ELŐFIZETÉSI Á R A :
28.— K.
negyedévre
14.— K.
egy hónapra

Szerkesztőség:
S Z E G E D , KÁRÁSZ-UTCA 9. S Z Á M .

egész évre
félévre . .

egjes u a m ara l o fillér.

A szerkesztőség telefonja : 3 0 5 .

Szeged, 1917,

A DacJy Express

S Z E G E D , KÁRÁSZ UTCA 9. SZÁM.
A kiadóhivatal telefonja: 8 1 .

VI, évfolyam, 35. szám.

LEGÚJABB,
LONDON:

Kiadóhivatal:

7.— K.
2.40 K.

A tförzi grófságban több elenséges

jelenti

Egyesül t-Á! lamokban nem fogják lefoglalni.
LONDON: Hivatalosan jelentik: Egy
légi tipusu torpedóromboló, a mult éjjel aknára futott és elsülyedt. Valamennyi tiszt
életét vesztette, A legénység öt emberét
megmentették.
LONDON: (Reuter-jelentés.) A Cebuban
" horgonyzó Prinzessin Alisé német gőzös kigyulladt; miután a legénységet eltávolították a hajóról, a tüzet eloltották. Valószínű,
hogy a hajót felgyújtották.

elfoglaltunk,

ámkrészt

Newyorkból: Wüsou tudatta, hogy háború
esetén a német tőikét és a német vagyont az

Vasárnap, február II.

- 15 tisztet, 6 5 0 főnyi legénységet elfogtunk; 10
géppuskát és két aknavetőt zsákmányoltunk. —
BUDAPEST,
niszterelnöki

február 10. (Közli a mi-

sajtóosztály.)

A görzi gróf-

ZÜRICH: Iitteni politikai körökben azt
hiszik, hogy az antant uj jegyzékben ismételten ,megkisérli, Ihogy Svájcot Amerika
oldalára csábítsa. Svájc valószínűleg ugyan
olyan választ fog adni, mint amilyet Wilson
jegyzékére adott.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
Német repülőgépek 9-ére virradóra a Dünkirchen melletti repülőteret sikeresen bombázták. Számos találatot figyeltünk meg.
Repülőink sértetlenül tértek vissza.
GENF: Lansing államtitkár — mint
hollandi lapoknak Washingtonból jelentik —
értesítette az amerikai
hajóstársaságokat,
hogy joguk van kereskedelmi gőzöseiket
ágyukkal felszerelni.
LUGANO: A Stampa jelenti: Még ha
bizonyosan lehetne is számítani Amerika
beavatkozására, az igazság az, hogy a háború terhének kilencven százaléka a néKyesszövetség vállaira nehezedik. Ezt már
kezdik tisztán látni Amerikában. A legégetőbb kérdés most az, hogy technikailag mire képesek a tengeralattjárók?

marossziget!) és a 87. (pólai) gyalogezred

ságban csapataink éjjeli vállalkozásokkal el-

osztagainak alsóausztriai és bukovinai nép-

foglaltak több eífenséges árokrészt; súlyos

felkelő gyalogságnak kiváló része volt eb-

véres

ben a sikerben.

veszteséget okoztak az olaszoknak.

15 tisztet és 650 főnyi legénységet elfogtak,

HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyett**®

10 géppuskát és 2 aknavetőt és sok egyéb

Vauxiiál egy német rohamcsapat
benyomult a franciák vonalába.

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
A tiszta .és fagyos időben repülőgépeink sikeres tevékenységet fejtettek ki a nyugati i
fronton. Fontos pályaudvarokat, lőszertáBERLIN, február .10. A nagy főhadirakat és ipartelepeket bombáztak, amelyekre összesen mintegy 5000 kilogram robba- szállás jelenti: Albrecht württemfoergl hernó anyagot dobtak. A moricourti lőszer- ceg vezértábornagy hadseregénél az Ypem
raktárban jó találatokat figyeltünk meg.
—Wltschaete-arcvorralou, Rupprecht trónHÁGA: Az itteni német követ közölte örökös hadcsoportjáná! ,az Ártóbban, valaa külügyminiszterrel, hogy Zimmermann mint az Ártere ós a Somim® 'között a tüzérállamtitkár kijelentése szerint Németország
ségi erők több ízben fokozott tevékenyséhajlandó oly intézkedések megtételére, meget fejtettek fel. Angol felderítő csapatok és
lyek lehetővé teszik Anglia és Hollandia
Salllystöl délre erősebb osztagok a tüzelés
között a postaszolgálatot.
LONDON: A Storkog 2191 tonnás és a védelme alatt előrenyomultak állásaink elSoltoakon 2116 tonnás norvég hajókat elsülyesztették. Az utóbbiról egy mentőcsolnak
a kapitánnyal és 14 emberrel eltűnt.

hadianyagot zsákmányoltak. A 85-lk (mára-

len; mindenütt visszavertük őket.
A trónörökös

hadcsoportja:

A Maas

nyugati partján déltől kezdve heves tüzelés
Indult meg. Hatásos tüzelésüntókel elfojtottunk egy támadást, amely a 304-es magaslat ellen készült. A folyó keleti partján a
Polvre-hegyháton

meghiusuít egy ellensé-

ges szárad előretörése. Vauxtrá!, St. Mlcfaeltől északra egyik rohamcsapatunk

benyo-

mult a franciák .vonalába és a fedezékeket
megszálló csapatokkal együtt megsemmisítette.
LUDENDORFr. első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóoeztályj

Csapataink sikeres vállalkozása
Stanislaunál.
BUDAPEST,
niszterelnöki

február 10. (Közli a mi-

sajtóosztály.)

Stanislautót

tábornagy arcvonala:

Staaiislautóf

nyugatra tervszerűen véghezvitt

északnyugatra csapataink vállalkozása tel-

zásunkkal 17 foglyot ejtettünk

jes sikerre} járt. Az oroszok árkaikba be-

fegyvert zsákmányoltunk.

nyomult osztagaink 17 foglyot

és 3 gép-

fegyvert zsákmányoltak.
HÖFER altábornagy,

szállás jelenti:

február 10.

vállalkoés 3 gép-

József főherceg vezérezredes harcvonalánál és Mackensen vezértábornagy had-

a vezérkari főnök helyettese,
BERLIN,

észak-

A nagy főhadi-

Lipót bajor herceg vezér-

csoportjánál a helyzet a tartós fagyos Időjárás folytán változatlan.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Élénk ágyútűz Macedóniában.
BERLIN, február 10. A nagy föhadiszállás jelenti: Macedón arcvonal: A Vardar és .a D o t a - f f r között időnkint élénk
ágyú- és aknatüz.
LUDENDORFF, első föszállásmester,
(Közli a fniniizierekiöki sajtóosztály.) i

BUDAPEST, február 10. (Közli a miniszterelnöki .sajtóosztály.) Délkeleti harcA h e l y z c t v á l t ozatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyette*).

s

TMMAmkmB&ZÁ &
Wilson harci kürtje.

Amikor Németország és a monarchia a
kíméletlen
buvárhajó-liarcot
bejelentette,
egyúttal hangsúlyozta azt is, hogv megfontolta ennek az elhatározásnak minden következményét. A közvélemény a kijelentésnek első meggondolásra oly értelmet tulajdonított, hogy Wilson nem láp fel erélyesebben a szigorított blokád ellen. Az Unió elnökének békepropagandája után jogosan lelhetett is számítani arra, hogy az apostoli
.szavait tetteiben • nem cáfolja meg Wilson
és támogatni fogja a központi hatalmaknak
•azt a törekvését, hogy a borzalmas vérontás
mielőbb • véget érjen.' Hiszen Németország
és a monarchia kijelentette, hogv a kíméletlen buvánhajó-haróeal a béketárgyalások
megkezdését akarja kierőszakolni. Mi több.a központi hatalmak hivatalosan tudtára
.adták Witsonnak azt is, 'hogy a szenátus
jhoz intézett üzenetében kifejtett alapelvekkei lényegében egyetértenek. Az 'EgyesültÁllamok elnöke azonban megszakította a
•diplomáciai viszonyt Németországgal, am
.csupán a közvéleményt érte váratlanul, de
H központi hatalmak diplomáciáját, amely
előre számolt minden, eshetőséggel, nem.
A központi hatalmak épen azért határozták el a kimiéíetilen buvárható-harcot,
mert azt kellett tapasztalniok, hogy Wlison
nem tesz komoly lépést a 'béke érdekéiben
és nem felel meg annak a jogos várakozásnak sem, hogy Anglia blokádjával szemben
hatásosan fellépjen. Ennek a helyzetnek
felismerése visszaadta Németországnak a
cselekvési szabadságot, amit a maga számlára fen tartott akkor, amidőn Wilson közbelépésére a kíméletlen buvárhaió-harcröt
első iz'ben lemondott.
A diplomáciai viszony megszakításával
kapcsolatosan Wilson azt a felszóltást ntézte a semleges államokhoz, hogv a német
szigorított blokáddal szemben azonos eljáráshoz folyamodjanak. Wilsonnak ez a felszólítása azonban hatástalan maradt az érdekeiket józanul megítélő • semlegssekné'
Most már teljes nyugodtsággal meg lehe:
állapítani, hogy a semleges államok nem
fogják követni Wilson példáját. Az Unió
elnöke is kénytelen, már számolni ezzel a
nem várt helyzettel és óvatosan kerüli a 'Németországgal való háborús konfliktust, noha
előbb fennen' hirdette, ihogy a legelső alka
lommal hadüzenettel fog felelni az amerikai
hajók elsülyesztéséért. Hogy a semleges
államokat az antantot mentő akcióval megnyerni nem sikerült, Wilson egyszeriben leoldotta válláról Cató köpenyét és vigyázva,
az aknákat gondosan elkerülve evez a diplomáciai vizeken.
Akárhogyan is van és bármiként is lesz:
Wilson lépése, ha a tényleges háborús állapot követi is, 'lényegesen nem befolyásolja
a központi hatalmak akcióját és még kevesebbet változtat az általános hadilhelyzeten.
Szárazföldi • hadsereget Wilson belátható
. időn belül nem küldhet az antant segítségére, még ha komolyan akarna is. amiben
azonban kissé kételkedni kell; _ a tengeren
ped'g a német buvánhajők sikerrel vehetik fői
a küzdelmet az Unióval szemben is.
Az -európai semleges államok csatlakozása nélkül Wilson lépésének még az a parányi erkölcsi alapja is megdőlt, amelyre
elhatározásának indokolásául olv .feszes pózban mutatott rá Wilson, amikor a szigorított b okád el'eni harcra szólitotta föl a semlegeseket a jog és igazság nevében. Es a
nagy pózőr, aki az emberiesség jámbor_ és
mosolygó maszkjában jelent meg a világ
előtt, hiába fújja most a harci kürtöt: Jeriohö
falai nem omlanak le.

Szeged, 1917. február 11.

Békepropaganda Amerikában.
NEWYORK, február 10. Két nap óta
az egész országot röpiratokkal árasztják eb
A röpirat felszólítja a lakosságot, hogy a
következő táviratot intézze Wilsomhoz:
— A mi becsületünk nem forog kockán, mi csak a békét akarjuk. Reméljük,
hogy ö n mindent el fog követni, hogy megkiméljeai bennünket a háborútól.

hez, ha ezzel nem akadályozzák vagy veszélyeztetik a hajóforgalmat. Az a körülmény, hogy Amerika megszakította" a diplomáciai
összeköttetést
Németországgá!,
nem érinti a parancsnokoknak ezt a jogát.

Svájc jegyzéke Berlinben és
Washingtonban.

Bécs,
február 10. Berlinből jelentik:
Gerard nagykövet a Vossiscthe Zeitung közlése szerint pénteken délután kapta meg az
útleveleket. A német kormány két különvonatot bocsát rendelkezésére, hogy Svájcon keresztül utazhassák kíséretével Franciaországba, onnan pedig Spanyolországba.
Barcelonában már hajójegyeket váltottak a
nagykövet, személyzete és a visszatérő amerikai polgárok számára. Az egyik különvonat viszi Gerardot és a nagykövetség
tpgjait, a másik vonattal pedig az amerikai
állampolgárok utaznak, köztük az ameriki
lapok valamennyi tudósítója. (Zeit.)

Bem, február 10. Miután a szövetségi
tanács már a /mult hétfőn megadta rdeigle; es válaszát Wilson elnök jegyzékére, ma
megállapította az Egyesült-Államokhoz intézendő jegyzék végleges szövegét. A jegyék kifejti azokat az okokat, amelyek Svájcnak megtiltják, hogy Wilson fellépéséhez
csatlakozzék és kilépjen a semlegességből.
A szövetségtanác's azonkívül megállapította
a Németországhoz intézendő jegyzék szövegét, amelyben .körvonalazza Svájc álláspontját a kíméletlen tengeralattjáró' háborúval
szemben. A jegyzéket holnap nyújtják át
Berlinben és Washingtonban. ,

Az Unió hadüzenete.
Genf, február 10. A lelkesedés Angliában egyre alább száll Amerika állásfoglalása miatt, mert ugy látják, hogy Wilson nem
siet a hadüzenettel. Eddig ugyanis egyetlen
okot, vagy eseményt sem- tartott elég fontosnak arra, hogy hadat üzenjen Németországnak.
>

Az amerikai kikötőkben levő német
hajók leszerelése.
Amsterdam,
február 10. Washingtoni
jelentés szerint a:z amerikai kormány kimondta, hogy a német hajók parancsnokainak joguk van a hajók gépeinek leszerelésé-

A berlini amerikai nagykövet
utazása.

