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KOPBNHiÁQA: A Frederic VIII. dán
gőzös február 14-én indult el gróf Bernstorff német nagykövettel, a követség személyzetével és négyezer főnyi utassal Amerikáiból.
PÁRIS (Havas-jelentés): Le Febre képviselő a kamarában egy javaslatot nyújtóit
'be, mely meghatalmazza a kormányt, hogv
/minden semleges, vagy szövetséges hajó
személyzetének, ha ímegsemmisiti a támadó
német búvárhajót, 500.000 frank jutalmat
adjon. (M. T. I.)
LONDON (Reuter-jelentés): Washingtoni jelentés szerint Salsbury, a szenátus
alelnöke egy törvényjavaslatot nyújtott be,
hogy az Egyesült-Államok kikötőit nyissák
meg az antant hadihajók számára, melyek
a kereskedelmi hajókat kísérik és megvédik
a buvárhájók ellen. A törvényjavaslat lehetővé akarja tenni, hogy ezek a hadihajók
amerikai vizeken cirkáljanak a német kobzó
(hajók ellen. Hir szerint a javaslatot a kormány elfogadja, hogy a buvárhajó-harcot
korlátozza. Salsbury meg van győződve
arról, hogy javaslata eredménnyel j arna
/anélkül, hogy az Uniónak hadat kellene
(üzenni Németországnak.
BERLIN: A Berliner Tageblatt megerősíti azt a hírt, hogy Tarnovszki osztrákmagyar amerikai nagykövetnek eddig nem
nyílt alkalma megbízó levelét átadni Wilisorcnsak.
ROTTERDAM: Wilson felszólítást intéz az antant kormányokhoz, hogy együttesen állapítsák meg a kellő intézkedéseket
a tengeri hajóforgalom biztosítása céljából.
BERLIN: Tegnap délután Ehmenben
egy káli-bányában a robbanóanyag meggyulladt és felrobbanás nélkül lassan elégett.
A kifejlett gázokban 30 bányamunkás életét
vesztette.
PÁRIS: A francia tengerészeti miniszter közli: Február 12-ikén délután az Adur
/torkolatánál egy ellenséges búvárhajó hat
ágyúlövés® tett a part felé. A parti ütegek
nyomban ellentüzeíést kezdtek és a búvárhajó, melyet eltaláltak, gyorsan viz alá merült. Részünkről öten megsebesültek.
LUGANO: A Stefani-ügynökség jelenti: E hó 12-ikóre virradó éjszaka egy repülőcsoportunk felderítő utat végzett Muggia és Trieszt irányában, miközben a faurcoi hajógyárra számos bombát vetett, ame
íyek nagy tüzet okoztak. Repülőink sértetlenül tértek vissza.
(Illetékes helyről megjegyzik: Utalunk
a cs. és kir. sajtóhadiszállás J 2*1 jelentésére)
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A valeputnai ufnál több orosz
állást elfoalaltuok.
- 1200 foglyot ejtettünk; 12 géppuskát, 6 aknavetőt
és 3 ágyul zsákmányoltunk. — Tüzérségi harc a
Szereth és a Duna mentén. —
BUDAPEST, február 14. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Mackensen ve*
zér tábornagy hadcsoporíja: Különös esemény nem történt.
József főherceg vezérezredes fearcvsnala: Békástól délre több orosz előretörést
visszautasítottunk. A valepaíataii uton csapataink rohammal elfoglaltak egy orosz állást, amelynek visszaszerzésére az ellenség
később már hasztalanul intézett erős ellentámadásokat. 23 tisztet és Í200 főnyi legénységet fogtunk el, 12 géppuskát, 6 aknavetőt és 3 ágyút zsákmányoltunk.
Lipót bajor herceg vezértábornagy
arcvonala: Nincs jelenteni való.
HÖFER altábornagy,
a vs&érkari fősök helyettes®

BERLIN, február 14. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértáborna-gy arcvonala: Különös esemény
nem volt.
József főherceg vezérezredes harcvonala: A Mesti-cainescH szakaszban csapataink tegnap ujabb eredményeket vívtak ki.
Az oroszok több állását rohammal elfoglaltuk és heves ellentámadásokkal szemben
megtartottuk. A foglyok száma 23 tisztre
és több mint 1200 főnyi legénységre, a zsákmány 3 ágyúra, 12 gépfegyverre, 6 aknavetőre emelkedett.
Mackensen vezértábornagy hadcsoportja: A Szereth és a Duna mentén tüzérségi
harc és örségek csatározása.
LUDENDORFF, első főszál1ásiM*ster,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az angolok nagy erőkkel támadtak
az Aoerenél— A nemetek minden támadást visszavertek. —
BERLIN, február 14. A nagy főhadi- re tovább! megerősítések készenlétbe heszállás jelenti: Ruppreeht trónörökös had- lyezését figyeltük meg, amelyeket tüzérsécsoportja: Az Anore északi partján az ellen- günk hatásos megsemmisítő tüz alá vett.
ség Igen heves tüzérségi előkészités után és j Egészen a Sommeig más szakaszokon és az
tetemes gyalogsági erők harcbavetés-évei j éj folyamán Is erős volt a tűzharc.
A trónörökös hadcsoportja: Felderítő
folytatta támadásait. Délelőtt két izben támadt a Szerretöl délre; mindkét támadást előretöréseink a st.-inicheli hallásban és a
közelharcban visszautasítottuk, azokat a Vogézeik nyugati lejtőjén eredménnyel járcsapatokat pedig, amelyek az arcvonal előtt tak.
LUDENDORFF. @ísS fftsráüásHeasfar.
megvetették lábukat, szuronynyal eíiizíük
(Közli a nréiisztorftiaölri sráK iiilÉir )
az Ancrétól északra. Délután a folyótól dél-

Az olaszok kudarca
a macedón fronton.

Az oiasz fronton nincs
esemény.

BERLIN, február 14. A nagy főhadiszállás jelenti: Macedón arcvonal: A Cserna hajtásában az olaszoknak a Paralovotól
keletre emelkedő magaslat visszaszerzésére mdltcitt támadásai az erős tűzhatás dacára teljesen eredménytelenek maradtak.
LUDENDORFF, alső fősz&lásmester
BUDAPEST, február 14. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: A helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,

BUDAPEST, február 14. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harctéren a helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
t vezérkari főnök helyett**.

Esti német hivatalos
jelentés.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti
14-ikén este: Egyik frontról se jelentenek
nagyobb harci eseményt.

Most vagy majd jövőre.
Mindenütt, ahol a világháború eseményeinek végső kifejlődését latolgatják, általános a vélemény, hogy a döntés már nem
,késhetik soká. A közhit szerint a közel jövőben szárazon és vizén egy utolsó csapásr.
kerülnek szembe egymással az ellenfelek,
amely eldönti a világháború sorsát. A katonai kritikusok ennek a borzalmas erőmérkő
zésnek kezdetét a tavaszra várják és kifejt k,
hogy a háborúnak ebben az évben föiyUlenül
véget kell érnie. A háborús jóslatoknak értékét ugyan a világháború, amelynek méretei az emberiség minden eddigi véres küzdelmét felülmúlják, meglehetősen leszállitot
ta, talán most végre -komolyan bizni lehet
abban, hogy közeledik a döntés. Annyi bizonyos, hogy sosem volt még annvi pozitív
alapjuk a kombinációknak, mint a háboru
jelenlegi alakulásában. A központi hatalmak
szigorított blokádja is kifejezetten a világháborús küzdelemnek mielőbbi eldöntéséi
szolgálja; az antant ugyanezt a célt szeretné elérni a bejelentett tavasza offenzívától és az amerikai nép, amelynek gyakorlati érzéke közmondásos, szintén elérkezettnek látja a pillanatot arra, hogy az európai
konfliktusba való beavatkozásával érvényesíthesse érdekeit a béketárgyalásokon.
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döntő győzelem az ellenségtől is függ. Haig
ibornok számol ezzel az eshetőséggel és
már most kijelenti, hogv aa a tavaszi offenzíva nem sikerül, majd megpróbálják ismét
iövőre. Ezt edcb'g még egy nagy támadása
előtt sem vallotta be az antant és a nagyszerű Haig bizohváia nem is fontolta meg.
hogy diplomatikusnak szánt nyilatkozatában
mennyire elszólta magát.
Haig tábornok tehát könnyedén odavet1,
hogy ha most nem. majd jövőre. A központi
hatalmak más \ éleménven vannak. A háborút ebben az évben okvetlenül be kell fejezni,

