iA Oukorkö^point Ikii,küldötte (megvizsgálta az
okmányokat, a raktárom levő készletniioninyiséget, meggyőződést szerzett ,a belső kezelésről, a
eukoreloísztás műveleteiről és amikor ,a legipéidálsabb rendben találta az ügykezelést és a cu,korelosztás módját, kijelentette, hogy 'az országban a szegedihez hasonló rendszert és 'példás rendet nem talált.

— A főkapitány rendelete a fiatalkorúak
züllésének meggátlására. Ismeretes, hogy
dr. Márton József, a fiatalkorúak Ibirája beadványt intézett az iskolaszékhez, amelyben
megdöbbentő képét festette a gyermekek züllésének. Dr. Márton az iskolaszék támogatását kérte a gyermekek züllésének meggátlására. Dr. Szalay József főkapitány a beadvány alapján szigorú rendeletet bocsátott ki
a rendőrséghez és az üzlettulajdonosokhoz.
A rendelet a következő:
KöZtudomásu, hogy már 15 éven aluli
gyermekek

is mulatóhelyeken,

kávéházakban

vendéglőkben minden fölügyelet nélkül szeszes italokat (fogyasztva, züllött erkölcsű nők
társaságában

dőzsölnek.

M i n t h o g y ez a

je-

lenség az ifjúság életevejére s ezzel a
jövő nemzedék testi és szellemi épségérc.

=asti&nt*:

káros hatással van, tót az állam és tár- | telét határozta el « Szeged-Csongrádi Takasa dalom jövőjét veszélyezteti, szükségestlék j rékpénztártól. A határozatot a törvénye©
látom figyelmeztetni a rendőrséget s általa határidőn beliil Bokor Emil megfeldbbezíe.
a fölsorolt üzletit ul aj donosokat erre a köz- Dr. Somogyi Szilveszter polgármester most
rendre és 'közerkölcsre veszélyes álla.pötra és felvitte az aktákat a belügyminisztériumba.
az ennek megakadályozására hivatott 239. Az ügy referense Samassa miniszteri tanászámú 1915-iki közrendi szabályrendelet sza- csos, aki. elmondta, hogy a belügyminisztérikaszaira amelyek szerint; „4.
Kihágást umban a kölcsönt elsőrangú kölcsönnek tekövet el: 1. az a szülő, gyám, vagy gond- kintik, kitűnő feltételekkel. Mielőtt azonban
viselő, aki 15-ik életévét még he nem töltött a kölesön-ügyben a döntés megtörténnék, kigyermeket kocsmában,
kávéházban, söi- kérik a pénzügyminiszter véleményét.
vagy pálinka mérő -helyiségben, vagy más,
— Áthelyezés a honvédséghez. Kovúts
csupán fenőttek által látogatható nyilvános
mulatóihelyen egyedül időzni, vagy nyilvános Kálmán császári és királyi 1. lovagló tüzéréjjeli mulatságokon fölügyelet nélkül meg- osztálybeli századost 1917 február 1-óvel a
jelenni engedi. 2. Az előző pontban megjelölt közös hadsereig tényleges állományából u
üzletek tulajdonosa vagy megbízottja é3 iá magyar királyi honvédség tényleges állományilvános táncmulatságot rendező, h a csu- nyába helyezték át. — A 'hivatalos lap közli,
pán felnőttek által látogatható helyiségben, hogy az igazságügyminiszter dr. Gadó Istilletve éjjeli mulatságon 15 érvet 'be nem töl- vánt, a nagyhecskereki ügyészség vezetőjét
tött gyermeket felügyelet nélkül szándéko- ideiglenesen a szegedi királyi főügyészséghez
san időzni enged. 3. Végül a 12—15 év közötti rendelte be.
gyermek, akit e tilalomra figyelmeztettek s
— Schwimmer Rózsa és az amerikai
a kérdéses helyiségben mégis megjelenik. 5. diákság. Ama sok epizód közül, amelyek a
Minden kávéháztulajdonoa, kocsmáros, ital- Feministák Egyesületének illusztris vendémérő vagy más mulatóhelyet föntartó tulaj- gét, Bédy Schwimmer
Rózsa asszonyt diadaldonos az előző §-ban 'foglalt tilalmat helyi- mas körútján kisérték, talán a legkedvesebségében <a vendégek által könnyen észreve- bek az amerikai diáksághoz fűződnek. Amehető és olvasható állapotban kifüggesztve rikáiban ugyanis, ha egy-egy hires előadó betartani köteles. íEzen rendelet meg nem tar- utazza az országot, minden valamirevaló istása 5 napi elzárásra átváltoztatható löt) ko- kola igényt tart arra, hogy az előadó eljöjjön
rona pénzbüntetéssel büntettetik." Fölhívom a tanuló ifjúság közé és velük is megismera rendőrtiszt urakat s a rendőrlegénységet, tesse azokat az eszméket, amelyekért küzd.
hogy ezt a rendelkezést állandóan ellenőriz- Sekwimimer Rózsa számtalan amerikai elemi
zék, ebből a célból időnkint
razziát
tartsaés középiskolában, valamint az egyetemeken
nak ia fölsorolt, helyiségekben egyedül időző egyaránt tartott előadásokat és elragadtafiatalkorúakat távolítsák el s a kiihágási föl- tással emlékszk meg az amerikai diákok majelentéseket tegyék meg. A visszaeső üzlet- gas etikai színvonaláról és a szociális kérdétulajdonosok
italmérési
jogának
elvonása
sekben való nagy jártasságáról. Hogy vároiránt fogok
eljárni.
sunk tanuló ifjúsága is rósztvehessen a ki— A husz milliós beruházási kölcsön. váló előadónőnk pénteki amerikai beszámolóSzeged decemberi közgyülé&e tudvalevőleg ján, a rendezőség elhatározta, hogy külön
20 millió korona beruházási kölcsön felivé- 50 filléres diákjegyeket bocsát az ifjúság
m
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KORZÓ MOZI