Bécs, február 10. Kopenhágából jelentik: Gerard berlini amerikai nagykövet két
izben is tudakozódott a washingtoni ©kormánynál, vájjon Kopenhágán át utazhatik-e,
•mivel azonban Dánia és az 'amerikai kikötők
között a hallójáratok be vannak szüntetve,
a washingtoni kormány a kopenlhágai amerikai követ utján azt tanácsolta Gerardnak,
hogy Svájcon keresztiül utazzék Spanyolországba.
(Fremdenblatt.)

Fölfegyverezik az amerikai hajókat.
Newyork,
február 10. A Tribüné jelentése szerint Lansing külügyi államtitkár közölte az amerikai hajótulajdonosókkal, hogy
a kereskedelmi hajóknak szabad magukat
ágyukkal fölfegyverezni, hogy védekezhessenek a tengeralattjárók ellen.

Hollandia tiltakozása a monarchiánál a szigorított
buvárhajéharc ellen.
BÉCS, február 10. A holland királyi
kormány a hágai osztrák-magyar követnek
jegyzéket nyújtott át a szigorított búvárhajó
harcra vonatkozólag. A jegyzék kijelenti,
hogy Hollandia a legnagyobb nyomatékkal
tiltakozik a bejelentett buvárhajó-harc ellen,
amely tekintet nélkül minden semleges hajó
elpusztítására irányul. A holland királyi
kormány a nemzetközi jog megsértésének
tekinti ezt az eljárást, amely az emberieség törvényeibe is beleütközik. A -holland
hajóknak az osztrák-magyar hadihajók által a kérdéses zónákban való esetleges elsülyesztéséért és az ezzel járó emberúidozatokért a felelősséget a bécsi cs. és királyi
kormányra hárítja.

Minden hajót elsiifyesztenek
a németek.
Berlin,
február 10. A Lokalanzei.ger
/közli: A semleges államok még most is abban a tévedésben vannak, hogy a tengeri
blokád ugyanaz, mint az ellenséges vizeknek a német jegyzékben bejelentett elzárása.
Hiteles értesüléseink szerint hollandi liajóskörökben is csodálatosképen bizonytalanság
uralkodik e részben, aminek könnyen az

•lehet a következménye, liogy szomorú tapasztalatokra fognak jutni. Nem lelhet eléggé
óvnunk a semlegeseket, bogy jól fontolják
meg a német jegyzék intelmét, amelyből
világos, hogy miképen értelmezzük mi a kíméletlen tengeri hadviselést. Egészen más a
blokád, mint a tenger elzárása és a tilos
zóna megjelölése. A tény az, hogy mindég
hajót, amely torpedócsöveink elé kerül, elsülyesztünk, ezenkívül pedig aKnaveszedeilem is fenyeget, amelyre ismételten figyelmeztetünk.

Elsülyesztett angol és norvég hajók
Amsterdam,
február 10. A Handelsbtad
jelenti Londonból, hogy a Ponmount angol
hajó partra szállította a Hollinside, Rurino
angol gőzösök és a Songela norvég gőzös
legénységének 55 emberét. A három utóbb
emiitett hajó kapitánya szerint hajóik megtorpedózása után a legénységeket egy olasz
hajóra vitték, amelyet a német tengeralattjáró zsákmányként terelt maga előtt. Az
•olasz hajó egy angol kikötőből jött volt.
Olasz neve át volt festve és nem volt felismerhető. Amikor a Ponmount a láthatáron
megjelent, a foglyokat ennék fedélzetére

,rt

S&Aged, 1917. február Ü.
szállították. A kapitány
hogy partra vigye őket.

ö
utasítást

kapott,

A Californian eisGlyesztése
Rotterdam,
február 10. A Reuter-ügynökség jelenti Washingtoniból, hogy a Californian elsülyesztése azt mutatja, hogy a
korlátlan tengeralattjáró-harc teljes mértékben folyamatban van ós hogy elveszett an.nak a reménye, hogy Németország legutóbb
kijelentett álláspontján változtat. Az Egyesült-Államok rövidesen állást foglal minden
függő kérdésben.
(A Californian 8663 tonnás glasgjwi hajó-.
153 méter hosszú, 20 méter széles és 11 méter
mély volt):
Hága, február 10, A Californian elsülyesztése miatt az
Egyesült-Államokban
igen nagy az izgalom. Nagy német vállalatok értékpapírjaikkal és aranykészletükkel
Észak-Amerikából Dél-Amerikába telepednek át. A németek valószínűleg azt hiszik,
hogy háború esetén ideiglenesen Dél-Arnerikában fejleszthetik még nagyobb arányúvá odavaló üzleteiket és üzemeiket. Sok
német és osztrák alattvaló amerikai polgár
lett.

Nagy számban pusztulnak az angol
hajók.
Milano, február 10. A Corriere della
Sera londoni táviratai szerint a 'kíméletlen
tengeralattjáró-háború első napjaiban az angol hajók nagyobb számban süllyedtek el,
mint a háború óta bármikor. A tonnatartalmakról még nincs pozitív értesítés.

Szünetel a személyhajó forgalom
Anglia és Franciaország között.
Hamburg,
február 10. A Generalanzeiger jelenti Genfből, hogy a Lyoni vasutigazgatóság hirdetménye szerint Franciaország
és Anglia között megszüntették a személyhajó-forgalmat.

54.000 tonna angol hajó elsülyedt.
Lugano,
február 10. Londonból táviratozza a Secolo tudósítója: Február hetedike
feketenap voit Londonban. A hajósvállalatokhoz érkezett jelentések szerint ezen a
napon összesen 54.000 tonna hajótér veszett
el. Ez a szám ,sokkal nagyobb, ;mint amenynyitől féltek a kíméletlen tengeri hadviselés
bejelentése előtt.

Amerikai hajóstársaságok beszüntették a hajójaratot.
Rotterdam,
február 10. A Reuter-ügynökség jelenti Newyorkból, hogy az amerikai hajóstársaságok St. Louisból és St. Daniból bizonytalan időre beszüntették hajóik
kifutását, mert a kormány vonakodik tanácsot adni, hogy a társaságok hajói mehetnek-e a veszélyeztetett zónán át.
>

Esti német hivatalos
jelentés.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti
10-én este: A Somime északi partján, a Maas
nyugati partján, a keleti front több részén,
a Vardar és a Doiran-tó között élénk tüzérségi tevékenység.

Rnkéi a téli kikötő megvalósításának módjairól.
— Aczé! G é z a nyilatkozata. —

(Saját tudósítónktól.)
A szegedi Lloyd I gedi kereskedőknek nemcsak megélhetést,
kereskedelmi bizottsága, mint jelentettük, j de anyagi haladást Is biztositana. Terméprogramjába vette Szeged kereskedelmi éle- I szetes, hogy a téli kikötő ügye szorosan
tének föllenditését. Ezzel" kapcsolatosan a összefügg a Maros szabályozásával, mert
ezen a viziuton a tömegcikkeket Erdélyből
egelső teendők közé sorozta, hogy Szeged
Szegeden át lehetne szállítani és ezáltal
nagyarányú forgalmának föltételeit segítsen lenne csak a Tisza, mint eminens viziut telmegteremteni. ,Ezt a célt szolgálná a téli ki- jesen kihasználható. Ily módon .az annyira
kötő létesítése!, nmelynek .messzevágó fon- megterhelt vasutaink tehermentesítésé t is
tosságáról néhány nappal ezelőtt dr. Somo- elérhetnők.
— Mindezek alapján a téli kikötő meggyi Szilveszter nyilatkozatát közölte a Délépítése
elsősorban állami feladat, nemcsak
magyarország.
speciális szegedi érdek és igy ez magánEzúttal Aczél Géza igazgatót, a Lloyd pénzből, esetleg részvénytársaság formájákereskedelmi bizottságának elnökét kereste ban megvalósítható nem lesz. mert itt nem
föl munkatársunk, hogy kifejtse véleményét arról a speciális haszonról van szó, ,amea téli kikötő ügyéről. Az igazgató ur a kö- lyet a téli kikötő többé-kevésbé való jövedelmezősége hajt, hanem országos közérdek,
vetkezeket volt szíves mondani:
röl, amelyet a téli kikötő elsősorban fog
— A téli kikötőre annál inkább szükség szolgáira.
van, mert az egész Tisza mentért nincs oly
A téli kikötő ügye már sűrűn került
éli kikötő, amel va modern forgalomnak
felszínre, de most ismét aktuális, mert a
megfelel. Vannak ugyan egyes úgynevezett
háború után erőnk megfeszítésével azon kell
téli kikötők, talbol a hajókat teleltetni lehet
ennünk hogy mindazt, ami a közre nézve
de ezek ,semmiképen sem felelnek meg 'a cél
hasznos, megvalósítsuk és ezzel produktív
nak, miután egy (téli kikötő (a modern for- erőnket gyarapitsuk.
galom 'szempontjából csak akkor alkalmas,
— Gondoskodni kell tehát arról, hogy
íha egyszersmint vasúti vágánnyal van ellátv'a, hogy a hajókban elhelyezett árukhoz a kérdés ne kerüljön ismét le a napirendről
és amint azt a viszonyok megengedik, megtélen át is hozzá lehessen férni.
>
— Szeged szempontjából különösen .az- valósíttassák. össze kell fogni ugy a hatóért fontos ,a féli kiikötő, mert ez hivatva len- ságnak, mint az összes kereskedelmi és
pari köröknek, hogy .a kormány az előne Szeged kereskedelmét" ismét föllenditeni
munkálatokat már most foganatosítsa és
és Szegedet újból oly kereskedelmi empó
fiúmmá tenni, mint. amilyen évtizedekKe! amint ez lehetséges, a téli kikötőt mielőbb
<
ezelőtt volt és amelyre Szegedet földrajz; megépíttesse. ,
fekvése valósággal predesztinálja.
— Szeged városra ezen törekvésekben
— Nem .akarok kitérni az okokra, ame- az a feladat hárul hogy ugy erkölcsileg,
lyek Szeged kereskedelmi életének hanyat- mint anyagilag hozzájáruljon, ihogy az eszlását előidézték; ezek részben . forgalom- méből valóság legyen.
politikai okok voltak, részben pedig arra
A Lloyd-társulat kereskedelmi bizottvezetendők vissza, hogy hivatott egyének sága foglalkozik ugy a Maros szabályozáhiányoztak, akik személyes 'tevékenységük- sával, mint a téli kikötő kérdésével és erre
kel Szeged kereskedelmét föllendit'ették vol- egy albizottságot küldött ki. Az előtanulna. Miután azok évek során át elhaltak vagy mányok alapján a bizottság konkrét javaslattal fordul a város hatóságálhoz, hogy a téli
pedig visszavonultak.
. <
— A téli kikötő folytán esetleg oly ha- kikötő megvalósítható legyen. A város hatótalmas tranzito kereskedelem fejlődhetik ságának lesz a feladata aztán, hogy a korSzegeden, amely kellő élelmességgel ia sze- mánynál az ügyet szorgalmazza.
2as*a»H»6SBRs'<;ts

Angliában az összes 18—20 éveseket
behívják.
Rotterdam,
február 10. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Nieuwe Gourant-nak
.jelentik Londonból: A 'nemzeti 'Szolgálat intézője az összes 18 és 20 év között levő
hivatalnokokat és más ifjakat azonnal fegyverbe szólítja. A parancs kiterjeszkedik
mindenféle hivatalban levő fiatalemberre,
rendőrtisztviselőkre, tűzoltókra, tanítókra,
községi alkalmazottakra, postahivatalnokokra és vámhivatalnokokra is. Nem alkalmazzák ellenben olyan ifjakkal szemben, akik a
mezőgazdaságban,' fémiparban, kőbányák,
ban, vasúti üzemben, a szállítási .szakmában
és a hajógyárakban teljesítenek szolgálatot.

Az antant nem tudja megvalósítani
az egységes vezetést.
Lugano, február ,10. A Corriere della
.Sera jelenti Péter várói: A legújabb események .és Wilson magatartása ujabb tápot adtak az antant-konferencia munkálkodásának, mely uj, fontos döntéseket készít elő,
amelyekre előbb nem gondoltak. Lord Milner, az angol csoport vezetője újságíróknak
azt jnondotta, hogy az akció egységének

problémája foglalkoztatta ugyan a konferenciát, de megvalósításának az óriási távolságok mellett nagy akadályok állják útját.
A vezérlet egységesitése is, amelyet a sajtó
annyira ajánl, végrehajthatatlan. Castelnau
tábornok kijelentette, hogy az 1917-iki uj
hadjárat ,a!z» antant határozott fölényével
kezdődik.