1

de nem azért, hogy a győzelmet — ami
már biztositva van — kierőszakolják, hanem
hogy véget érjen a vérontás. A központi hatalmak nem kürtölik világgá terveikeit, a
győzelmi nyilatkozatok helyett átengedik a
tért a tettek szavának. A kíméletlen buvárhajó-harc is ilyen beszédes cselekedet, amelyet a közel jövőben a hatalmas tettek egész
sora fog követni. Nem tudjuk, mint Haig tábornok, melyik fronton, hogyan és milyen
időben, de abban föltétlenül b:zunk. hogy
még ebben az évben meglesz a döntés és
semmiesetre sem — majd jövőre.

ea* aoeiítasi: á t ü l
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Németország kész tárgyalni Amerikával.
— A kihirdetett tengeri zárlatot fentartjuk. —

Berlin, február 14. A Wolfí-ügynökség I zonyos engedmények jöhettek volna tekinjelenti: A semleges sajtó közli a Reuter- tetbe. A korlátlan tengeralattjáró-harc által
ügynökség hírét, amely szerint Németország ellenségeinkkel szemben foganatosított és a
Svájcot felkérte volna, hogy közölje az ame- tengerentúli bevitel ellen irányuló zárlat e
rikai kormánnyal, hogy Németország a jö- szerint semmi körülmények között sem lazitvőben is változatlanul hajlandó az Egyesült tatott volna meg, még akkor sem, ha az
Államokkal tárgyalni a tengeralattjáró-há- Amerikával való diplomáciai viszony helyre
borúval összefüggő zárt területté nyilvání- állíttatott volna. Teljes világossággal jutott
tás ügyében, ha ez a tárgyalás az Anglia ez kifejezésre ,a washingtoni svájci követellen való kereskedelmi zárlatot nem érin* nek adott válaszban, mint ahogy azt hivaNegatív bizonyítékok is szólnak amellett, tené.
talos helyről is ismételten kijelentették. El(hogy az 1917. esztendő a békekötés éve lesz.
Az Egyesült-Államok ' kormánya — e lenségeink összes tengerentúli bevitele ellen
Az antant visszautasította a központi hatalforrás
szerint — közölte ezután Ritter svájci indított tengeralattjáró harcunk elszánt kemak béke javaslatált, amivel kétségtelenül
Óriási kockázatot és nagy felelősséget vállalt. követtel, hogy nem bocsátkozhatik tárgya- resztülvitelében számainkra nincs ut visszaEllenségeinkről sem szabad föltételeznünk,' lásba, mielőtt Németország a Sussex-iigy felé!
hogy ezt pusztán vérszomjas kedvükből tet- után tett igéretét újból meg nem ismétli és
ték. A béketárgyalások megkezdése előtt
A ktiltigyminisiíter
tárgyalást
meg akarnak kísérelni még egy utolsó erő- a tengeralattjáró-harc szigorításának bejefolytat A m e r i k a bécsi
követével
feszítést, hogy kedvezőtlen harctéri helyze- lentését vissza nem vonja.
tüket megjavítsák. És továbbá nem szabad
E jelentés alapja a következő tényállás:
Hága, február 14. A holtandi sajtó és a
figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy a
A német kormány Svájc utján táviratot közvélemény élénken foglalkozik azzal a
semleges államok nem csatlakoztak Wilson/hoz, ami azonban nemcsak a háiboru .közei- kapott a washingtoni svájci követtől, aki körülménnyel, hogy a tengeralattjáró hadvégének reményét erősiti, hanem a központi felajánlotta, hogy ha Németország hajlandó viselés enyhítéséről folytatott állítólagos
hatalmakra ujabb biztató jel a háboru ki- tárgyalni az amerikai kormánnyal a zárt tárgyalásokról a német és az amerikai kormenetelére. A semlegesek ugyanis vissza területté való nyilvánítás dolgában, ezt a mány cáfolatot adott ugyan ki, de ezek a
merték utasítani Wilson felszólítását és ezit
tárgyalást közvetítené, mert ezzel Német- cáfolatok eltérőik egymástól. A lapok hangcsak abban a tudatban tehették, hogv a végország
és Amerika- háborújának a veszélye súlyozzák, hogy Amerika és Németország
ső döntés a központi hatalmakra nézve kedcsökkenne. A német kormány erre -felkérte egyaránt 'hajlandó arra, hogy a helyzetet
vező lesz.
a svájci kormányt, közölje washingtoni kö- ne élesítse ki. A két hivatalos nyilatkozat
Az antant természetesen ennek az ellenvetével, hogy Németország most is kész tár- között mutatkozó ellentétet azzal magyakezőjét hirdeti, az ő végső győzelméről
akarja meggyőzni a semlegeséket, de épen gyalásokat folytatni Amerikával, ha e tár- rázzák, hogy valóban nem történt jegyzékezért nagy jelentősége van annak, hogy gyalások az ellenségeink ellen — telhát nem váltás a tengeralattjáró hadviselés enyhítéAnglia szavában ma már nem biznak a sem- csupán Anglia ellen — kihirdetett kereske- séről, de rendkivül barátságos tárgyalások
leges államok és nem hajlandók sorsukat delmi zárlatokat nem érintenék.
voltak Czernin magyar és osztrák külügy— hogy stilszvVü hasonlattal éljünk — az
miniszter
és Amerika bécsii nagykövete köMagától értetődik, hogy Németország
antant siilyedő hajójához kötni. Anglia Iegyőzihetetlenségének varázsa, amelv a kis ilyen tárgyalásokba csak azzal a feltétellel zött. E szóbeli tárgyalásokat kedvező jelsemleges államok egy részét eddig — vesz
bocsátkozhatott volna, ha mindenekelőtt áz nek tekintik. Az bizonyos, hogy eddig semtükre — elkábította, megszűnt és ha az Amerika és közöttünk való viszony helyre- mi olyan eset sem történt a tengeren, ameUniót nem választaná el egy egész óceán állott vo'na.
lyet jóvá nem lehetne tenni és éppen ezért"
a hadviselő felektől, bizonyára, nőként az
A tárgyalások anyagául továbbá csakis remélik, hogy a diplomáciai szakitásnak
európai "semleges államok, tartózkodott volna ujabb konfliktus előidézésétől (hiszen az amerikai személyforgalom terén való bi- nem lesznek végzetes következményei.
még kivételes helyzetében is feltűnő, de ige;
érthető óvatosságot tanúsít.
Egy hét alatt 125 hajót sülyesztettek el
Ezek mellett a tények mellett nem leibe
komolyságot tulajdonítani Haig tábornok kia tengeralattjárók.
jelentéseinek, amelyeknek hangulatkeltés a
AMSTERDAM, február 14. Február 6- 7-ákón 125 hajó elsüfyedésérfíl számolt be
célia. Az angol admirális a nyugati fronton
várja a döntést. Szerinte a német frontot át 'kálg 95 hajó eisülyedésércl adott közlést a a Lloyd. Az angol hajózási vállalatokat e
fogják törni, liogy aztán a mozgófháiboruban Lloyd-ügynökség. Ezeket február 1-ótöl sü- rendkívüli veszteségek nagyon aggaszta német haderőt szétmorzsolják. Haig ki- lyesztettek el 6-íka estig. Másnap, vagyis ják.
jelentette azt is, liogy ez az esztendő döntő
lesz, sőt meglehet, liogy meghozza már a
békét. Természetesen ugy, hogv az antani Egy nagy angol személyOlasz gőzösök pusztulása
Németországot teljesen legyőzi. Döntő győszállító
hajó
clsülyesztése
ze em nélkül — mondja Haig — nem lehet
ROTTERDAM, február 14. Az Erdania
béke, ismétli, amit már ezerszer halottunk
London, február 14. A Reuter-ügynökség
z.z antant táborában. És óvatosan hozzáteszi: jelenti:
3173 tonnás olasz gözöst elsülyeszteíték.
ha nem sikerül Németországot megverni az
A White Star Line Afric nevü 11.999
LUGANO, február 14. Az Avantl 1723, a
idén, folytatják a háborút jövőre is. Tehát
mégsem o'yan egészen biztos az a tavaszi bruttó tonnás személyszállító gőzösét elsüfrontáttörés!.Persze, egy okos tábornok ta- lyesztettók. A legénység 17 embere eltűnt. Chlampa 4000 és a Doride 1250 tonnás olasz
nul a mult tapasztalatain és tudja, hogy a (U. T• I.)
gőzösöket elsülyesztették.
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Éles vita a közgyűlésen
a nyomtatvány-szállítások
miatt.
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mennyivel emelkedtek a papirárak, mrdig megkötött szerződésből a városra nézve obigó nem származik. Régi gyakorlat, hogy a
közötte azt, de azzal a véleménnvel, hogy
Endrényi Imre, ha ilyen nagyarányú szállí- hatóságok, amelyeknek intézkedéseit még
tási munkára szerződött, bizonyára besze- másod- és harmadfokban is megsemmisítrezte az ehhez szükséges papírt egy mennyi- hetik, ha szerződést kötnek is, csak megségben, még a régi árak mellett, a min ahogy bízás jellegével bir és abból a közre néz e
(Saját tudósítónktól.)
Heves vitát pro- ' cz kötelessége is volt. Javasolta tehát, vizs- obligáció nem áll elő.
vokált a közgyűlésen a nyomtatvány-szállí- gálják meg, megtörtént-e ez a papirkészlet
Dr. Fajka feajos zárszó jogán szólal föl.
tások ügyében tett tanácsi előterjesztés. A beszerzés és ha nem, miért? Mikor Endrényi Föntartja indítványát.
Dr. Somogyi
Szilveszter: Most mir
vita során kiderült, hogy Bokor Pál helyettes vonakodott szállítani azért, mert a város
nem
vojt
hajlandó
az
árakat
emelni,
perelni
maga
sem
lát
tisztán
az ügyben. A m.;ga
polgármester .minden jogalap nélkül bontotkellett volna. Igy tiszta jogi helyzet állt részéről azt kívánja, hogy alaposan letárta föl .a szerződést az eddigi vállalkozóval volna elő. Nem tudja ezenkívül, van-e joga
gyalják az egész ügyet. Miután ez jogi kérés még a tanácsot sem informálta kellőképen a tanácsnak egy olyan szerződést felbonta- dés, a jogügyi bizottságban kell letárgyalni,