rendelkezésére. Az előadás a Tisza-szálló
nagytermében lesz és este fél 9-kor kezdődik.
A 3, 2 és .1 koronás belépőjegyek kaphatók a:
előadás előtt a pénztárnál.
— Előadás. A Szegedi Szabadoktatási Egyesület február 2-án, pénteken délután -4 órai kezdettel a városháza közgyűlési termében idei
ciklusának harmadik élőadását tartja, amely
alkalommal Bizony László, neves közgazdasági
iró Birtokpolitika ás a többtermelésről, utána
Baranyai Gyula igazgató A léghajózás 'és repülés ciimen 39 vetített képpel illusztrált előadást 'tart. A két előadás közt a tanítóképző
dalkara F. Naszády József tanár vezetésével
Wagner: Finnerdő, és Egressy: Fel vitézek!
cimü dalokat énekli. Az előadás pontosan 4
órakor 'kezdődik. Beiépő-dij nincs.
— Százhatvanezer korona értékű elrejtett áru. Szabadkáról jelentik: A Horvát Országos Bank Kossuth-utcai raktárában a
szabadkai rendőrség lefoglalt százhatvanezer
korona értékű elrejtett árut. A nyomozás
njegállapitotta, hogy a bank eddig egymillió
korona értékű árut halmozott fel vásárlási
engedély nélkül.
— A városi tisztviselők fizetésrendezése.
Mikor a legutóbbi fizeté-aren dezést jóváhagyta a belügymniiszter, olyan módosításokat
eszközölt a szabályrendeletben, hogy ennek
következtében 17 városi tisztviselő alacsony abb fizetési osztályba került. A közgyülé©
a régi fizetésig menő pótlékot szavazott mea
ezeknek a tisztviselőknek. Á belügyminisztef
jóváhagyta ezt a határozatot. A tisztviselők