Trepov lesz az uj orosz
kormanyelnök ?
Kopenhága,
február 10. A Ruszkij Utro
jelenti, hogy Trepov kész a miniszterelnöki
megbízást vállalni, miután Galicyn herceg
feltétlenül le akar mondani. Trepov attól a
feltételtől 'tette'függővé elhatározását, ha
felhatalmazást kap arra, hogy teljesen uj
kormányt alakítson. Külügyminiszterré Szaszonovot szemelte ki, ha pedig ő nem vállalkozik rá, akkor Kokovcevnek fogja felajánlani a külügyminiszterséget. A hadügyminiszter és a tengerészeti miniszter megmaradna állásában. Protopopov ellenben feltétlenül 'kiválnék a kabinetből. Beavatott pétervári politikai körökben azt hiszik, hogy a
cár elfogadja Trepov feltételeit.
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Rnglia súlyos ipari problémái.

van .szó, hogy a, mn nk ác,szövetségi iklől e tekintetben .áldozatcöat követeljenek, a Ikormáuy
azokra
a helyekre, .amelyekre elz ja feladat jut,
!
Hága, február 8.
ségek visszakapják
minden háború előtti jomunkési vezéreket állított. Henderson éa m
Amikor Kitchem-ert meghirvtálk az angol gukat. •
(
újonnan
kinevezett Hodge hiratvák airna,ihogy
hadügyi hdv.atal élére, rögtön, belátta, hogy
A háború alatt minden iparágbán .és mina
mostani
.szerverétet átültessék ia biíkés viszoAngli,a akkori hadseregével a háborút meg- djén országban /a munkaerők eltolódják d v,o\s
nyok
közé.
A jöyő majd megmutatja, vájjon
nyerni lehetetlen, azért mondotta ekkor: '
üzemek irányában. Y'as és szén a hadvezetés
inJkább
a
munkások
érdekeit fogjá.k-e 'képvi— Anglia a. háborút a harmadik esztendő- .alapanyagai és az ezekkel (kapcsolatos .mih.deiselni,
vía'gy
pedig
a
melkilk
.szánt közvetítő .szeben fogja 'megnyerni azzal az utolsó millió üzera a háború alatt hatalmas a ni föllendült,
repre
vátlalkozriak-ie.
E!z
utólbbi
mindenesetre
katonájával, amelyet akikor a haretérer Vet!
(Ezek, az üzemeik Angliában mind áliámi ellenrlaigy
előnyt
jelentene
<
i
kormány
számára.
Kiitdhianarneik ez a .mondása sok angol .előtt őrzés alá kerültek és v.alaimenhyi óriási egy'Valósággal oirietkuürnim, amelyben hisznek és ha séges vállalatként ia municiós ^minisztérium
ma az antantnak a győzelmiébe vetett bizalma •direkt (vezetése .aliatt dolgozik. Ezekben fejlődA svájci állampolgárokat kiutasítják
1
olyan biztos, az főleg Kitdbeaer ©zen mondá- tok ki főként -a fent emlitett viszoinyok. A hé
Pétervárról.
sának köszönhető. Tudvalevő, hogy az angol •kés állapotra való visszatérés majd két proib•'/émiá't fog felvetni: ,a bérkérdés és a munkás
hadsereg harmadfél 1% alatt százötvenezer 'emStockholm,
február 10. Birsevija tVjedo•ság uj jeloiszitáisániak g problémáját i
berről öt millióvá növekedett. *Az első u j hadmoszti ihiradása szerint az orosz karácsony
osztályok felállítása nem 'okozott "az első hó
Először a bérkérdés. A vas- ás szénimunnapokíban az angol iparnak valami nagy gon- kálaszölvetségek azok, amelyeknek a .szokjásaá napján a pétervári előkelő Europa-hotelben
megjelent 'több rendőrtisztviselő és felszólídot. Azt remélték,'hogy
fazjxngol
'kereskedelem
>'& jöaszeifeételeá a legtöbbet szenvedtek Lloyd
a [háború alatt nem'fog
szenvedni, mert AmeGeorge lintióakridteeji következtében, amelyek totta a szálló három tulajdonosát, Wolff,
rika szállitámiv'al
'készségesen segítségére siazonlban jaz ,uj rendszer általában nagy bér- Lisber és Kofmann svájci állampolgárokat,
etett az 'antantnak. Ámde Angliának csakha- emeléseket hozefjt. A vas- és hánya iparnak
ihogy azonnal hagyják el • Oroszországot.
mar he kellett látnia, hogy 'az <uj formációk i'iozt.a az iuj .rendszer a (Legtöbb .előnyt, jamigyors felállításának a szükségessége, a lőszer meik !fcavetk«stflbefn. ja' jövendő béke idején ioT- Automobilon kikísérték őket a pályaudvarra,
elhasználásának nem sejtett .miértéke,, a hajó
csólbb munkást, nagyobb 'verseny k éjpessiéget és ahonnan a határra irányították mindhármutér megcsappanása é» a szükségtelen pénzbeli töifcJb nyereséget remél. Érékben az iparágak- ikat. A kiutasítást a pétervári rendőrség semveszteségek hlkerüléso miatt " függetleníteni ban és a po»t szántén államilag ellenőrzött mivel sem okolta meg.
kell magát a külföldtől >e 'hadfelszerélés és 'fel
ví&suti iizeméklben 'a munkaadók és mostani
fegy vérzés tekintetében. Ezért m á r 1915 'elejéi
,miu/Dkásáik között könnyein lie'sz elérhető « A spanyol kormány válaszát átadták
nagy propaganda indult ímeg « lőszertermeléi . compromisszuim. A jefismlegi munkarendszer
az Unió követének,
érdekében. Kiadták a. 'jelszót: ,Minél több e
megtartása nagyobb .o.satatlékiboz juttatja a tő
Genf, február 10. Madridi Havas-jelenmuniciónk, annál kevesebb angol és anná!
rést és nagyobb hóik ez a munkást, igy ezen
több német /pusztul. Munícióink sohasem 'lehet
tés
beszámol
arról, hogy a spanyol kiiltigyárom leghatalmasabb .szövetség tagjainak a
•lég sok!" Ennek megfelelően minden kis gyá
hdyeetén lényegeen javat A többi iparágak- 'miniszter a Wilsonnak való v á l a s z k é p e n átro» municnógyárrÁ alakította át üzemét
ban,, elsősorban a textiliparban,^az uj rendszer adta az amerikai nagykövetnek a NémetA hadügyi hivatali ezzel 'kapcsolatban csak
nem járt ugyanazzal & hatással: lényegesen országhoz intézett spanyol jegyzék másola•hamar elvesztette áttekintő képességét A Leg
megnövekedett ,tqrmalés ezek-nél nem
várható.
tát. A külügyminiszter hozzáfűzte a jegyzéknagyobb zűrzavar uralkodott, amikor elhatáMindazáltal az ezekben érdekelt maunikások va
hez,
ihogy Spanyolország nem tanúsíthat
rozták a Jmnaniiciós minisztérium felállítását,
ószipüieg ,a kompromisszum mellett fognak
.amelynek vezetése Lloyd George kezébe került.
Mást "foglalni, mert fizt remiéibetik, hogy a más magatartást.
;Nean tagadható meg tőle, hogy előrelátó körül
önti muirikáEisaövetsógcík segitsógiéval már
tekintéssel fogta fel feladatiét A kimerítő há
sa.k a paritás okából is könnyen érhetnek el
MOZQÓ-SZINHAZ
•ború j.ehetőségét tartotta szem 'előtt, amikor a.
árelőnyeiket.
rábízott szervezetet tudományos alapon épitette
:-: TELEFON 807. :-:
És moist a munkásság uj -elosztása. Angliia
föl és a modern nagyüzemek minden tapasz
utoátami iszenvezete nagyrészt oly uj (munkatalaíá't felhasználta. 1Arayagmegtalkaritás, erő
Vaiárnap, február 11-ón
erőkön. (állápul., .amelyek .azelőtt ne/m. tartoztak
pazarlás elkerülése volt a jelszava s Anglia
iz ilCető iVzemeMrez, annál kevéabbó smövefeéegész lőszeripf/da egységes ipajnrá vált, > amelyHANNY WEISSE
iiekhez. A békekötés után visszatérő katonák
Oiek tszerk'özetiét egységesen dirigálta. Minden
ós
a
vas-iparban
való
szükséglet
©sökketnáse
felléptével
személyes tekintetet kérlelhetetlenül alája renrzzal
feayegelt,
hogy
.özeikben
az
üzemekben
delt a nagy (ügynek.
tagy

lesz a 'munkaerő

fölösleg.

A

bevonult

Ezen átalakulással szemben a munkáscatonálknak többszörösen, is (megígérték, /hogy
szövetségek tehetetlenek voltaik. SA municióéfi 3, békekötés után visszatérhetnek rendes
való ikiáltüs nagyszámú önkéntes erőket (állí- .nunkiahelyeáíkre. Ámde ezeíkntak a .visszatérő
tót az (ipar szolgálatába. Ezeknek 'nagy része -'.mberriknek <az újból való beosztású »dk gyámeg pka/rt menekülni
a Thuiaum
szolgálattól,
\os.ffliéaeteszerint mér .osak 'azébt seim történ•a bérkédrés
nem 1 érdekelte
és becsületesen
hetik miag az ipar nagy károsodása nélkül,
gyártotta (a muníciót. A munkás szövetségeknivel ezek .az emberek részben nem ismerik
nek (száimolteiok kellett .az időik követelményei
sz uj (munkarendszert Viszont /a munkásszövett ós a háború tartamára lemondani ok mineftségdk hadibasaálit tagjaival, .szeimlben (árulás
iden jogukról, aimiiikor Lloyd George a haza
enne, h.a a munkás vezérek a1 kormány által
nevében követelte tőlük ezt ,az áldozatot.
„udott .igiéretek legcsekélyebb megváltoztatásáAz ia vasfegyelem, .amely elé a muníció
ia .is belem cm nének. Ez,bk .az <em,berek ugyanis
ununk és került, lehetővé tette a gyárosnak, abban ia meggyőződósiban oseréitők fel szerszáihogy munkásaival (szembe/a oly uj miumikaren
maikat ig fegyverrel, hogy a békeíkötés után
'det léptessen életbe, taimeüy tisztán ta munka- •milndleniki' viasza térhet (régi munkahelyiére. Ezeadónak — aki maga a zállam — kedvezett. En- ket megcsalni pedig nem szabad.
| i \
nak eredménye, miként az angol újságok állítHozzátartozik az (angol módlszerhiez, hogy
j á k , hogy a municiós ''üzemek termelése minaz píjségok egy idő óta azt hangoztatják, .hogy
den mnnkás
után
megkétszereződött.
Az- angol gyároson .azonlban miiként a •az a katona, /aki két évet a "szabadban tölTimes .irja, egyebeket is megtanult nevezete- tött, nem miegy szívesein viasz a műhelybe és
sen, miiként növelheti üzemének 'a jövedelmét, azért az p érdekében való, hogy mezőgazdaanélkül, hogy tanult imurkáísainak ja számát sági munkához jusson, Ez arra való törekvés,
jesmelnó és miiként csiülkkeníheti "termiékeinek hogy ,a. visszatérő katonát ,régd hlelyéről' udv.aaz előálíMtási kiöltBégéit, anélkül, hogy tana,- riiasan ki tessék éljék. He[ nderson, aki okos emiká&n.írjak a bérét le kelljen .nyomnia. Belátták ber, (btíátja, hogy /az ,egész demiobiiiizáció a
<a (Specializáló munkagépeik előnyént és a ta- rmirkásszövetségjeknefí .az uj elosztás kérdésé;
pasztalat (megtanította őlket lar.ra, hogy a rég; ben elfoglalt akaratától függ. Ha ,a .munkásveaíérek követelik az Ígéret betartását, akkor
anódszenekre való visszatérés visszafejlődés
az az egész uj organizáció, amelyre Anglia,
volwa, hogy taz uj munlkiaelvek lényegesen eme
oly büszke, veszélyben forog és lehetetlen a
•lik későbbi .versenyképességét, iho'gyugyiainazon
) - ,
(eszközökkel nagycíbb 'nyereségre dog szeri •oóilkórdás megoldása,
tehetni. Mily fényeis wolma ez, iha ;iiom .tetéznél;
A fcoraniánynak természetesen aiz a kívánaz 1915-lki Munitians Actban tett Ígéret, meiy- sága, hoigy a külkereskedelem érdekében fönw&k A: t'w-P -t-n <5 7-.éhem itlán a
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Igazat szólj!
Egy táncosnő drámája 3 részben.