és helyesen az ügy állásáról. A Ihelyettes- ni, amit a közgyűlés utasítására kötött és amelybe meghívnak még 2—3 kereskedőt is.
polgármester indokolatlan és a városra néz- van-e joga uj szerződést kötni? Elfogadja
Miután Hoffmann Ignác indítványát
dr. Fajka indítványát.
visszavonta, a közgfülés hozzájárult a polve nagyon káros eljárását a közgyűlés előtt
Dr. Cserő Ede: A tanácsnak sikerült gármester indítványához.
azzal próbálta mentegetni, hogy a szegedi
olyan takaros dolgot csinálnia, amelyben •ANSMWAAKAAKMM*AMAA«BXS»»NA«EANB*A«BA»M0I(",;2
nyomdatulajdonosokat olyan inszinuációval nem szeretne sem bíró, sem ügyvéd lenni.
illette, amelyeket azok nem érdemeltek meg A békés megegyezést ajánlja Endrényivel
A szegedi felmenteiteknek
és amely egyáltalán nem áll, sőt teljesen és Bartossal közösen. De a végleges elintéméltánytalan és rosszakaratú az egész sze- zés tisztázása előtt kérdi még, a szerződés 20)21 és 22-én kell jelentkezni
me.yik pontja alapján bontotta föl a tanács
gedi nyomdaiiparra nézve. Az érdekes és.sok
a szerződést? Meghallgatta-e a tanács előbb
A szegedi katonai ügyosztály hirdethelyütt izgalmassá is vált vitáról az alábbi az ügyészség véleményét, is?
ményt bocsájtott ki a néplfölkelési tényleges
részletes tudósításban számolunk be:
Bokor Pál Tonelli Sándor fölszólalására szolgálat alól felmentett népfelkelésre köteleBokor Pál helyettes-polgármester refe- megjegyzi, a szervezeti szabályrendelet egy zettek felmentésének igazolásáról és ellenőrrálta, hogy Endrényi Imre, a város eddigi pontja kimondja, hogy ha egy vállalkozó zéséről. iA hirdetmény bőt közöljük a követszerződéses nyomtatvány-szállítója, miután szerződési kötelezettségét teljesíteni vonakokezőket:
a nyomtatvány-árak fölemelése iránt be- dik, a tanács versenytárgyalást...
A m. kir. honvédelmi miniszteri mmnak
adott újólagos kérelmét a város nem teljeCserő Ede: No lám, versenytárgyalási
-L800
eln. 18—917. sz. rendelete értelmeiben a
sítette, szerződéses kötelezettségét teljesíte- kellett volna hirdetni.
népfelbelési tényleges szolgálat ami felnienni vonakodott. A tanács ezért a vele kötött
Dr. Szalay
József rendőrfőkapitány:
szerződést felbontotatta és Bafitos Lipóttal Nem lelhetett egy pillanatig sem várni a iött 1891—1872. évben született nepj emelésre
kötelezettek az alább kitünteteti modon és
kötött uj szerződést, aki jóval olcsóbb áron nyomtatvány-szállításokkal.
időiben kötelesek igazolni, vájjon azon viszovállalta a nyomtatvány-szállításokat. Ezt
Dr. Cserő Ede: Miért nem hirdették... nyok, melyek a felmentést indokoutá vették,
követőleg Endrényi Imre pótajánlatot nyújDr. Szalay József: Gyakorlatiban nem még mindltg fennállanak. Igazolási határidő:
tott be a tanácshoz, amelyben a Bartos-féle
ugy
fest a dolog, mint elméletben.
áraknál 4 százalékkal olcsóbb árat ajánlott
1917. február hó 20, 21, és 2z-én delelőn. 8—12
Nagy
zaj. Az elnök csenget.
a nyomtatvány-szállításokra. A szerződést
óráiig a városi katonai ügyosztálynál (Bérház
Bokor Pál: Ha kiírjuk a pályázatot, hat 11. emelet). Február hó 20-án: özegedi Kenakkor azonban már megkötötték az uj vállalkozóval és igy Endrényi Imre ajánlatát hét is eltelik, mig a dolog elintézést nyer. deríonógyár, Szegedi Kender és Juenipar- R elutasította a tanács. Endrényi föiebbezeít A város tehát, hogy a munkában a folyto- 1'., íSoós Antal gépgyára, Bugyi iMiüaly gépa tanácsi határozat ellen. A tanács javasolja, nosságot fentartsa, meghívta a legolcsóbb gyára, A z Első szegedi cipó, csizma és pa;
ajánlattevőit. Kijelenti, a multak tapasztalata, P mester meiő szövetkezet, Jteáiíy Test-veret
a közgyűlés utsitsa el a felebbezést.
Púlffy Dániel, mint iparos Endrényi Im- alapján az a meggyőződése a tanácsnak, vasgyára, Back Bernát és Fiai gőzmalma,
re fölkérésére foglalkozott az üggyel. Mint hogy a nyomdatulajdonosok közt — és ezt Ferraria K.-T., Központi Gáz- ós Villanya helyzet alapos ismerője mondhatja, hogy nem hibájául hozza föl a nyomdászoknak — telep szegedi üókjanak alkalmazottai. Állami
a tanács ezzel a határozatával olvan hely- egy érdekcsoport alakult. Az a tapasztalata, Hivatalok alkalmazottai, Bzegeü szab. kir. vázetet teremtett, amelyben — bármiiven le- hogy ez az érdekcsoport csak egy váltako- ros alkalmazottai.
gyen is a döntés — egyik iparos-fél teljes zói engedett előre. A tanacs csak a város
Február hó 21: Különböző pénzintóze
joggal indiithat kártérítési pórt a város ellen vagyoni érdekeit tartotta szem előtt, amiteknél, szövetkezeteknél,
gazdasági egyekor
a
szerződést
megkötötte.
Ehhez
kikérte
és azt meg is nyeri. A tanácsnak, mig Ensületeknél, armentetoltesi és egyeo magana
tanács
a
főügyész
véleményét
is,
aki
a
hadrényi csak áremelést kért, nem volt joga
vagy közeélt szolgáló egyesületeknél alkalfölbontani a szerződést. A kérdést meg le- tározat érvényének birtokon kívül való kimazott
népfelkelüK. Tanítók, papok, papi jellhetett volna oldani versenytárgyalásom ut- mondását javasolta. A szerződést a 22-ikj
iegü tanárok, papj elöltek. Kozpouti vasúti
pont
alapján
bontotta
fői
a
tanács,
amely
ján; ez helyes és korrekt elintézés leitt volna és nem vont volna semmi sulvosabb kö- pont kimondja, hogy ha a vállalkozó bár- leszámoló hivatal alkalmazottai.
Február 22-én: Önálló mezőgazdák, földvetkezményt maga után. Konstatálja, hogy mely tekintetben nem tesz eleget, kötelezett-:
ségének,
a
szerződés
fölbontható.
es
szőlőbirtokosok,
vasutaknál alkalmazva
Bartos tényleg lényegesebben olcsóbb ajánlevő
besorozott
népfelkelők
és hadkötelesek,
latot tett, ámde a városnak nem kellett volKözbkiúltúsok:
De Endrényi nem tagad-'
iparosok, kereskedők és ezek alkalmazottjai,
na Endrényi Imre minden
árfeiemelés ta meg a szállítást!
iránti kérelmét koncedálni. Szabalvtalan a
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester: továbbá hajózási vállalatoknál alkalmazott
tanács eljárása. Itt egy 70—80.000 koronás íMegtagadta-e a szállítást Endrényi Imre? népfelkelők és egyéb fel nem sorolt felmenvállalatról van szó, amelyet nem lehet a
Bokor Pál: Nem tagadta meg. csak ki- tett népfelkelők.
többi iparos mellőzésével egy kiválasztott- fogásolta, hogy nem fizettünk olvan árai,
A felmentés igazolásának
módja: A hadi
nak odaadni. Javasolja, küldjön ki a köz
amilyet ö kivánt.
felügyelet alá helyezett gyárak és vállalatok
gyűlés egy bizottságot az ügy megvizsgáSchiitz Antal és Tonelli Sándor uiólagoj alkalmazottai a katonai parancsnokság álial
lására, amely bizottságnak a jövő havi köz- íölszóiaiása után Lukács Lukács állott föl külön kiáltatott névre szóló
igazolvánnyal
gyűlésre be kell terjeszteni véleményét, ja- szólásra. A szegedi nyomdászok nevében
tartoznak igazolni felmentési joge.tnük tennvaslatával együtt. Mondja ki ezenkívül a erélyesen visszautasítja a vádat, hogy a
allását. Közhatóságok alkalmazottai felettes
közgyűlés, hogy miután még mindig Endré- nyomdászok között érdekszövetség alakult
Hatóságuk által kiállított névre szálú (szülenyi Imrét kell a város szerződéses szállító- volna. Ez nem igaz és ismételten erélyesen
jának tekinteni, tovább is ő szállítsa a vá- tiltakozik az ilyen alaptalan vádaskodások tési óv, hely, apa, anya nev feltüntetesevel)
igazolvánnyal tartoznak igazolni, hogy honrosnak szükséges nyomtatványokat. A ta- ellen.
nácsnak ebben az ügyben csak egy mentséValihorn István dr. Faika indítványát véd kerületi, katonai parancsnoksag, vagy a
honvédelmi minisztérium által let vannak
ge van és pedig, hogy a város anyagi érde- fogadja el.
keit védte, amikor nem teljesítette az árHoffmann Ignác 3 iparos, 3 kereskedő mentve.
Egyéb felmentett
népfelkelők
a várupi
emelés iránti kérelmet és Olcsóbb vállalko- és 3 jogászból álló bizottság kiküldéséi jarendőrkapkúnyi
hivatal
által
kiállított
hivazót keresett.
vasolja.
talos bizonyítvánnyal
tartoznak igazolni felBokor Pál ismételt íölszóiaiása után dr.
Dr. Eajka Lajos azt indítványozza,
mentési jogcímük
fennállását.
Minden
fel•hogy a jogügyi bizottsaguak adja ki az ügyei Cicatricis Lajos főispán kijeienti. a varosmentett a honveáminiszteri
felmeniesi
záranak azért vannak szakbizottságai, hogy a
a közgyűlés megvizsgálás végett.
igazolványt
Tonelli Sánaor ismerteti Endrényi Imre nozzájuk tartozó ügyeket azok véleményez- dekolassal eilátotu nepfelketesi
lapját
felmenteisi
iratainál
felmutatni
tarárfelemeiési kérelmének történetét. A kei zék. Nem mulaszthatja el kijelenteni ezentozik.
szerződő fél között tévedés történt. Mikoi
kívül még azt is, hogy a tanács jogérvényes
a város kérdést intézett a kamaráihoz, hogy
szerződéseket nem köthet és igy a már
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Négy indítvány a februári
közgyűlésen.