I

Mégis
bekövetkezett az, amit tőlünk lehetőleg igyekeztünk
elkerülni s amitől szerettük volna kedves, hü vevőközönségünket megkímélni. Olyan példátlan módon
drágultak

meg

m
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az összes gyártási nyersanyagok, munkabérek, szállítási költségek, hogy csak emberfeletti nehézségekkel tudjuk a Diana-sósborszeszt régi kiváló minőségében és erősségében a közönségnek adni. Nem

lesz

I g a z g a t ó : VAS S Á N D O R .

Pénteken, szombaton és vasárnap

A szenzációk szenzációja!

Óriási sláger

ember, aki nem" ismerné e súlyos viszonyokat, s aki
ne találná ily körülmények között érthetőnek, sőt
jogosnak, hogy a Diana-sósborszesz árát újra kellett
szabályoznunk. De ha majd elkövetkezik

a béke
és ismét helyreállanak a háború előtti állapotok, akkor
mi is sietni fogunk érvénybeleptetni közönségünk
részére azokat az eladási árakat, melyek régebben
fennálottak. Ezidőszerint a

kis üveg Diana-sósborszesz ára
nagy „
„
„
„
legnagyobb „
„
„

DIANA

K 1.30
» 3.50
„ 7.—

kereskedelmi

r.-t.

B u d a p e s t , V., Nádor-utca 6.

% bossző éjszakája.
Nordisk dráma 6 felvonásban.
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MOZGÓ-SZÍNHÁZ
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Pénteken, február 2-án

A legizgalmasabb

de-

tektivdráma!

Egész előadást kitöltő film 8
Detektivdráma 4 részben.

Előadások pénteken és vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9, szombaton
5, 7 és 9 órakor.

C s u p a eredeti és uj trükk.
E l ő a d á s o k d é l u t á n 2 ó r á t ó l kezdve. — Gyermekjegyek csak az e l s ő e l ő a d á s r a érvényesek.

Szeged, 1917. február 2.
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február értején a pótléket vissMiaéaőteg ys
felvehessék.
— Az élelmíszerjegyek költségei. A hivatalos lap legutóbbi száma közli a kormán;
rendeletét arról, 'hogy a közigazgatási hatóságok az általuk hatósági kezelésbe vett cikkekért a kiskereskedelmi forgalomban követelhető legmagasabb árhoz
hozzászámíthat
ják a hatósági jegyrenr^zerrel kapcsolatosan felmerülő költségek .aránylagos részét,
_ A lovasrendőrök és város? kézbesítők
kérelme. A lovasrendőrök terjedelmes beadványban a lé tartási általány (fölemelését kérik a városi kézbesítők pedig évi 120 korona
csizma és ruhaátalányt kérnek a várostól. A
kérelmeket a februári közgyűlés fogja tárgyalni.
— A bakteorologlaí állomás. Régi terv
már, hogy a város a közkórházban bakteorológiai állomást rendez be. Dr. Wolff Ferenc
tiszti főorvos imoist jelentést tett a tanáéinak, hogy az intézet felállítása nem időszerű,
mert a közkórházban erre nincsen hely, Szegeden pedig van egy katonai dermatológiai
intézet, amely hallandó elvállalni egés&
Csongrád-megye bakteorelogiai vizsgálatait
A tanács csütörtöki ülésén ezt a jelentést tudomásul vette.

— Zfehrer világhírű operettjének kitűnően
sikerült feldolgozása a filmen: A svihákok
lesz pénteken esak egy napig az Uránia miisorában. Pompás ötletek és nagyszerű játék
teszik élvezetessé a filmoperettet. Ugyanakkor a Vasi-moziban a Rejtélyes hotelszoba
rendkirvül izgalmas és érdekfeszítő eredeti
detektivdrámát vetítik.