F i n o m , de I z g a l m a s
d r á m a i film !
E l ő a d á s o k délután 2 órától kezdve. — G y e r m e k j e g y e k c s a k az a l s ó e l ő a d á s r a érvényesek.

férfi és női divatcikkek
legnecjfgohb raktára. —

Legmegbízhatóbb cég, n
Legolcsóbb beszerzési forrás.
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DRPLO.

Kelemen Béla indítványának
tárgyalássa képviselőházban

Karinthy Frigyes,

(Budapesti
tudósítónktól.)
A képviselőház szombati ülésén tárgyalta dr. Kelemen
Bélának, Szeged második kerülete országgyűlési képviselőjének ismeretes indítványát
az állami és vármegyei tisztviselők drágaság? pótlékáról. Az indítványt a Ház nagy
figyelemmel hallgatta végig, sőt maga a miniszterelnök is elismeréssel honorálta. A
napirend letárgyalása után Pethő János 'és
gróf Károlyi Mihály terjesztettek elő sürgős
interpellációt a szélthiány kérdésében. Az
interpellációkra báró Harkányi
János -kereskedelmi miniszter adott megnyugtató választ,

BljattffttaEc boaxáim egy szegedi lapot, mely
kerti R3dlcriafc -aa arcképét, ,kifk a szegedi miHiriéo fel'oVvaisnaik. Itt hiányzik Karinthy Frigyes aroképfl. Én, a'ki niindént jelképnek ve«gdk — Tiár az ösztönömnél fogva — jelképnek
•esdeni ezt is. Ez a magyar .író s ktsJkawésbá
lotogratfáüható. Izgató és nemes tehetségét sem
Mhet egyszerűen levetíteni, tükörképet adna
nrsiák, «mn «» érteiké. Hiszen d » „G-ö»be tut
^
kert' írója.,
,
i
Utrakészien a szegedi felolvasásra, pár aonbam
gár sietős vonással' s színfolttal a portréját pró
kilóm megrögzitená. Mint tagadó jelentfkezet í
királójsiknnt az /uj ,magyar iroda lomnak, ki az
trísmüvészet fönséges titkait
feltárta, helete«

•s

A Ház szombati ülését félnégy órakor
nyitotta meg Szász Károly alelnök. Bejelentette, hogy PethŐ Sándornak és gróf Károlyi
Mihálynak sürgős interpelláció előterjesztékin tett aa allkotáa boszorkán ylk o n yháj á ba és
sére .adtak engedélyt a szénhiány kérdésé•Jmesólte, mi van ottan. Minden irót sorra
ben.
vett és senkinek se ikegyelllmezett. Azok közé
(Kelemen Béla beszéde.)
tartozhatott diák koráiban, ki már korán, naEzután dr. Kelemen Béla indokolta meg
gyon (korán utánozza tanárjait. Maiga ínég
indítványát az állami és vármegyei tisztvi•em iró, jde flátta fez .egész irotdaloim szerkezetét,
selők drágasági segélyének természetben
aa emberiség óriás tanítómestereit, kiket szereValó kiadásáról.
tett és nagyratartott — Ibsen-öl Rostankl-ig —
— A szociális feladatok terén — kezdte
megroratatta a maguk valóiéiban, pongyoláKelemen Béla fölszólalását — legégetőbb
ban, vtagy muntta'kiabáfchan Kakas-gyufát dokérdés a köz- és magántisztviselők megélbott "a ^zsenik talpa alá. Sdk humoristáink volt
hetésének biztosítása. A tisztviselők mai
is van. p az első szart!rikosunk. Szatírája
'helyzete tűrhetetlen. A fizetési osztályok a
gedíig metm tongsleng lelketlenül a Jetvegeiben,
régiek, a szükségleti cikkek ára pedig óriási
áe egységes világnézete szolgálója. Kiösimy
emelkedést mutat. Ez az emelkedés 300—
•Bánnám a (valóság. Tágítja a határokat lefelé
1000 százalékos, ezzel szemben a drágasági
fölfelé is. Előhb megnniuttta, mily keveset
pótlék csak 35 százalék. A tisztviselők nélir az a világ, melyet látnunk, hallunk, crraélk©külöznek, koplalnak és adósságokat csináltűrfe, szEÉlrikfDíS írásaival kiábrándított minnak. Mert az ő gyermekeik ellátása éppen
ket m-indlenibő.1 és mindenikéből, aztán alkotó
annyiba kerül, mint a dúsgazdag bankároké.
munkáiban, fara.tasztiikrasan-pairázsilö albeszéléEgy kúriai biró, vagy egy miniszteri taná•eivel u,j területeiket nyitott, aihol a porszemet
csos társadalmi helyzetéhez képest szűkölis a végtelen ftávlllatába állította, diiesői tett-e
ködni kénytelen. Nem lehet dicsekedni azzal,
•azt a szegénységet, melyet földi étetünk juthogy egy törvényszéki biró cipőt talpal,
tat nékünk, -egy-egy gaizdiag érzés-, egy-egy
mert az anyagi függetlenség a birói függetemlék alakjában. Róla írván ,nehéz párhuzalenség alapja. A részvénytársaságok 100 számot 'keresni, (de általánosságban (azt mondhazalékos osztalékai méüett kirivó ez az igaztom, hogy Swift és Wells szelleme forr össze
ságtalanság. A háborúban a vagyonosok
és testvéresül! benne, valami egyéni és Jon-l®,
még jobban meggazdagodtak, a szegények
©ös zamlafbaui,
még jobban elszegényedték. A háborúban
Imes, itt a portréja, betiüklből Készen van, de
sikerült a közvetítőnek és a termelőnek a
hogy megtekintem,Joeidvem lenne .elmázolná az
terhet átháritani a fogyasztóra. Csak a fix
egészet iés jujat kezdeni. ,Mart az, lalkit l-.ei.rok,
fizetésű emberek kénytelenek állandó nélkünem szeret modellt ülni, -sem a fényképésznek,
lözések közt élni. Egyetlen munkaadó sem
«©m lannak, ki urodialmü portrékat fes-t, hiába
zsákmányolhatja ki alkalmazottja munkakérem, hogy „tessék barátságos arcot csinálerejét, legkevésbé teheti ezt az állam. Gyön i " ö megtartja fölényes mosolyát, az arcán
keres elhatározásra van szükség. Ezt drágaeleven -tűzzel játszik, (a lüktető élet szatírája.
sági pótlékokkal, fizetési előlegekkel nem
Ezen ffvül van egy niagy hibája i's. Folytonolehet megoldani. A megoldás, amiről indi:san mozog, öt percig .se marad _eigy helyiben,
ványa szól, az, hogy természetben lássák el
fejlődik, halad előre. Mig esteket ia sorokat
a tisztviselőket. Ezért csak a törzsfizetést
'•rom, imár máist gondol, mint öt perccel ezkell készpénzben kiadni, minden egyéb pótelőtt. A mozdulatlanságot az irodailtai múlékot természetben. Ha az állam millió és
miák számára hagyja.
millió katonát el tud látni, elláthatná a tisztKosztolányi
Dezső.
viselőket és családjaikat is. Kimutatja, hogy
az összes állami tisztviselők és más állami
alkalmazottak száma 170.000. Nem tudja,
hogy
indítványa az államnak mennyi pénzévilágítás kizárólag az
O S R A M
izzókör- be kerülhetne, de azzal sem lehet érvelni,
tékke! érthető el, egy hogy ez nagy terhet róna az államra. Az
—
próba mindenkit megállamnak erkölcsi kötelessége a tisztviselőkfyöz róla. Kapható egyedül F O N Y Ó S O M A
ről valló gondoskodás. Beterjeszti az indít»uagitá»i vallalatnál Kö!csey-u. 4. Telefon 165.
ványát, amely szerint a Ház küldjön ki 15

tagu bizottságot az indítványban foglalt tervezet megvitatására.
Dr. Kelemen Béla után gróf Tisza István miniszterelnök állott föl szólásra.

(A miniszterelnök

válasza.)

— Igazságtalan Kelemen vádja, hogy *
kormány közönnyel nézi a tisztviselők súlyos helyzetét. A háború előtt engedélyezett
családi pótlék egészen uj, szociális gondolat
volt és ugyanez a szociális gondolat vezeít*
a kormányt a -háború alatt is. Sajnos, sem
drágasági pótlékkal, sem más intézkedésekkel nem lőhetett a bajt megszüntetni. Eze*
háborús bajok és elsősorban a fixifizetésüefc
vállaira nehezednek. Kelemen eszméje egész®
séges, de messzi tul mennénk a kivánt célon, ha az állami alkalmazottak illetményeknek túlnyomó részeit természetben szolgáltatnék ki.
Megemlíti ezután, hogy a nyolcvanas
években többek közt az autonom református
egyház papjai és tanitói minden erejükkel
szabadulni igyekeztek attól, hogy fizetésed
ket természetben szolgáltassák ki. Nagyot
bajos a pénzgazdasági rendszerről a terrnészetgazdasági rendszerre áttérni. A baj orvoslását inkább abban keli keresni, hogy aa
állam igyekezzék olcsó beszerzési forráshoz
juttatni a tisztviselőket. Ilyen intézmény létesítését nemrég a földmivelésügyi minisztériumban kísérelték meg, amelynek áldásol
hatását ő is tapasztalta.
Kelemen megnyugtatására
kijelentheti,
hogy a kormány ilyen irányban hajlandó
foglalkozni a kérdéssel. Kéri azonban a Há«
zat, hogy az inditványt, amely ebben a formájában nem célirányos, mellőzze. (Helyeslés a jobboldalon.)
Szász Károly: Miután vitának nincs
helye, elrendeli a szavazást, hogy kivánja-e
a Ház tárgyalni Kelemen indítványát, vagy
sem?
Miután a többség nem kívánta az indifvány tárgyalását, kezdetét vette .a kivételes
hatalom igénybevételéről szóló hatodik miniszterelnöki jelentés tárgyalása.
Gróf Batthyány
Tivadar kifogásolja,
hogy a Ház hosszú üléseket tart, ami a képviselőket teljesen kimeriti. Foglalkozik Wilson békeüzeneíével. ö , mint a béke fanatikusa kivánja, hogy erről még tanácskozzanak. Hapgsulyozza, hogy sem ő, sem pártja
nem osztozik a háborús külpolitika tekintetében a felelősség terén. Annakidején felelősségre vonják majd az illetékes tényezőket. Majd rátér a szigorított tengeralattjáró
hadjárat kérdésére. Erről most nem kiván
véleményt mondani. Ha a semlegesekkel
tisztázták a helyzetet, lehetséges, liogy nagy
dolgok történnek, ha azonban nem tisztázták és egy, vagy több semleg.es állammal
háborúba keverednénk, ez vészterhes volna
az országra. A jelentést nem veszi tudomásul.
Szabó István (győrzámolyi) támadja »
' kormány nemzetiségi politikáját és követeli
az önálló vámterületet. A jelentést nem fogadja el.
Gróf Serájiyi
Béla végzetes hibának
mondja, hogy a delegációk nem ifiüködnek,
mert mégis kell lenni egy fórumnak, ahol
megkaphassuk a kellő felvilágosításokat.
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Helyteleníti, bogy a hősök emlékének megörökítését összekeverték a választójoggal. A
katonák a fronton nem erre, hanem elsősorban családjaik biztosítására gondolnak.
A jelentést nem fogadja el.

(Interpellációk.)
A gróf Serényi felszólalását követőleg
elrendelt szünet után a sürgős interpellációkra került a sor.
Gróf Károlyi Mihály és Pelhö Sándor
szóváíeszik, hogy Budapesten már csak öt
napra elegendő szénkészlete van a gázgyárnak. Ennek az az oka, hogy a kormány semmi iránt nem érdeklődik. Pethő Sándor még
az osztrák kormányt is támadja, mert az
öderbergnél fölhalmozott ezer vaggonokra
menő szénmennyiséget nem engedi behozni
Magyarországba.
Báró Harkányi János kereskedelmi miniszter válaszában kifejti, hogy a kormány
mindent megtett és ezután is megtesz a
széninség enyhítésére. Nem Ausztria rosszakarata, hanem a szállítási nehézségek, a
vaggonhiány és az időjárás okozza, hogy
nincs szén. Gondoskodni fog azonban a fuvarozások megkönnyítéséről.
Károlyi és Pethő replikája után a Ház
a kereskedelmi miniszter válaszát tudomásul vette.
A Ház legközelebbi ülését február 19-én
tartja.