Tonelli Sándor teljes egészében elfogadja
a tanács javaslatát. 1916 májusában Wimmer
Fülöppel együtt ő is indítványt nyújtott be,
bogy a többtermelés előmozdítására létesítsen a város egy kis mintagazdaságot. Ezt az
indítványt letárgyaltatták a gazdasági szakbizottsággal, azóta aztán ebben az ügyben
nem is történt semmi. Kivánja tdhát, hogy
ez az indítvány ne jusson legalább hasonló
sorsra. ,Ezért külön indítványozza, hogy az
5 indítványát is kotortassa elő a tanács abból
a bizottsági temetőből és a dr. Dettre indítványával együtt a közben tett intézkedések
ről szóló jelentésekkel hozza 'be a két indítványt még egyrezer a márciusi közgyűlésihez.
Bokor Pál helyettes-polgármester szerint
a kérdés csakugyan nagyon fontos. Wimmei
Fülöp külön inditványáról semmit sem tud
és azt nem ismeri. Ha azonban tényleg van
ilyen inditványa/, .semmi akadálya nincf
annak, hogy a két indítvány együtt kerüljön tárgyalás alá. Az előkészítések nehézsé.
,geire való tekintettel azonban az inditvá
nyoknak újbóli közgyűlés elé való terjes?,
tését csak .a májusi közgyűlésre Ígérheti.
Kéri a tanács javaslatának ezzel való cl foga
dáísát.
Tonelli Sándor ismételt föbszólalás-a után
-> közgyűlés .a tanács javaslatát egyhangúiag