T a n u l u n k idegen nyelveket a
nyelviskolában. 'Telefon 14— 11.

K

n l l n n

á r m i n

tási-vállalatnál.

Inverf

legjobb minő-

s o m A , világí-

Kölcsei-utca 4. Telefon

165.

Jiaphaiók

Szabó István

Kóbor Noémi

Herczeg Géza

GYULA

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

Telefon 4 6 3 .

B ulláglíás Jókapben tartása eiuállalfafllL
ksaasasa

telefonjai

305.

81.

Kiadóhivatal

APRÓHIRDETÉSEK.

Irógépszalag-svénpapir s az összes ksS ékek.
h a s z n á l t F ő g é p e k á l l a n d ó a n raktáron. Vidéki
rendeléseket a z n a p intéztetnek el.

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Gáz-harisnyák és üveghengerek valódi Auer-fény

hangszerkészítő,

s z e g e d ,

Szelíd árak.

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

Hl

Legolcsóbb és legjobb

kiadóhivatal Kárász-utca 8

F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leiizinger-féle f o g c s e p p b ő
fivegje 70 fillérért kapható Leinzinger
Gyük
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyl-tér.
230

kapható Kopny Gyulánál
fon 468.

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

Bahós Sándor

Caffe Restaurant Neuhold Hétválasztó-kávéház.
Állandóan női zenekar.
Tisztelettel Neuhold Dezső.

Ártézi kut mellett. Tele-

I g É i M M !

cipő aTurul cipő. Kérem
kirakatunk megtekintését.

k öny vkereskedéséh

Hajhullás, h«fk>3rps
gyorsan ehnuiik a Lainzfnger-fele S C h i n a h s js z t - í z* által. Ára K 1-50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

ti a j ö s z ü I és ellen
csakis az ártalmatlan Lein-

zinger-féle

Böíeks kapitány

Szép Ernő :

Egy kis

en

Hegedűs Gyula

Anatole Francé

Édy Palm a

PásrSüfö a n g y a l o k
Móricz Zsigmond

Laczkó Géza

Várnai Zseni

Nagy Endre

színház

Meyrinck

Csermely Gyula

A ioprini

Drasche-Lázár A

Hajnik Miklós

A

Herczeg Ferenc

gyéntánfhsnló

Eschtruth Natália:

UDVmi

LEVEGŐ

Szederkényi Anna

Kosztolányi

Ptoúern

költők

Gábor Andor

SZÉPASSZONY

nász

Olga Wohlhrück:

B a r b á r o k

Somlyó Zoltán

Nyitott k ö n y v

„Hajre3torer"

használja. Ára 1 K 50 filí.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
250

Diplomata

naplója

Kaffka Margit

KOPNY

.efcassaaahbaaausjaaahasasage.uasaassaasekxasssssbgbe*

Sáboms képek küdlíingepémlrll
líj. Hegedűs Sándor

a

''ógépraktára és szak-

Szegeden

Farkas Pál

t ő k k i z á r ó l a g o s _a _n_ _ _ _ :-:
__

Szerkesztőség

Iskola-utca 8.

ségben F O N Y O

;-:

m

Városi

f £ i i «£ 5
rarililgs
szerű javitó műhelye,
Szeged Széehenyl-lér 8. Telefon 363.

í

és A u e r é g ő k r e

harisnyák, üvegek és égők k a p h a -

— Városi gépkocsi fuvarozási üzem telefon
szám 374 és 598

— Úrban Gad Asta Nielsen felfedezője és
volt férje most egy uj nagyér tékii művésznőt fedezett fel Maria
Wirtai személyében.
Első filmje szenzációsan izgalmas bünüg'yi
dráma, amelyben kettős szerepet játszik. A
eime ezen megható drámának A gordiusi
csomó. Színre keriil szombaton és vasárnap
az Urániában.

izzótestek és üveghengerek

| VaSódi AUER-Iény gáz

Csathó Kálmán!
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