Beszélgessünk.
*

Én: És ínég kevesebb hallgatósága
akadna.
A fahonvéd: Aki hallgatni akar. .az hallgassa meg vasárnap a szépirodalom .apostolait: Kosztolányi Dezsőt, Karinthy Frigyest
és Barta Lajost.. Ezek a békét nem a szájukon
viselik, de a lelkűikben hordják.
Én: És a humort, meg az irodalmat szolgálják, képviselik.
A fahonvéd: No és aki hallgatni akar,
az hallgassa, meg- a kis Pártos Istvánt.
Én: De minél többen őt is! Mert aki á
hegedüicsudát meghallgatja, nemcsak a lelkét füröszti inog a művészet szépségedben,
de a szive szerint áldozhat a jótékonyság oltárán is.
A fahonvéd: Soha jobbkor. Mert temérdek a mezítlábas gyerek, a nincsetlenségben
szenvedő szegény, az olyan, aki hétszámra a
•főttnek még szagát sem élvezheti.
Én: Hogy i.s mondta Gr ingóira, az éhes
költő? A szegényeken könyörüljetek! Szánjátok a szegény, szenvedő népet, amely igában
izzad és harcol értetek.
A fahonvéd: Erre az estére kellene rekvirálni a pénztárcákat.
Én: Megnyílnak az-ck maguktól is, rekvirálás nélkül is.
A fahonvéd: Kiigyjük a legjobbat. Ámbár
manapság némelyek a- jótékonyságot is ugy
szolgálják, hogy tanácsot adnak.
Én: A jótékonysághoz nem tanács kell,
hanem sziv.
A fahonvéd: Minden embernek van szive,
csak ki-micsodás. Egyik a kabátja ifölött hordozza, a másik meg ugy eldugja, hogy maga
sem talál rá.
Én: Pedig a sziv se nem liszt, se nem
zsir, se utam cukor.
A fahonvéd: Hanem hus. Csak az a baj,
hogy sokan egy héten hétszer tartanak hústalan napot
Én: [Ezek nem is érdemlik meg a naipot...

A fahonvéd: Egész héten azon gondolkoztam, hogy miért is járnak az emberek lsbcrgasztdtt fővel? Nyitjára jöttem. Ne higyje,
íiram, hogy .gy öngyöt keresnők a Illóban, vagy
"talán azon gondolkoznak, hogy vasárnapra
jut-e tyúk a fazekunkba (tyúk különben is
mindig kerülj, hanem tanácsadáson gondolkoznak.
Én: A közélelmezés érdekében. Tanács
esak kerül, kalács mér kavésbbé. Nincs is
könnyebb a tanácsadásnál.
A fahonvéd: Csak az a baj, bo,gy rniiiQenki oly irányú tanácsosai [hozakodik elő.
ami a más ember zsebébe vág.
Én: (Minden szentnek maga felé hajlik a
keze.
A feh'-nvéd: Igen ám, csakhogy kevés
már a szent, die tannál több a szenteskedő.
Én: Mindákét szerzet azt a jelszót adta
legújabb kalandja
ki: rekvirálni! (Rekvirálni akar most minden
második ember.
A fa-honvéd: Aki pedig nem rekvirál, az
8 s
konferál.
Én: Konferáljuk a rekvirálást. . .
A fahonvéd: De nem rekviráljuk a konferál ást.
Én: Sor kerül tán erre is, aminthogy soi
került a Vörös Kérészit ügyének a befejezésére is.
DefekfSvtÖpfénet
A fahonvéd: Ez is rendibe jött. És megáll a pitást nyiert, hogy súlyosabb természetű
4 felvonásban.
visszaélések nem követtetteik el.
Én: Finom meghatároz
ki nem kényes izlésü, még teljes szátiszfakciót
is találhat ben né.
A fahonoéu: Kicsire meg nem nézünk.
Az elégtételről jut az eszembe, Ihogy a tanfelügyelőnek is készülőben vau ilyesmi. Már
vezetik is a deputációt, csak aztán el ne akadá
a
jon a nalgy hóban.
Én: Aki tudja a járást, az nem akad el.
A békeapostol, a (Schwimmer Rózsi is tudja,
Előadások pont 5, 7 és 9 órakor.
aki éppen idejében jött ide is Amerikáról
Gyermekjegyek csak az első előadásokra
himnusast zengeni.
érvényesek.
A fahonvéd: Azt. hiszem, Ihogy ma már
más visszhangja akadna a zengésének.

Apró történetek.
— Regi idők emlékei. —

Babó Dm.il képviselősége idején a felső tanyai kör elnöke Istenes Lippay Nagy István
volt. /A politikus tanyai magyarok köaé tartozott, aki szeretett szóindkolni és meg is ragadott minden alkalmat, bogy beszédet tarthasson. jBalbó Emlil kedvelte a beszédes természetű párthivét ;és ha beszámoló beszédet tartott a Felsőtanyán, ímhidig Istenes Liprpay
Nagy István nyitotta meg a beszámoló-gy ülést.
Egy alkalommal, éppen Szent Amtial ropja,
történt meg a beszámoló, istene® Lippay Nagy
István tartotta a bevezető beszédet és a többek .közt igy szónokol
— Tisztelt .polgártársaim, ma ÚPP«n Saeat
Antal napja van. Tudjuk, bogy Szont (Aintri
a tolvajok védszentje. TTgy-e bizony, ha elvess
a jószágunk, jha valamit nem találunk, bát a
•tolvajok yécuszenijébez. Szerit Antalhoz (fordulunk. Ha ,p-edig politikai dolgainkban nem tudjuk, bogy műt Jegyünk, kihez fordiniunik máshoz, mint a mii szeretett nagyságú® képviseli
nru nikihoz.
Egy őszbecsavarodott fejű tanyai magyar
előre furakodott, egészen a pódiumig és aflí
mondta:
,
—- Merthogy nekünk, poílitikaú tudatlanoknak, ugy-e Lippay komáim, a nagyságos képviselő uir a védiszentünk?; . .
Lopásai vádolva került a tanyai asszony
a törvényszék Pókay-t&n&csa. elé. A tárgyalási
vezető elnök a nációnále kikérdezése után azt
•mondta a vádlottnak, liogy lopással van vádolva.
— Kii mondja azt? — 'kíváncsiskodott *
vádlott,
— A királyi ügyész ur vádolja magát lopással — szólt az elnök.
Az asszony összekulcsolta kéziét, egy fúté
pillantást yébátt az ügyész feüé, majd az seln/ökre nézett és indignálódva mondta:
— Oii, a szamtalem! . . .
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Szintén lopással terhelten állt egy jJaVakorbeli asszony a szegedi törvényszék előtt.
Az elnilk kikérdezte, /hogy Ihárny éves, hol született milyen vallású, y.olt-e már büntetve ós
miután nagyon benne (volt a gyakorlatban, azt
a kérdést Ja feladta, hogy volt-e katona?
Az asszony minden kérdésre rendese,
megadta a választ, csak az utolsó után hallgatott.
— Tán megnémult kend, hogy nem vááaszol, — szóih rá az elnök.
mm
Az asszony izgett-mozgott, majd ötölt-liatttlt,^mig végre nagy szégyenkezés Után •megszólalt :
•
— 'Hát mögskövieiöim ta tdkiutetös urat,
fiatal íkoroimjba vét, nem tagadóm . . .

y5€YLOL"

faggszesz

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 szállitva 3 üvegnél
portömentes. Kapható egyedül a készítőnél.
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Mi a nagy hideg oka.
Engellmrdt V., a híres .berlini meteorológus irja az alábbi érdekes cikket: A konyhába voltunk meghiva teára, mert a gúztakaréktűzhely volt az egyetlen meleg hely a lakásban. A teáihoz beszélgetésen kivül más
uem volt. Sóikat beszélgettünk a háborúról,
még többet az evésről és Végül, .az ég ajándékáról: a hidegről.
— Önnek, mint meteorologaisnaík, igy
aposztrofáltak, tudnia kell, boigy tulajdonkénen honnan ez a nagy hideg.
Oh igen . . ., de mielőtt felelhettem volna, valaki már megadta a választ. A háború
az oka.
• tg
— Persze a Mbc.ru ép ugy oka a mos tani
hidegnek, mint a két előbbi enyh© télnek.
Nem uram, ne fogjuk rá ezt is a háborúra.
Mert olyan hideg tél, „aminőre még a legöregebb emberek se tudnak emékezni", minden ember életében, békeidőben is. legalább
egy pár fordult elő.
Ez a megállapításom csalódást okozott.
— Nahát akkor honnan ez a szibériai hideg, ba nem a háború az oka?
— Egészen jól mondta. Ez a „szibériai"
hideg tényleg Szibériából jön hozzánk a keleti szelek szárnyain. Ázsia- bensőjében égés®
télen ót vau egy tíagy terület magas légnyomással, maximummal. Egyik-másik esztendőben, igy az idén is, -egyszerre esa-k észéi
be jut ennek a szibériai maximumnak, hogy
terjeszkedési politikát folytasson és NyugatOroszország és Svédország ;feló veszi az útját. Január elején nálunk még kellemes volt
az időjárás, hisz akkor még az utcán is nagyobb volt a hőfok ( + 9° C), mint most a
szobában. Később azonban, ugy január 8. körül, a magas légnyomás Lengyelország keleti
határán vált érezhetővé, nálunk pedig nagy

Miért nem j á r a Hásba
a képviselő ur ?
Budapest,

február 10.

Panasz vau a képviselő urakra. Nem járnak ,elég szorgalmasan a t. Házba. Tegnap
egy szónok gúnyosan igy kezdte .beszédét:
Tisztelt gyo-rsiró uraik, — mert több gyorsíró
volt ,a le remibe n, mint képviselő. Tiz -embernek, husz fűinek beszélni valóban uem nagy
gyönyörűség^ A szónoknak hallgatóság kei:,
őt a figyelő szernek ihletik, inspiráció-iái az érdeklődésiből, olykor a közbsszólá-sokból merűü.
Tíz emlbannel legfÖlebb barátságosan diskurálni, adomázni, megbeszélni leibet A szónokok
tehát joggal v-annaik elszontyolodva és igaza
van mérges haragúknak, mikor a képviselőik
nagyobb buzgalmát követelik a parlamenti
ülések látogatása körül.

havazás dn-dült meg. Kétélű fegyver! A hó
jóakarója, h-a ugy tetszik: jó takarója a földnek, mert meleg köpenyt térit a vetésre, ámde nem nagy jóaíkarója az embernek, mert
lehűti a levegőt Érdes felszínének éjjel -nagy
a kisugárzása és szétoszlatja a nappali kevés
meleget,
Igy aztán január 9-ikére — az emberek
kivételével — minden gondosan elő volt készülve a nagy hidegre. A keleti maximum
azonban -kutyába se vette az embereket, mind
közelebb jött és január 10-én megszállott
Skandináviában. Ezen a semleges területen,
ugylátsziik, jól találta magát, mert azóta ott
ül. Csak néha-néha küld e-gy-egy darab magas légnyomást hozzánk követségbe. Ilyenkor
aztán csillagos éjszakáink vannak, amelyekkel együ-tt jár a nagyfokú lehűlés. Ez a hideg
könnyen elviselhető, mert a csillagos éjszakára rendszerint napos, szélmentes nappal következik. A semleges időjárás -azonban mégsem annyira semleges, a skandináviai maximum visszarendelte a követeit és helyükbe
csípős, éles észs-keleti levegőt csaknem elviselhetetlen hidegével. Február 5-én Be-ri-nben
—15°, a vé s széén —22°, a külvárosokban
—29° és kint Potsd-abau -meg éppenséggel
—33° volit a hideg.
— Na -de ilyen — vetette közbe valaki —
békeidőben mégsem fordult elő.
— De mennyire! Előfordult bizony! 1893ban Német országban —36.5° fo-g volt a legalacsonyabb hőfok Marggrehovában. Csak az a
kellemetlen, hogy most ép a háború alatt
-ilyen nagy a ihid-eg és szénhez majd csak akkor jutunk, mikor vége lesz a hidegnek.
— Dekát akkor mondja meg, mikor lesz
megint meleg?
— Bocsásson meg, nagyságos asszonyom,
ha feleletem nagyon is udvariatlan: meleg
akkor lesz megint, amikor vége lesz a hidegnek. Amit Oroszország küldött, azt Angliának kell alacsony légnyomással elhajtania.
És mikor lesz ez, azt a jó isten tudja. Külömsegi lista iránt. Zsúfolva voltak a padsorok
s a becsületes (polgár, kinelk a magas protekció
helyet juttatott ,a A'aridatoD, elégülten legeltethette tekintetét, a kopasz fejeken, azzal a
íbizsergetően kellemes érzéssel a tekintélyeket
mindenkor tisztelő lelkületében, hogy a nemzet választottai -mégis csak híven teljesülik kötelességüket. -Mit vártak attól u had-ügy minisztériumi listától? Neveiket. Mit vártak a ne
vektől? Pikáns összefüggést bizonyos hadsersegsaállitásá üzleteikkel. És aaonkivül? Néhány
borsos ki szólást, leleplezést, botrányt. Ehhez
volt publikum. Ha élelmes szánházigazgatóik-(
íi-ak gdh.ák ki alibérletbe a p.arlamentel, kitehették volna a minden jegy elkelt-ót hirdető
táblát '