A közgyűlés első napja. —

(Saját tudósítónktól.) Szerdán délután
tartotta mag Szeged törvényhatósági bizottsága februári rendes közgyűlését. A napirendre kitűzött választás sok városatyát csalt
föl a közgyűlési terembe, akik ezután nagyobbrészt nyomban el is hagyták a köz
gyűlési termet. A nyomtatványszállitások
ügyében támadt vitát igy már alig 30—41
városatya hallgatta végig. A tárgysorozatot
a választásig egy interpelláció ós 4 indítvány
töltötte ki, amelyekkel azonban nagyobbrészt
.gyorsan végzett a közgyűlés. A februári közgyűlést csütörtökön folytatják.
A szerdai közgyűlésről az alábbi részletes
tudósitásban számolunk be:
A közgyűlést délután 4 órakor nyitotté
meg dr. Cicatricis Lajos főispán.
Dr. Tóth Béla tanácsjegyző fölolvasta
polgármester havi jelentését, amelyet a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vett.
Következett Pap-p István interpellációi
« jószágok takarmánnyal való ellátása doelfogadta,
géban. Azt kérdi, van-e tudomása a polgár(A villamosvasút ügye.)
mesternek arról, bogy a mult év őszén egy
Dr.
Regdon
Károly
orvos indítványát a
katonai bizottság járta be a tanyákat, amely
villamosvasút
üzeméneik
katonai felügyelet
összeírta a szénakészleteket, ami miatt a gaz
alá
való
helyezéséről
Balogh
Károly pénzdáknak most nincs szabad rendelkezésük szóügyi
tanácsos
ismertette.
A
hatóság
már tett
naterinésük fölött.
intézkedéseket
ezeknek
a
hiányoknak
pótláA tanács nevében Bokor Pál helyettes
sára.
Megkeresték
a
Vasúti
és
Hajózási
Fő
polgármester válaszolt az interpellációra. A
felügyelőséget, amelynek módjában áll s
katonai parancsnokságtól nyert felvilágosívillamostársaságot 20.000 koronás bírsággal
tás szerint ez a katonai bizottság csak tájészerződési kötelezt-etségének betartására szőri
kozást szerzett, hogy mennyi az a feleslege;-.3ni. Igy a tanács azt javasolja, hogy r
széna, amelyet a gazdáktól szabadon, megváVasúti
és Hajózási Főfelügyelőség vizsgál®
sárolhat a hadsereg.
Iának eredményétől tegye függővé a közgyűPapp István tudomásul veszi a választ,
lés -a további. in tézkie {léséket,
megjegyzi azonban, bogy ha a városhoí
Dr. Regdon Károly: A válasznak azt. f
korpa érkezik, a tanyával szemben ne része
észét,
.amely az eddig tett intézkedésekről
sitse előnyben a városi lakosságot A hárorr
•zól,
tudomásul
veszi. Nem járulhat azonbai
szigorú rekvirálás után n-emcsak gabona, dhozzá
a
tanács
javaslatához. Itt sürgős se
korpa sem maradt a tanyákon. A takarmány'
ritségr-e
van
-szükség;
a Vasúti és Hajózás
összeíró katonák pedig azt hangsúlyozták
Főfelügyelőség
intézkedései,
pedig még hónr
gazdák előtt, hogy az összeírt termények 1
lókig késhetnek, ő csak a katonai fölügye
vannak foglalva.
lettől vár gyökeres orvoslást. Jelenleg esa1
Dr, Cicatricis Lajos főispán nyomatéke
0 katonaság rendelkezik megfelelő elektre
san figyelmezteti a gazdaközönséget arra
technikus szakközegekkel és azokkal az anya
hogy aki -a katonaságnak el nem adta széna
Tokkal, .amelyek a villamos üzemének fontai
készletét, azzal szabadon rendelkezik, de ak'
tásához
szükségesek. A város közegészség
már eladta azt, annak nem szabad az eladott
.matt
szükség
van az orvoslásra.. Orvosok fi
mennyiségihez hozzányúlnia sem, mert a
var
hiányában
villamosokon jutnának legkincstár ilyen megkárosítása bűnügyi aljé
könnyebben
betegeikhez,
ennek köziekedé'rást is vonhat maga után.
vedig három vonalon szünetel. Ez különösei
A közgyűlés a választ egyhangúlag tu
a külvárosi lakosságot érinti, amely sokszK
domásul vette.
3 napig sem tud orvoshoz jutná és igy min tb
(Indítvány a többtermelésről.) j
elpusztulásra lenne szánva.
Dr. Dettre János töhbtermelésre irányul--'
Dr. Cicatricis Lajos főispán: Ne méltó?
javaslatát Bokor Pál helyettes-polgármester
tassék a külvárosi lakosságot szembeállitar
ismertette. A tanács az indítvánnyal kapcsol
1 belvárosi lakossággal, mert ez olyan vis:
tosan javasolta, mondja ki a közgyűlés, hogy
zatetszést kelt, ami nagy-on is a szivl
az indítványt, mint sürgőset azonnal tárgya
markol.
lás -alá veszi, érdemét illetőleg pedig arr
Dr. Regdon: Éppen az volt a célom
utasítja a város tanácsát, hogy az indítvány
hogy szivbe markoljon, mert mi, orvosok tt
ban érintett gazdasági kérdéseket a gazdasá
merjük közvetlen tapasztalatból a gyötrc-1
gi szakbizottság véleményének meghallgatámeket, amiknek a külvárosi lakosság ki van
sa után tegye megfontolás tárgyává.
téve.
Kiss Ferenc elismeri az indítvány helye
Balogh Károly védi a tanács javaslatát.
voltát-, de nem é-rt egyet az indítványozóvá*
Katonai fölügyelet alatt még rosszabb lenne
Nem lehet vádolni a szegedi gazdaiközönsé
a helyzet; ha a hadseregnek szüksége lenne
get, hogy nem igyekszik minél belterjeseit!
bármily anyagra, amellyel a villamos ren
gazdálkodást folytatni; igaza Dettrének ab
delkezlk, nem törődve a közlekedéssel, rekvi
ban van, hogy Szegeden túlságosan nagy
rálflá azt, elektroteuhnikust.. sem adna «z
lenne a legelőterület. Nem attól függ a többüzem vezetéséhez.
termelés, hogy gúzsba kössük a gazdaságot,
A közgyűlés a fölszólalás után a tanár
de a gazdáknak alkalmat kell adni arra, hogy
javaslatát
egyhangúlag
elfogadta,
megtanulják az elméleti gazdálkodást. A mű
(Pótlék és napidíj emelés.)
trágyával való gazdálkodáshoz tulajdon
kóppen tőke is kell. Egy kis mintagazdiasác
Balogh Károly dr. Wegman Ferenc is
felállításával tegyen maga a város kísérlete
meretes indítványával kapcsolatosan előie
h t&bbtemelésre.
jeszti, hogy az eddig kifizetett osaládi pótlé
J

kok összege 36.500 korona és az indítvány
szerint még 87 ezer korona ujabb teher jelentkezik. Da miután az indítvány valóban
h u m á n u s , a tanács javasolja

annak

elfoga-

dását. A jelentkező kiadási többletekre vonatkozólag fedezetül kijelöli a bázbórfillérekböl
és egyéb a számadásban jelentkező bevételi
többleteket,
A közgyűlés ezt a tanácsi javaslatot ia
egyhangúlag

elfogadta.

Wimmer Fülöp pótinditványt térj esz
tett a tanácshoz, mert a m-ult közgyűlés elé
vitt indítványát félre értették. A határozat
ugyanis csupán azokra a dijnokokra vonatkoztatja az egy korona napi díjemelést, akik
1914. augusztus elseje előtt már alkalmazva
voltak és családfentartók. Indítvány ózza
pótlólag, hogy minden dijnok, aki 1914. aug.
elseje előtti időben nyerte alkalmazását és
mindazok, akik ezen időn tul alkalmaztattuk
ugyan, de legalább egy családtagot tartanak
el, megkaphassák a napi egy korona fizetés
emelést. A tanács javasolja, hogy az egy korona napi dij emelést mindazok kapják meg,
akiknek sem maguknak, sem az eltartott esa
Iád-tagnak
semmiféle
egyéb jövedelmük
nincs.
A közgyűlés ebhez is hozzájárult.
Ezután sor került a vámfelügyelői állá®
választás utján való betöltésére. Az elrendelt névszerinti titkos szavazás utján beadtak összesen 162 szavazatot. Ebből Bór, só
Ödön 78, Rieth Aurél 69 és HorvS.h István
15 szavazatot kapott, A többi pályázót a jelölő-bizottság nem jelölte. A vámfelügyelő
igy 9 szótöbbséggel Bózsó ödön lett.
Kezdődött a napirend tárgyalása a nyomtatványszállitások ügyében tett tanácsi előterjesztéssel, amelyről lapunk más helyén
számolunk be.
Még néhány kisebb ügy letárgyalása
után a közgyűlés folytatását az -elnök csütörtökön délután 4 órára halasztotta.

Svéd

iiajok

valiaikozasa

Stockholm, február 14. Üt svéd gőzös
átvizsgálás céljából Kirkwall angol kiKotooe tutott. Lz az öt gózos áttört a nemet
mokamteruleten. Az egyik hajó, amelynek
rvsipenföj a neve, gabonaval van megrakodva svéd kormány szamara. A hazautazás
iverdese meg nincs tisztaz-va, e feloí targyauts íolyik az angol kormánnyal." Anglia
négyszázötvenezer bál, Svédországba szánt
.mvet tartott vissza, ami a svéd szükségletet félévre íedezné.
A

nemet
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Rotterdam, február 14. Az Associated
Fress berlini tuaositoja Kopentagaba érkezett és azt taviratozza Newyorkba, hogy
isemetoxszag nem vattoztatja meg tengeralattjáró politikáját.
Szakkörök azt hiszik, hogy ha_ a tengeralattjárók havonként egy millió tonna
angol hajót megsemmisítenek, azonkívül
három millió tonnatartalmú semleges hajót
az Angliába való utazástól visszatartanak,
akkor Németország és Anglia között megindul valamelyes formában a béketárgyaiásra vezető mozgalom. Hogy ez bekovetKezhessék, a német tengeralattjárók kétaarmadának mindig munkában kell lenni,
mig egyharmaduk folyton a hazai támaszpontokat fogja felkeresni, ihogy készletét
kiegészítse.

»**g%ti, léd'?, k r n # * !#•
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Szegeden nincs

szén/jfáng.

{Saját tudósítónktól.)
Napok óta riasztó | termek lezárásával sem; az emberek kárhirek járják be a várost, hogy a szénhiány j tyázni fognak odahaza, ami pedig még emelSzegeden óriási méreteket öltött és katasz- ! ni fogja a fogyasztást, miután a kávéházaktrófával fenyeget. Ezeknek a híreknek alap- ban egy lámpa nagyobb területet világit
ján kérdést intéztünk dr. Somogyi Szilvesz- meg, mint a magánlakásokban.
ter polgármesterhez, Pongrácz Albert lég— A Szegeden eddig tett megszorító
szeszgyári igazgatóhoz, Almássy
Endre intézkedések a gázfogyasztás 35 és a vilszínigazgatóhoz és Bach Jenőhöz, a Bach- lanyfogyasztás 10 százalékos csökkenését
Testvérek szénnagykereskedő cég főnöké- eredményezték. Bár ezek a megszorító-inhez. 'A beérkezett válaszokból jóleső öröm- tézkedések még hivatalosan érvényben vanmel állapithatjuk meg, hogy Szegeden nin- nak, bizonyos engedményeket már tettünk a
csen jelenleg szénhiány. Mondhatni, hogy közönségnek; igy megkezdődött az uj előSzeged az egyetlen város az egész ország- fizetők fölvétele.
ban, amely hosszabb időre biztosítva van
Almássy Endre színigazgató a követkeminden szénihiányból származható katasz- zőket mondta:
trófa ellen. 'Még a lakosság tüzianyag-eliá— A szinház szénkészlete még két hétre
tása sem szenved lényegesebben és a mai elegendő. Értesítést kaptunk azonban már
meglehetősen kedvező helyzet a napok mú- arról, hogy két hét előtt Kattovicból útnak
lásával csak javulni fog. Erre nézve biztos indítottak két vaggon szenet a szinház szájelek mutatkoznak.
mára. Igy ennek közelesen meg -kell érkezni.
A kérdéseinkre adott válaszok a kővet- Ezzel a szénmennyiséggel együtt biztosítva
kezők:
vagyunk a szezon végéig szén tekintetében.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármes— A szigorított zárórarendelet a színter: A városi üzemeknek cirka két hónap- házat mindenesetre érzékenyen sújtja. A
ra elegendő szénkészletülk van. Egyedül kereskedők csak 7 órakor zárják üzleteiket
a vizmiitelepnek kevés a szene, de ezt át- és aligha fognak tudni eljönni egynegyed 8
utalással könnyen pótolni tudjuk. A csa- órára a színházba. Pedig a szinház igy sem
torna-szivattyútelepeknek teljes két hó- fogyaszt kevesSbb világítási anyagot, mint
napra elegendő a szénkészletüik. Ezt, mint fogyasztott eddig.
a legfontosabb üzemet természetesen a
Bach Jenő: Tény az, hogy nekem szelegnagyobb óvatossággal és előrelátással nem nincsen. Ezzel szemben azonban a renigyekszünk biztosítani.
dőrség tényleg lefoglalt az egyik szegedi
— Szén különben állandóan érkezik szénkereskedőnél 20 vaggon szenet és igy a
a városi üzemek részére;, jelenleg is út- szükséget pillanatnyilag ki lehet elégíteni.
ban van 10 vaggon szén. Á most műkö- Hozzánk is fog néhány napon belül szén érdésben levő üzemek üzembentartásához kezni. Ennek megérkezése után bejelentjük
naponkint egy vaggon szén szükséges.
mennyiségét a közélelmezési hivatalnak és
— Valamennyi iskolát még a nyáron az általa megállapított rend szerint fogjuk
elláttuk szénnel, ugy, hogy az iskolák azt kiárusítani a közönségnek.
tUzianyag-szükséglete a tanév végéig biz— Van azonban tűzifa és koksz a teletosítva van. Aggodalomra egyáltalán sem- pünkön; ezzel mindenkit és bármilyen menymi ok nincsen.
nyiségben el tudunk látni.
Pongrácz Albert légszeszgyári igazgató
válasza a következő:
A szegedi katonai parancsnokság (kö— Ugy a gáz, mint a villamos-üzem
zölte a polgármesteri hivatallal, hogy fel4—5 hétre el van látva szénnel Egy pár
sőbb rendelkezés folytán 60 katonai 'jármünapi zavartól eltekintve naponkint érkezett
vet a hatóság rendelkezésére bocsátanak
eddig 3—4 vaggon szén. Igy bajok természénszállítás céljaira. A polgármester örömszetesen nincsenek.
mel fogadta ezt a bejelentést és 15 fogatot
— Naponkint jelenleg négy és fél Őt
azonnal Vértes Miksa szénnagykereskedő
vaggon szénre van szükségünk. Arra, hogy
rendelkezésére bocsátott a városi müvek réa szigorított zárórarendelet a világítás naszére érkezett szenek befuvarozására.
gyobb arányú csökkenését vonná maga után,
nem lehet számítani. A szinház ugyanannyi
Makónál panaszos átirat érkezett a vávilágítást fogyaszt, mint eddig, a mozik pedig elenyészően csekély világítási "anyagot ros hatóságához. Az átirat arról szól, hogy
fogyasztottak a közfogyasztáshoz arányit- az egész városban nincs egy darab szén és
"va. ugy, hogy annak az egy előadásnak be- a kórházban sem lehet fűteni. A polgármestiltása aligha 'hoz be változást. Nem várható ter 30 mázsa szenet útba indittatott a makói
világitóanyag-megtakaritás a kávéházi játék- kórház részére.
mmmnnmnmMnMmiEinmna>iiiiHM>im»RmnNmi>nMMniMiMmHimHns>Ht^^