'""'
ben az időjárásra is az áll, ami az emberre:
minél tovább marad, annál nehezebb szab*
dúlni tőle.
— Sseméiyi változások az udvarnál. A
hivatalos lap szombati számában több királyi
kézirat jelenít meg az udvar köréhen történt
személy® változásokról. Herceg iMontenuovtt
első főudVarmestert a király állásától fölmentette és első íöudvarmesterré herceg Hahenlohe-Schülingsfürtet

nevezte ki. Gróf Berek-

loldoi második föiid-var-mesteri állása alól
felmentette és ifőikamarássá nevezte ki. Fölinentetite állásától a király báró Schiesslt, a
kabinetiroda főnökét is -s egyben a birodalmi tanács urak-házának örökös tagjává nevezte ki. A kabinetiroda vezetésével dr.
Polzer lovagot bízta m-eg a király.
— A külügymlnisTteriuííi uj osvtáfyfőnSke
Budapestről jelen-tik: Az Est értesülése szerint a legközelebbi időbe-n dr. Gratz Gusztáv
ország-gyűlési képviselőit a külügyminisztérium egyik osztályfőnökévé nevezik ki.
Bécsi illetékes helyről -megerősítik *
hirt, hogy dr. .Graz Gusztávot külügyi osztályfőnökké nevezték ki.
— A iiukoricáskenvérben — krumpli'iszt
is lesz. Báró Kürthy Lajos az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke szombaton távirati
kérdést intézetlt. a polgármesterihez, hogy «
város rendes havi lisrtkontiugensébe tószámitva mennyi krumplilisztet küldjön ynJlxxnítliszt helyett.
— A Budapds'i Újságírók Egyesülete a
sajtószabadságért. Budapestről
telefonálja tudósítónk: A Budapesti Ujságirók Egyesületének képviseletében szombaton este Márkus Miksa felkereste a miniszterelnököt és
a belügyminisztert a Házban és kérte, hogy
,.A nap" megjelenési tilalmát vonják vissza.
Ugy gróf Tisza István, -mint Sándor János
belügyminiszter kijelentette, hogy az ügyet
sürgősen és kedvezően fogja elintézni.
— A tejárak tnabszfnsélása az egész
országban. Nagyfontosságú távirati rendeletet
intézett szombaton Somogyi .Szilveszter polgármesterhez báró Kürthy Lajos, -az Országos
gek dolga ez, nem kell hát ifönakadni rajta. '
Amin mégis Jön akadunk, az faogy a képviselő urakat mért. nem érdekli a hadiözvegyeik
kérdésre is? N-eikiík tudniillik a -kanyerük -az,
hdigy ér-deiMődjenek oOyiam baj-ok iránt, ameÜ-y-eOdből (öblös 'szólamokat lehet kifacsarni.
Vagy imár anyára hidegen hagyja .a nyomorúság a képiviselő urakat, h-og'y Eráziscsinálá.sra sem -tartják érdemesnek?
.

Molnár

Jenő.

A háborns Páris.
A ragyogó, ciíölkikó víg Páris, -melyet a»előtt a kora raggal í órákban. n-apfány -a.raoyozot be és -sugarai a B-ois de Bouiogne széles
sétányainak sárga homokján Végig csiltámlotta-k, miklözben elegáns lóiv-asok gyors vágtatássál kavarták fel a finom -sárga homokot,
most- nagyon szomorú.
Nem vig többé a Bois, nemes paripák nem
vágtatnak az Avenue-n, szomorú egyhangúság
ül ott és a becmlavardok. sem zajosak. Nem
kell a fefhiár botos rendőrnek a kocsisorokat
igazgatni 'és az átjárás is sokkal kényelmesebb -most, mint a párisink által annyira visz•szaóhajtott béke napjaiban.
És az este, a -híres villanyfényes párisi
este sem olyan, a milyen volt. Nem gyulladnak ki az Aiveuue de l'Opera óriás ivlá;:r>|pái,
amelyek tündér, fehérségű v,é varázsolták a
' pompás paloták üzleteinek
villanyifényben

S ha kong a Ház, mért kong az ürességtől? Mert a hősök emlékének megürlöíkitéséről
szóló javaslatot tárgyalják? /Mert e vita során
hánytorgatták 'föl .a liaclbavon-ultak bozátartoÁmde tudvalevő, hogy a természetben se-ui- zói-nak vékoiiypránzü segítségét, a hadiözvegyek
uik-cm történik ok -nélkül. S a menyi ben a kép- árváik és rokantak sanyarú helyzetét? Ig-sn,
viselőház a természethez .tartozók, ez az intéz- bátran felelhetünk igy a kérdésre, mert az
mény is alá van vetve a könyörtelen törvé- elő-b láttuk, mikor telt meg a Ház és ágy a
nyeknek. Ha a képviselő juean .jár a parlament- napirend összefüggését a paria-ment láfcogató, annak biztosan megvan a maga oka, ame- totteágtával tagaldni nem lehet A képjviselő
lyet nam is olyan nehéz 'kinyomozni. Néz-zük •éppen olyan publikum, mint a mentelmi jotalán: miikor járnak -a Ik-éípvi sellő urak -töme- gon kívül eső nagy tömeg bármelyik tagja,
gesen a Házba s mik-or tüntetnek távolmara- őt is csak az érdekességek csiklandozzák, őt
dásukkal'? Ne is menjünk vissza túlságosan is vonzzák az .izgalmak, ö is a reklámokkal
messzire jó példákért. A memóriánk megeről- •beharangozott ülésekre siet, akárcsak a hataltetése nélkül emlékesfhetan-k, micsoda izgalmas mas -plakátokon és újsághirdetésekben .ajánérdeklődés volt .ama bizonyos ősszel érhetotlei-- lott UtványoKságc-khfoz. Emberi természet, ide- | tt«zó kirakatait, A B-r.e de 1- Paix e/uévőjü
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Hivatal

fősök®. A rendelet »

*— Ugy a vidéki, mint a városi lakosság
•tejelMtásánat biztosítása órdelkében a tejirak

egységes

országos

rendezését

ezidősze-

eint már elkerülhetetlenül szükségesnek tartom, Evégből utasítani szándékozom a tornán yhat óságokat, bogy a terv he vfft-t alábbi
Arak figyelembevétele mellett a tej legmagn•albb árát a törvényhatóság területére záros
határidőn

belül

állapítsák meg. A tejárak

a

következő mérték szerint állapiban dók meg:
A

Sssearedi 1S17. tehruáv 11.

m m ^ m m ^ m m

teljes tej á r a a községekben

vagy

a

termelőknél átvéve: nagyban literenkint 50
illór, kicsinyben literenkint 54 fillér. Rendezett tanácsú városokban átvéve, a termelő és
a (kereskedő közötti viszonylatban literen-kim
18, a kereskedő és fogyasztó közötti viszonylatban literenkint 58 fillér. Törvényhatósági
városokban átvéve: a termelő és a kereskedő
közötti viszonylatban literenkint 58 fillér, a
kereskedő és fogyasztó közötti viszonylatban:
fcannatej literenkint 62 fillér, palacktej 70 fillér. Ezen árakhoz tájékozásul közlöm a Budapest székesfővárosra nézve tervbe vett tej ármegállapítást, amely szerint a tej ára Budapesten átvéve: a termelő és tejárus közötti
viszonylatban literenkinft 60, a tej árus és fogyasztó közötti viszonylatban: kannatej nagyben literenkint 68 ífállér, kicsinyben (nyitott
edényből kimérnie) literenkint 74 fillér. Paíaefktej nagyban, literenkint 74 fillér és kicsinyben literenkint 80 fillér. Mindezeket abból a célból közlöm a polgármester úrral,
bogy az árakra vonatkozó ós megfalelően indokolt észrevételeit ez évi február hó 15-ig
esetleges figyelembe vétel végett terjessze fel.
!
cürtihy.
A tej árának Szeged területére történő
megállapítása ügyében az ármegállatpató bizottság vasárnap délelőtt 11 óraikor a városháza tanácstermeiben a polgármester elnökletével ülést tart. A tg] szegedi árát minden
valószínűség szerint a budapesti árak alapján fogja megállapítani az ármagállapitó bizottság, nehogy az alaesonyohb árak miatt elmaradjon Szegedről a tej.
— A muzeumok és könyvtárak uj főfelügyelője. Budapestről jelnntik : Fraknói Vilmos
püspök tudvalevőleg az ősszel lemondott a

muzeumok és könyvtárak főfelügyelői állásáról. A király a muzeumok ós könyvtárak uj
főfelügyelőjéül dr. Békefi Rémig zirci apátot
nevezte ki.
— A Magyar Qyermektanuíraíayl Társaság szegedi fiókkörének jogi szakosztálya
vasárnap délután fél négy órakor a városháza
közgyűlési termében nyilvános gyermektanulmányi értekezletet tart. Az értekezlet,
tárgya: A gyermeki tanúvallomások értékelése. Előadó: sikabonyi dr. Angyal Pál, a
budapesti magyar királyi tudományegyetemen a büntető és pörjog ny. r. tanára, a
Magy. tud. Akadémiának lev. tagja. A nyilvános értekezleten minden érdeklődő megjelenhietik. Különösen kéri az elnökség a jogászok, tanárok, tanítók, orvosok, szülők, általában a neveléssel foglalkozók éa a gyermektanulmányozás iránt érdeklődők szíves megjelenését. Belépő-dij nincsen. Gyermekek
részvétele nem 'kívánatos.
— Többtermelés a szegedi bérföldeken.
Dr. Dettre János városi tiszti ügyész szombaton .indítványt nyújtott be a többtermeíés
előmozdítására a szegedi bérföldeken. Az
indítvány többek közt a következőket tartalmazza:
— Szegeden, kerek számban beszélve.
60.000 kat. ,ho!d a szántó. 30.000 k a t hold
a legelő, 20.000 kat. hold a rét és 600 kat.
hold a kert. A gazdálkodás legfcüiterjesebb
módját bizonyítja a művelési ágaknak ez a
megoszlása; mintha nem is volna e hatalmas birtoktest szivében nagy város s mintha ennek a városnak nem természetes éléstára volna a tanya. A haszonbérleti szerződések, amelyek a város és a haszonbérlők
közötti jogviszonyt szabályozzák, áííag'ban
25 pontban sorolják föl a haszonbérlők kötelességeit. De ez a 25 pont majdnem kizárólag a haszonbérfizetésnek
biztosítására
szolgál .s a szerződés teljesen a haszonbérlőre bízza, hogy mit és mennyit termeljen,
mennyi jószágot tartson, a termeivényeket
hol értékesítse, stb. Ha egy haszonbérlő
harminc éven keresztül parlagon hagyná a
füídet, de a haszonbért pontosan fizetné,
normális időben, nem lenne mód a haszonbérletből való kimozditásra. Már pedig nyilvánvaló, hogy a gazdálkodás módja nem
lehet ellenőrzést s beleszólást nem igénylő

gázlámipái sáppadtabhak, — a háború óta nem A .régi szalonok fényteore felébredt s a szűkös
égnek a nagy izzók — s fényűik csak gyenge világítást a gyertyák fénye pótolja. El < iker ifitek az ősi gyertyatartók, a kandallóik e díszei
világosságot vet a világhirii szabók házaira.
.ismét
létjogosultságot nyertek és a gyertyaA niagy Opera óriás sötét tötmegiként néz
farkasszemet a teljes feketesiégbe burkolózott fény a rég letűnt századok korát varázsolta
Louvre-ral, ahol most nagyon takaréké síkod- vissza. És hogy .még teljesebb legyen az i.lluzió,
nak a világítással, mert nagy a saénhiány. a XIV. Lajos (korabeli ruhák újra divatba jötIgen, a száníhíiáuy Páris esti .sötétségéndk a fő- tök. A szakmáiét régi bája újra felébredt s az
okozója. Az a fekete anyag, amellyel a divatos egykori szokások újra megelevenedtek. Oda
piáriisiak sohasem törődtek, amelyről alig tud- vonultak most a politika, a tudomány és a
ták, hogy létezik, mikor nagy kényelmesen, csa- imüvészet emberei, ott folynak az eszmecseréik
vartak eigyiet .a viFlainylámpa, kapcsolóján, most s onnan indul ki egy-egy érdekes politikai
.megbeszélés híre, ami az elalélt várost felvilnagyon hiányzik. Előbb a Zeipipelindktől va'ó
1 auyozza,
Melejn tette sötétté Parist s mikor a párisiak
megszokták az esti látogatókat és kíváncsiA iszinházakra sem járnak jó idők. Letűnt
sággal kutatták az égen a német kormányoz- .alz idege a1 szelfeme.sk edlő pifkant áriáknak, ide "a
hiatókat, sízóvaf!:, miikor már liozZászoktak a Zep- komor tragédia meglha,Ugatására sem kaphapelin eíkihez is és nem oltogatták el a lámpákat, tók ,a páriaiak. A tragédia ott jár a boutlevarbekövetkezett a nagyobb haj, nincs szén, és dom egy-egy féllábú harcos személyében, vagy
Páris, a „Ville Luimiére", napról-napra fény- a sáppadarcu gyászfátyolos nők sokaságában.
telenebb, sáppadtablb, baloványabb és sötétebb. Hazafias trikói áros, .hatást vadászó, ikis k'.l-ekMit csinálnak ily sötét estéken a párisi ak? aetü színdarabok töltik mag a színházaik rejperA mikor esti féltíz után a Place de la Con- toiregát, de a marsai 11 a,i se-t, amely az előadás
corde-on nem világit ezernyi lámpafény, iaz végién rendesen felhangzók, a közönség már
egyiptomi oszlop komor formáit beborítja az niem oly vadul énekli.
Páris szomorú kiülsejáhez az élénk, könyéji lepel, a Szajna (keskeny partjai sötétségben vannak s a folyam tükrén nem játszado- nyen, hevülő párisi ember lelkülete is .hozáadbzik ,az ezüstös villanyfény: a ipárisiak ilyen- imiult. Olyan lett, mint városa, tartózkodó, csenkor a családi .körbe vonulnak. A híres ven- des, rezignált ás hallgatag, nagyon vár valadéglők, a pompás étkezők .a késő esti órákban mit, amit nem mer kimondani de amit minredőnyeiket Jeihiuzzák. A párisi éjjeli élet a há- denkd egymás szeméből olvas ki, — a békét.
Návay
Aladár.
ború alatt lassan, csendesen elmúlt, meghalt.
De annál nagyobb élet van a családi körben.