Németország semmi körülmények kőzött nem adja
fel a kíméletlen tengeri harcot.
BERLIN, február 14. A Wolfí-ügynökség jelenti: A külföldről ujabban olyan hírek
érkeznek, hogy ott azit hiszik, hogy az Anglia ellen tengeralattjárókkal és alknák által
létesített tengeri zárlatot Amerikára való
tekintettel, vagy más okokból gyengítették
vagy gyengíteni szándékoznak. A semlege-

sekre való tekintettel Indíttatva érezzük
magunkat ennélfogva arra, hogy még egyszer teljes határozottsággal kijelentjük, az
elzárt területen való egész tengeri forgalom
elten Indított korlátozatlan háboru ' teljes
folyamatban van és azt semmiféle körülmények között nem fogják korlátozni.

niii.iw.iin.il
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Olasz repülők bombázták
Pofát.
Róma, február 14. A Stef ani-ügynöksé
jelenti: Február 11-ikén tengeri repülőink
egy csoportja Pólára látható hatásos eredménnyel robbanó- és gyújtó-bombákat vetett, még pedig az arzenálra és hajókra.
E hó 12-ikéti 5 órakor reggel ellenséges repülők egy csoportja Birindi&i felé repülve néhány bombát vetett le, amelyek
egy magánházat és a 45. számú kórházvonatot találták. Néhány személy megsebesült. (M. T. I.)
(Illetékes helyről a következőket jegyzik meg: Tényleg február 11-én három ellenséges repülő támadta meg Pólát. A tengerbe és a part mellett ledobott bombák
semmi kárt vagy veszteséget nem okoztak. 1

Az angolok kivégzéssé? fenyegetik
a tengeralattjárók személyzetét.
Bécs, február 14. A Times nyilt levelet
közöl, amelyben lord Devonport, az angol
király hadsegéde, megpendíti azt az eszmét,
hogj^ a brit kormány semleges diplomáciai
uton fenyegesse meg Németországot, hogy
megtorlásul a kíméletlen tengeri hadviselés
ellen a következő intézkedéseket fogja foganatosítani:
1. Olyan német tengeralattjáró naszádok legénységét, amelyek kőtiházhajókat támadtak meg, ha fogságba kerülnek, mint
közönséges tengeri kalózokat kihallgatás
nélkül agyon fogjuk lövetni.
2. Német tengeralattjáró naszádok matrózait, akik angol, vagy szövetséges, illetőleg semleges felfegyverzett kereskedelmi
gőzösöket figyelmeztetés nélkül sülyesztettek el, ha fogságba kerülnek, tengerészeti
haditőrvényszék elé állítjuk, mint közönséges
tengeri rablókalózokat és gyilkosokat s ha
cselekedetük rájuk bizonyul, kivégezzük őket

Az orieans és a Rochester még a
newyorki kikötőben vannak.
Genf, február 14. A Radio4igynőkség
megcáfolja azt a hírt, hogy az Orieans és a
Rochester teherszállító gőzösök, amelyekről
amerikai lapok azt irták, hogy versenyt fognak futni a veszedelmes zónán keresztül
Bordeauxig, elindultak volna a newyorxi
kikötőből. Mind a két gőzös még Newyorkbar, van.

Haig tábornok erre ase évre
várja a döntést
Genf, f e b r u á r

14.

A

Havas-ügynökség

egyik kiküldöttje meginterjuolta Haig tábornokot Az angol generális kijelentette,
hogy a világháború döntő eredményeit a
nyugati,

fronton

kell várni.

A döntést az a n

tantnesapatok frontáttöréssel

fogják

elérni

és ezután az álló (harcot felváltja a mozgóháboru.
—- Semmi kétség, —• jelentette ki a tábornok — 'h-ogy hadseregünk szót fogja morzsolná a német haderőt. Ez az esztendő döntő
lesz, sőt meglehet,

hogy meghozza

m/ír a bé-

két De ha Németországot nem sikerül teljesen megvernünk az idén, folytatni fogjuk a
hálbornt jövőre is. Döntő győzelem nélkül
nincs béke és nekünk másíthatatlan szándék u n k , bogy a döntő

győrelemig

küzdünk.
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HIREK
— Időjárás. Az időjárásban lényeges
változás

nem

PROGNÓZIS:
Déli

hőmérséklet:

várható.
Változás
—6.8 fok

nem

várható.

Celsius.

— Hazai Samu fontos megbízást kap.
Az Az Est irja: arról értesülünk, hogy alegközelelbib napokban báró Hazai Samu
honvédelmi miniszter igen fontos katonai
megbízatást kap, a mi katonai reakti válását
teszi szükségessé. Ez természetesen magával
hozza, hogy a honvédelmi 'miniszteri tárca
betöltéséről történjék gondoskodás. Vájjon a
bonvédelmi miniszter teendőit más miniszter
fogja-e ellátni, vagy pedig kinevezés utján
történik-e a tárca ügyeinek ellátása, arra
nézve még nincs döntés. Hazai Samu még a
mai nap folyamán Bécsbe utazik, a hová állandó

megbízatása

szólítja.

A budapesti Operát udvari színházzá
szervezik at. Budapestről telefonálja tudósitónk: A „8 Órai Újság" arról értesül, hogy
az operaházat udvari színházzá fogják átszervezni. Az erre vonatkozó lépések már
folyamatban vannak. A hivatalos lap április 11-iki száma fogja publikálni az átalakulásra vonatkozó legfőbb elhatározást.
— A népelelmezes Kérdésé Poroszországban . Berlinből jelentik: A Nordd. Alig. Ztg.
irja: Az élelmezési kérdések az utóbbi időben
behatóan foglalkoztatták a porosz államminisztériumot. Az érdekelt resszortok között
folyt tárgyalás után tegnap az államminisztérium tartott ülést, amelyben fontos határo-

zatokat hozeát. Azt tervezik, bogy a népélelmezés terén a háború folyamán létesített
vagy létesítendő porosz országos hivatalok
(országos gabcnahivatal, országos hushivatal
stb.) vezetését külön

kormánybiztosra

bízzák

és reá ruíbázzák a minisztereknek járó fölügyeleti jogot. Egyidejűen ezt a kormánybiztosa hivatalt kapcsolatba hozzák a hadi
élelmezési

hivatallal.

— A főkapitany rendelete a vendéglői
étlapokról. Dr. Szalay József főkapitány elrendelte, hogy a vendéglőkben naponta csak
kétféle húsból szabad ételeket készíteni. Az
étlapokat az árak megjelölésével a közönség
tájékoztatására az ajtókra vagy .ablakokba
ki kell függeszteni. A főkapitány megállapította az adagok legmagasabb árát is az elsőrendű vendéglőkben. A másodrendű éttermekben az éteteket tiz százalókkal olcsóbban
kell számítani. A főkapitány utasította a vendéglősöket arra is, hogy az adagokat ne kisebbitsók.

— E tiltották a paprika- és pótkávé kőifőidre való szállitasat. A hivatalos lap szerdai
száma közli, hogy a kereskedelemügyi miniszter a paprikának ós pótkávénak külföldre való szállítását é3 ily tartalmú csomagoknak póstára feladását további rendelkezésig eltibotta.

— E nökváiasztás a Magyar Történelmi
Társulatban. Budapestről telefonálja tudósítónk: A Magyar Történelmi Társulat csütörtökön délután .rendkívüli közgyűlést tart,
hogy Thallóczy Lajos halálával megüresedett elnöki széket betöltse. Az elnökjelölt
személyére nézve amaz álláspont alakult ki,
hogy gróf Andrássy Gyulát, vagy gróf Kie-

KORZO MOZI
Igazgató: VASS SÁNDOR.