magánügye a haszonbérlőnek. A város á
saját legprimitívebb érdekeinek tartozik
annyival, Ihogy a saját lakossága élelmezéséről s a többtermelés gyakorlati megvalósításáról a földbirtoka segítségével gondoskodjék. Az a .mód, amivel ezen segítem lehetne, .amivel a háborít tanulságait meg lehetne menteni a háboru utáni időkre, a termelés megszervezése a haszonbérleti szerződések segítségével. Ezért indítványozom,
méltóztassék a közgyűlésnek egy tizen kéttagú bizottság kiküldése végett előterjesztést
tenni, amely bizottság föladata lesz a haszonbéri szerződések szövegeinek megállapítása, illetve a város közönsége s az egyes
haszonbérlők közötti jogviszony szabályozása. E bizottságnak meg kell állapítania időről-időre a hasznosításra váró egyes birtoktestek gazdasági viszonyaihoz képest s mi*denütt a helyes gazdálkodás előfeltételeinek
szorgos vizsgálata mellett, a termelés módját, a termesztendő növényeket. — ezzel
bevezethető lesz a konyihakertészet — a jószágok számát, amit minden haszonbérlő
tartani köteles — kötelező tehéntartással
tejkérdés, kötelező sertéshizlalással a zsírkérdés válik könnyen megoldhatóvá, — az
aprójószágok köteles nevelését, az elhasználandó trágyának és műtrágyának mennyiségét, azt, hogy a termelvények a szegedi
piacon értékesítendők stb.
— A Bajtársi Szövetség városi osztályának megalakulása. Dr. Bárczy István Budapesit polgáiraDestere Somogyi Szilveszter polgármestert arról értesítette, hogy a Bajtársi
Szövetség városi osztályának megalakítás*
ügyében febnuáir 15-én ülést tartanaik. Az ülésen: Somcgyíi meg fog jelenni.
— Pályázatok a vámfef figyelő! állásra.
A Kertész Ferenc elhalálozásával magüreee-

mégis
bekövetkezett az, amit tőlünk lehetőleg igyekeztünk
elkerülni s amitől szerettük volna kedves, hü vevőközönségünket megkimétni. Olyan példátlan módon
drágultak
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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
ember, aki nem ismerné e súlyos viszonyokai, s aki
ne találná ily körülmények között érthetőnek, sőt
jogosnak, hogy a Diana-sósborszesz árát újra kellett
szabályoznunk. De ha majd elkövetkezik

I

a béke

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

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

S. i
D I A NBudapest,
A k e rV.,e sNádor-utca
kedelm

n

K 1.30
„ 3.50
„ 7.—

r.-f.

S

1t

« k

m a g a s kamatozású
elsőrangú biztonságú
tőkekamatadó-mentes

ii

nálam napi árfolyamon kaphatók
Felvilágosítás,
tájékoztatás
díjmentes.

Szécsi

Ede

bank- é s váltó
üzlete Kigyóutca 5. sz.

• m i m m7.

mmfc
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jett vára-felügyelői állásra a pályázati határidő szombation déli 12 órakor lejárt. A pályázati határidőig a következők nyújtották be az
állásra pályázataikat a főispáni hivatalhoz,
Bózsó ödön javadalmi pénztáros, Vi-ncze János battoriyai lakos, Rietly Aurél javadalmi
központi pénztári ellenőr," Latzkovies János
tanácsi kiadó, Horváth István segéd vámfelügyelő, Sántha László tanácsi Iktató és Fajka
János városi alszámvevő.
— Az utazás korlátozása. Budapestről telefonálja tudósitónk: Az államvasutak elnökigazgatósága hirdetményt tett közzé, a
melybe ntudatja, hogy tekintettel a hadseregszállitásokra, amelyek nagymennyiségű vasúti vaggont foglalnak le, ezenkívül
pedig a szénhiány és a zord időjárás is arra
kényszeritik az államvasutak elnökigazgatóságát, hogy a vasutak személy- és áruforgalmát a mainál is fokozottabb mértékben korlátozzák. Remélik, hogy a közönség
.-minden felesleges utazásról lemond és csupán a .legszükségesebb utazásokra szorítkozik. Tájékozásul közlik az uj menetrendet, amely február 12-én lép életbe. E szerint ezután a Szegedet érintő -vonatok közül
csak a következők fognak közlekedni: Budapest nyugati pályaudvar és Orsova közt
a 703-as és 704-es gyorsvonatok és a 709-es
és 710-es személyvonatok. Budapest nyugati pályaudvar és Temesvár közt a 712-es.
735-ös és 717-es személyvonatok. A Balkánvonatok közlekedésében nem áll be változás.
— Teadélután. A Felebaráti Szeretet Szövetség kedden délután 5 órakor a Ka«s-vi@adó
disz termében jótékonycélu tea délutánt rendez a hadiözvegyek és árvák javára. Zene
ás érdekes mngánszámoik. szórakoztatják a kö-

zönségeit. Belépő-dij nincs, A tea ára teasiitisffiénnyel együtt 3 korona -Külön meghívókat
nem bocsát ki az egyesület vezetősége, van
dégeket azonban ezive&en lát,
— Villamos karambol husz súlyos sebesülttel. Budapestről jelentik: Szombaton reggel
Rákospalota és Pestujlalk között végzete® kimenetelű vi 1 la mosikaramból történt. Két zsúfolt villamos a ködben nagy erővel egymásba
rohant. Az ajtók, ablakok és a padozat pozdorjává zúzódtak. Az egyik kocsi teljesen
összetört. A villamosokon minte-gy százötven
utas volt, mert az egyik villamoshoz pótkocsii
is volt csatolva. Az utasok legnagyobb rész"
megsebesült, húszan súlyosabban.
— Házbéremelésért megbüntetett háztulajdonos. Köztudomásu, hogy egy mult év
novemberében kelt miniszteri rendelet értelmében a lakóknak sem fölmondani, sem házbérét emelni nem lehet. Dákits -György kötélgyártó a Feltámadás-utcában megvásárolt
egy kétemeletes húzat és a miniszteri rendelet
ellenére 100—1-00 koronával emelte minden
l-sikó házbérét. Dr. Temesváry -Géza helyettesfőkapitány ezért szombaton 200 korona pénz ,
büntetésre Ítélte Dákiitsot.
— ÓRA és ÉKSZER javításokat gyorsan,
pontosain és Olcsón készít F I S C H E R K.
Korzó kávéház mellett. —• Telefon: 1538.
— Méhészeti szakelőadás Szegeden. A
második méhészeti szakelőadást február 25-én
délután 4 órakor tartja meg a városháza közgyűlési termében a Méhész Újság szerkesztősége. Ez alkalommal Ludvig Ede az álanyák
és a szűznemzésről, Balog Bálint saját rendezeréről és a -Balogh--féle rakodó képtárakról, Karácsonyi Aladárné pedig a méz feldolgozásáról ós a mézes tészták készítéséről
tart előadást. Az előadás különös érdekessége,
hogy Balog Bálint rakodó kaptárát fogja be-

KORZO MOZ
Igazgató: VAS5 SÁNDOR.

— Harmine napi elzárás tcjdrágltásért.
Simon Viktória szegedi kofa a szombati piacon 120 fillért követelt egy liter tejért. Dr.
Temesváry Géza helyettes-rendőrfőkapitány
ezért 20 napi elzárásra és ujabb 10 napi elzárásra átváltoztatható 200 korona pénzbüntetésre ítélte. — Csáki Jánosné 70 fillérért vásárolt egy liter tejet. A. kihágás! biró ,ezért
szombaton 3 napi elzárásra és 20 korona
pénzbüntetésre Ítélte.
— Az irodalmi matiné műsora. AKareómozi mai irodalmi matinéjának szereplői,
Berta,

Karinthy,

Kosztolányi

megérkeztek

Budapestről. A matiné műsora a következő:
1. Berta Lajos. 2 Ocskay Kornél. 3. Kosztolá-

nyi Dezső. 4. Hilberth

Karinthy

Janka, 5.

URANIA

oo

Magy. Tudományos Szinház

•

v T V

Vasárnap, február 11 -én

Uj m a g y a r
attrakció!

Rákosi Viktor
világhírű színmüve

##

Telefen 11-85.

ElttcmttU

Vasárnap
A kinematográfia legnagyobb szenzációja. — A
leghatalmasabb filmalkotás. — Az amerikai filmek

mutatni, -Karácsonyiné pedig kfilömböző és
nagymennyiségű mézies tésztákat fog a balga lóságnak megíkóstolásra szétosztani. Az
előadás épen ugy, mint a múltkori teljesen
díjtalan és arra minden érdeklődőt szíveden
lát a rendezőség,

barangolj

királya, a főszerepben

»

C l á r a

Regényes történet 4 részben.

K i m b á l l - i o u n g

A főszerepekben:

Paulay Erzsi
és'

A Ijatnclíás hö

Vándory Gusztáv.

AEexandre Dumas világhírű regénye 4 felv.
E l ő a d á s o k pont 5 , 7 és 9 ó r a k o r ,
vasárnap délután 2 órától.

Felülmúl minden eddigi filmet.

Gyermekjegyek csak az elsfi előadásokra
érvényesek.

M i n d e n n a p este 9 ó r á t ó l számozott jegyek. S z o m b a t d é l u t á n m á r
5 ó r a k o r lesznek e l ő a d á s o k .

Előadások 2, fél 4, 5, 7 és 9 érakor.

9

10

mufimn kmmáMí

Frigyes. A matiné kezdete: 11 órakor. Jegyek
a Korzó-mozi (pénztáránál kaphatók.
Igazat szósj! Ez a finom artisztikus
dráma vasárnap kerül bemutatásra a Vassmoziban; a főszerepet a bájos Hianny Weisse
játsza. Érdekes mellékképék egészítik ki a
kitűnő műsort.
— Városi gépkocsi fuvarozási özem telefon
szám 374 és 598
— Vasárnap a Vass-moziban két elsőrangú
dráma lesz. A forrás leánya izgalmas lebilincselő Cowboydráma és az A116 óra, érdedes detektivdrám-a. Humoros mellé'kk ípek
egészítik kd a .szép műsort.
T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.
••Hmninniummninmuiiuuiiimimiü
IDŐJÁRÁS.
Felhősebb idő várható hőeimelkedéssel és északkeleten némi csapadékkal.
SÜRGÜNYPROGNOZIS:
Enyhébb
idő várható, északon és keleten elvétve csapadékkal.

Ko l l o i *
K

A l * m S n Írógépraktára és szak" K '
r B I I l f i l I B s z e r ü j av itó műhelye
Szeged Széchenyi-tér 8. Telefon 363.
1

Irógépszalag-szénpapir s az összes ke! ékek,
h a s z n á l t Írógépek á l l a n d ó a n r a k t á r o n . Vidéki
rendeléseket a z n a p intéztetnek el.

Pályázat.
A Szegedi

Kereskedők Egyesületé-

nek bevásárlási részvénytársasága az

ügyvezető-igazgatói

állásra

pályázatot hirdet. A pályázók elméleti
és gyakorlati képességüket igazoló okmányokkal

felszerelt

kérvényeiket

fizetési igényük bejelentésével f. évi
február h ó 15-ig a Szegedi Kereskedők

Egyesületének

elnökségéhez

küldjék be.

Valódi A U E R - f é n y gáz

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo

MŰSOR:
VASÁKNAJP d. ti.: Névtelem sstmmtv. Dráma.
V A S Á R N A P ESITE: A csillagok bolondja.
Operett. P á r a t l a n , h á r o m h a r m a d o s .
HÉTFŐ: A csillagok bolondja. Operétt. Páros, egyharmados;
K E D D : Csárdáskirályné. Operett. Páratlan,
kétharmados.
SZERDA: Egy magyar nábob. (Szinmü. Páros, háromharmados.
CSÜTÖRTÖK: Klasszikus ciklus V. száma.
I. Kénytelen házasság. Vigjáték. I I . A
botcsinálta doktor. Vigjáték. Páratlan,
egyharmados. Előadás előtt Soós Aladár
konferál.
PÉNTEK: Három a kislány. Énekes játék.
Páros, kétharmados.
SZOMBAT d u: Ifjúsági előadás. Liliomfi.
Énekes vígjáték.
SZOMBAT ESTE: Csárdáskirályné. Operett.
Páratlan, háromharmados.
VASÁRNAP d. u.: Legénybucsu. Operett.
VASÁRNAP ESTE: Zsuzsi. Paraszt-vígjáték
Páros, egyharmados.
Pártos István hangversenye. A február
14-iki hangverseny kettős célt szolgál: a művészetet és a jótékonyságot. A művészetről
Pártos István, ia esodahegedüs fog gondoskodni, a közönségen a sor, hogy a jótékonyságot gyakorolja. Erre a jótékonyságra sose
volt nagyobb szükség, mint most, télvíz idején, amiikor a nyomor a legmagasabb fokra
hágo'tt és amikor az irgalom alamizsnájára
szorultak a nincsetlensógben szenvedők. Kérjük a közönséget, Ihogy támogassa a Délmagyarország akcióját, amit a jótékonyság érdekéiben kezdeményezett. A publikum .gyönyörűséget fog találni a Pártos István csodás művészetében ós teljes megelégedéssel
fog távozni a jótékonycélu hangversenyről.
Nemicsak a Pártos I-stván művészete! elsőrendű, de az a műsora is, gazdag és változatos,
íme: Tartini: Szonata (g-dur), Mendelssohn:
Hegedű vérára y (op. 64), Bach—Hubay:
V.
Szonata, Hubay: Notturno (op. 73), Sauret:
L'Estpagnola, Paganini: Versenymű (d-dur,
op. 6.) Pártos Istvánt Dienzl Oszkár kiséri
zongorán, A hangverseny pontban félkilenc
órakor kezdődik. A műsor alatt a terem ajtói
zárva lesznek. A hangverseny rendezősége
kéri azokat, .akik a koncertre jegyeket jegyeztettek elő, hogy a jegyieket váltsák ki, mert

Szeged, 1917. február 11,
tovább várni nem lehet. Az eseményszámba
menő koncert jegyei Várnay
L. könyvkereskedésében, a Délmagyarország
kiadóhivatalában kaphatók.
Moliere-est. A szinháxi iroda jelenti: A
klasszikus ciklusban csütörtökön Moliere-re
kerül a sor, két legjobb vígjátékát tiiztie műsorra a szinház. A kénytelen házasság főszerepeit Lend'vai Lola, Szilágyi Aladár, Ungvári, Matány, Harsányi, Rogoz játszák. A
botcsinálta doktorban a cimszerep iSzeghő
Endréé, kivüle Gserényi Adél, Hantos Irma,
Kunoajsi Ella, Körmendiy Kálmán. László
Solymossy, Harsányi, Rogoz vesznek jelentős
részt az előadásban, melyet megelőzően Soós
Aladár konferál Moliereről,
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

le.

A Szegedi Gyógyszerész Testület tudatja
a t. közönséggel, hogy m a , v a s á r n a p
d é l u t á n a következő gyógyszertárak
vannak nyitva és egész héten, minden
éjjel is, csak ezek a gyógyszertárak
szolgáltatnak ki gyógyszereket:
B o r b á s G y u l a . Újszeged.
F r a n k ! A n t a l , felsőváros, Szt. György-tér.
F r a n k ó A n d o r , Kálvária-utca 17.
G e r l e J e n ő , Klauzál-tér.
L e i n z i n g e r G y u l a , Széchenyi-tér, SzegedCsongrádi-palota.
ffleák G y u l a , Rókusi gyógyszertár.
S z é k e s s y F e r e n c z , Boldogasszony sugárut 31.
T e m e s v á r i J ó z s e f , Petőfi Sándor sug. 41.
A többi gyógyszertár ma délután zárva
van és ezek egész héten éjjel sem tartanak szolgálatot.
1.

I K r é m e r H.

Kossuth Lajos-suyárut

tők k i z á r ó l a g o s a n

|KOPNY
•

s

|
•

:-:

GYULA

auer-fény világítási vállalatánál Szeged,
Kosuth Lajos sugárut 1.
A n a g y á r t é z i kútnál.

Telefon 4 6 3 .

II ulláolfís* Júhap&an tartása eiufllalfiftt.

H a v a s Jenőné első szegedi tanerő,
irodai és kereskedelmi alkalmazottak elhelyező intézete. Szegeden Zrinyi-u. 10.

.

Mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. — Férfi- fiu és
leányka-kalapok.
S Telefon 7 7 3 .

Telefon 7 7 3 .

^ssa^es^ssbpssnasibbaabakbbn

•

éttermében hustalna sápok kivételével minden

H

időbea kilőné

H
•

kapható. — A Szegedre érkező é i elutazé
közönség részére kényelmesen brendezett szobák. — Mérsékelt árak. — Pontos kiszolgálás.

Erdélyi

fatányéros

. Szaimásy

harisnyák, üvegek és égők k a p h a tó:

es n o i
uha- üzlete

'

m
m

Mihály m
•

rendéglőe.

•

i b b i h s e b b a s h h s i f l i s b b b s n b b*

ímútí:

fl n

81

liftrirlih.

305 81
iierbuitítig.

Midfihloifil.

Hirdetéseket f e l v e s z a
kiadóhivatal Kárász-utca 9

DÉLMAGYARORSZAG

.Szeged, 1917. február 11.

Leoottíi beszerzési irts!

h e g e d ű k b e n , valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

I s k o l a

Babós

Sándor

H T T Í í t '

Iskota-utca 8. — Szolid árak.

F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a híres Létezteger-iéle f o g c s e p p b ő
üvegje 70 fillérért kap
ható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Figyelem! Figyelem!
A takarmányhiány folytán megszűnt a
sertéshizialás és a sertéstartás áthidalhatatlan akadályokba ütközik. Kétségtelen, hogy a sertéshúsban óriási lesz a
hiány. Saját jól felfogott érdekében cselekszik mindenki, ha minél több husi
tesz el füstölve az elkövetkező napokra,
amikor az semmi pénzértsem lesz kapható. Kivételes kedvező alkalmat nyújt erre

Hajhullás, bajkurps
gyorsan elmúlik a Leinzlnger-íde „C h i n a h s js z e s z ® által. Ára K 1*50
Kapható Leinzinger Qvnla
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

kötvényeket é s

H a j ő s z ü l és ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 50 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
250

e g y é b

vásárol és elad napi
árfolyamon s azokra
alacsony

kamatozású

előlegkölesönt

Mellis Lajos

Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja
dr. Lenzinger féle k'.prő
bált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

értékpapírokat

m é s z á r o s

és azok húsát m a x i m á l i s

árért

Csekonics-u. 6 sz, aiaffi üzletében
méri ki. Egy-egy vevő 15 kilóig vásárolhat. Használja fel minden háziasszony
ezt a kivételesen kedvező alkalmat, mivel ennél több sertés nem kerül ki:
: mérésre.

Legjobb bajiesfS az
országosan elismert Lefnrtnger-féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyúl*
gyógyszertárában Szeged,
ráárhemd-íér

bank- és váltóüzlete. Kígyó-utca 5.

h e n t e s

in Uní fiatal siflis! i

'yósvszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
25C

S z é c s i Ede

é s

aki ugyancsak a takarmányhiány miatt
:
: a hatóság hozzájárulásával E E E

G y o m o r balosok dicsérik a Leizinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,

nyyjt

11

inanai
a

ta-

ta

Jrodalmi újdonságok.
Kap

ha iák

Szegeden

^ á í í l G l j

o C .

könyvkereskedésében

1
Farkas Pál:
Esi Mi

Vajda Ernő:

Szabó István:

jeoys tei

t

4."-

Herczeg Géza:

Kóbor Noémi:

H
Ifj. Hegedűs Sándor:

Os anounap Sasija

D OB E R D 6

Ui«
iÍsSFSI lépik kiilfmgniutfill

Szép Ernő :

3.

napiója

1.40

6.1 BB0ECHQ80H 00910 1.50
Drasche-Lázár A.:
Tüzpróba
Herczeg Ferenc:

m

Kék

róka

Csillagok a

A

G Ó L E M

NOÉMI

4.1

Eschtruth Natália:

i.&ó U D V A R I L E V E G Ő 4.1

Szilágyi Géza:

T a l i z m á n v e r s e k 3.1

Fanfasstltius uereiRtá 1.50

Nagy Endre:

Schaw Bernhard:

mim

Szeplöíien

ím

Édy Palma:

P á r t ü t ő a n g y a l o k 5.1
Móricz Zsigmond:

FIA

5.1

ssadai

hlaludnl

H á r o m novella

Gábor Andor:

V-

m a z a p p a

anyaság

3.1

A toprini nász

H

Olga Wohlhrück:

B a r b á r o k

4.40

3.1
Csathó Kálmán!

Byron-Kosztolányi:

3.1

Uj

Csermely Gyula:

Moly Tamás:

Modern költők

SZÉPASSZONY

0 tflsneü m

2.1

4.1

Anatole Francé:

Kosztolányi:

Ábrahám Ernő

51

U

Laczkó Géza:

Várnai Zseni:

Kaffka Margit:

Egy k i s s z i n h á z
Meyrinck:

Bölcke kapitány
3.1

3.1

0

Kiss Menyhért:

2.'

Ti (sál pipili latinai

u

I
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Kárpitos és diszitő

TŰZIFÁT

Kertész Sándor

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

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

üüfai 13-16.

laiilM Juhosán és Ízléssel készülnél!.
Telefon: 1576.

M

a f
W
T1
^ ^
1
fa- és szénkereskedő SZEGEW ^ J ^ ®
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Faíürészelést körfürészü motorommal elvállalok házaknál is.
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urssAgoktói levetett ruhát,
cipót, csizmát, és fehérneműt, legmagasabb áron.
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utca 2. sz. (Royal

ben.)
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r a i , (fiíSBiráaí.isiaFftsi. Mfjalíiíj!
üvegezni házhoz és vidékre
azonnal megyek.
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kávéházzal szem-

tezését, uj ablak-készitését, famunés
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órás és ékszerész

üvegezést, gittjavitást, képek kereenyvezését
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Vállalok és készítek:
káknak
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Szeged, Róka-utca 6. Telefon 14—18.
Telefonhívásra azonnal jövök. = =

leütni n is.

g a.
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üveges Horváth Mlhály-u. 7.

Óra és ékszer-Javítások jótállás mellett.
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Dr. Palócz üéphézl sneilalis orvos
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boák, tmiffok, stb. a eggondosabban vegyileg tisztíttatnak. - Plüsch és bársonygözölés szakszerűen készül.

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

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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Keliüsfesffí és asyíjflsítlfó Ipartelepín, U w i , Hazlntsy-u. lí. TelsIOH 1073.
FijjUtik: Síília u. 10. (MMa-téPs.) Telefon m , Gizslla-íáp UeletGam

Vidéki fióküzletek: ZENTA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISKUNFÉLEGYHÁZA.
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Széchenyi-tér 2. szám.
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megszüntetésére ajánlunk
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Telfloüsítsisk

Bank 385

különösen *emény h u l i a d é k i a , niely egyenlő értékű
s legjobb hasábfával, továbbá mindennemű hasábfa
u. m.: bükk, g y e r t y á n , szil, d o r o n g stb. fajokban kiölezve suly szerint és teljes kocsirakományonkint állandóan kapható. — Plrszén (koksz) ezenfelül retorta faszén cement, m é s z , k á t r á n y ,
elszigetelöiemez (kavicsos és parafás) n á d állandó nagy raktára.
• • • •
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Tslefanssáraoli

R a k t á r 231

Szegedi Bankegyesület Részv.-

fióktejcsarnokaiban.

„TUNGSRAW-lámpa

cipőu|donságok.

&

kapható:

A

Báli

%

| kondenzált tejet #
1 doboz ára 4 K 50 f

Telefon 311.

ftérei-utea

gazdaságos,

21.

és

15. a. b.

mert tökéletes és hosszú élettartamú. A m i n ő s é g é r t a g y á r s z a v a t o l . Kérje

mindenütt « „Tungsram" védjeggyel ellátott lámpád Gyártja az Egyesűit izzólámpa és Villamossági R.-T Újpest 4
™

8*&niifift Vámay k

KáráfMiíM #.