Swf*d, ISIT. február 11.
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Telefon 11-85

Csütörtökön
Nagy AMER9KAI sláger

A
gazdag ember
felesége
amerikai dráma 4 felvonásban.

A kinematográfia
kiváló produktuma
Előadások d. u. 6 és este 8 órakor.
A / o l w á f * ! ? * Páholy 180, zsöllye U40, I. hely 120, II. hely
41 AK .
1'—, III. hely — 7 0 korona.

belsberg Kuno államtitkárt kellene megválasztani.
— Dr. Molnár Jenő A Nap szerkesztője.
Ismeretes, hogy a belügyminiszter a képviselőházi incidensről, irt téves tudósítása miatt A Nap megjelenését további rendelkezésig betiltotta. A belügyminiszter most
visszavonta ezt a rendelkezést ós öt napi szünet után A Nap szerdán ismét megjelent. A
lapot- szerdától kezdve Braun Sándor főszerkesztő, dr. Hajdú Miklós felelős szerkesztő és
dr. Molnár Jenő társszerkesztő jegyzi.

— Vilmos császár a buvárhajó-harcról.
Bécsből jelentik: Müller János német költej
a Neue Frei Presse-ben leirja 'Vilmos császárnál yaló audienciáját.
— Az emberek már majdnem elfelejtik,
— mondotta a császár a költőnek — hogy
az antant a szerajevói gyilkosokat védelmezi. Mily rövid a világ emlékezőtehetsége. A gyilkosok kezdettől fogva rájuk vetették árnyukat az antantra. Részünkön van
az igazság és a becsület, ami velők szemben győzelemre segit bennünket.
A császár ezután a buvárhajó-harcról
beszélt.
— Nézze a semlegeseket, — mondta —
olvassa sa svéd választ, ez örök időre készült dokumentum. Valamennyi semleges
tudja már, hogy mennyire kell becsülni az
erőnket, de békére irányuló akaratunkat is.
A kisállamok akarata bizonyos tekintetben
most áll első izben szemben az angol-szász
világgal és megvalósul Napoleon kontinentális zárlata.
,
v
— Ha jól aikar mulatni, menjen el az
Urániába és nézze meg MÁGNÁS MISKÁT.
— Halálozás. Dr. Funák Ottó szegedi járásbirósági joggyakornok az ausztriai Göd ingen ben Ibosszas szenvedés után meghalt. A.
fiatal bírósági tisztviselőt kiterjedt rokonság
gyászolja.

— Ítélet előtt a Gallovich-ügy. Budapestről telefonálja tudósitónk: Gallovich Jenő
és társainak bűnügyét szerdán folytatólagosan tárgyalta a ^királyi tábla. A „védők a
bizonyítás kiegészítésének elrendelését kérték, a bíróság azonban elutasító határozatot
hozott. A főügyész ezután elmondotta vádbeszédét, amelyben fentartja a vádat. Ezután dr. Csukássy védő beszélt, aki Gallo-

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

meg

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

lesz

ember, aki nem ismerné e súlyos viszonyokat, s aki
ne találná ily körülmények között érthetőnek, sőt
jogosnak, hugy a Diana-sosborszesz árat újra keheti
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 regebben
fennálottak. Ezidőszerint a

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.3ü
nagy »
»
»*
»
» 3.50
n
legnagyobb „
7.n
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DIANA

k e r e s k e d e l m i r.-t.

Budapest, V., Nádor-utca 6.

(Szeged, 1917. február 15.
vioh felmentését kérte. ' ítélet csütörtökön
délelőtt lesz.
,
- Zár a?á he'yezték a bulgáriai állatállományt. Szófiából jelentik: A központi bizottság Bulgária szarvasmarha-állományát
zár alá "helyezte. A vonatkozó rendelet szerint
vágómarhát ezentúl csakis a köz/ponti, illetően kerületi élelmező bizottságok által fölhatalmazott. egyének vásárolhatnak. Igásmarha
és tenyészállatok vásárlására a községi hatóságok adják ki az engedelmeket. A Ihadsereg
részére való vásárlásoknál a kerületi bizottságok emberei is közre fognak működni.
— Ha jól akiar mulatni, menjen ©1 az
Urániába és nézze meg MÁGNÁS MISKÁT.
-

A mesterséges

édes'töszerek

KÖW^jfc a h a z a á r u l ó

lacfahisf

Siisizai!

Olsyüzit!

Pénteken, szombaton és vasárnap

iesz bemutatva a szezon legnagyobb a t t r a k c i ó s dzsungel
filmje a

K o r z ó moziban.

forgal-

m i a k szabályozása. A hivatalos lap legutóbbi számában megjelent rendelet szerint
a pénzügyminiszter a közfogyasztás cukorszükségletének biztosítása érdekében a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg a
mesterséges édesítőszerek forgalmát szabályozhatja és a szükséghez képest a mesterséges édesítőszerek állami esryedároságáról
szóló tör vénycikk ha tározm anyaitól is el. térhet.
— Köszönetnvl ? v*nlt*s. Envémmel együtt
bálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, kik jóságos részvétükkel s a véé-tisztességen való megjelenésükkel bennünket vigasztalni igyekeztek, özv. Sc.hkmch Károlyné.
— Ö P á F . ÉKS7EREK imrw TábwTtékbfit
F ^ C H E R K.-nál Korzó kávéház mellett. —
Telefon: 1538.
-
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Aradról jelenti: Lukácsiu Lászlónak, amikor
még laieifalusi pópa volt. meggyült a baja az
aradi ügyészséggel is. Lukácsiu akkor csupán kivándorlásra csábította a magyarországi románokat. Ez a kivándorlási itev nem is
olyan érdektelen, mint <a rendes kivándorlásra való csábítási esetek. Lnkáosinnak van
egy fia. Lukácsiu ®paminondá«z, aki Amerikáiban Newyorkban lakik. A fiatal Lukáesiunak Ncwyorkíbam bizományi irodaija van,
amelyet ..Aurora" cím alatt veret. Ez az
iroda pénzkölcsönökiet és kivándorlási hajójegv eladását közvetíti. Lukácsán László, aki
igyekezett fia irodáját magvarországi románok kivándorlásra való csábításával felvirágoztatni, az Aradon megjelent ós időközben
megszűnt Tribuna cimü lapban több izben
hirdetést adott le. Ezeknek a hirdetéseknek
az volt a célja, hogy a fiatal Lukácsiu révén
mennél többen hajózzanak ki az újvilágba.
Az ügyészség azonban beleavatkozott a dologba és azóta szünetelt a kivándorlás Lukácson révén. Az ügyészség imég 1913-ban
vádiratot adott be Lukácsiu ellen. Hétszer
tűzték ki Lukácsiu bümpörében a főtárgyaiást
de a hírhedt pópa mindig orvosi bizonyítvánnyal igazolta elmaradását. A bíróság végül is elrendelte Lukácsiunak karhatalommal való elővezetését, de ez már nem vezetett eredményre, mert kitört a világháború
és Lukácsiu társaival! Romániába szökött.
Itt — mint ismeretes — saját hazája ellen
lázított és egyike volt azoknak, kik Romániát
belesodorták a világháborúba. A romániai
nacionalisták körében dédelgetett hazaárulónak menekülnie kellett Romániából, amikor
győzelmes csapataink diadalmasain előrenyomultak. Most valahol orosz földön bolyong a
hazaáruló, aki ellen — a forma kedvéért —
köröző levelet adott ki a magyar igazságszolgáltatás. s
— Ha jól akar mulatni, menjen ©1 az
Urániába és nézze meg MÁGNÁS MISKÁT.
T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.
— Értesitem a n. é. hölgyközönséget, hogy
a tavaszi bevásárlási utamról hazaérkezve a
legújabb modellokat, tavaszi és nyári szövetujdonságokat beszereztem, melyeknek szives
megtekintését kérve, tisztelettel Braun Mihályné
nőidivatterme, Kelemen-utca 3.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo

MŰSOR:
Előadások kezdete negyedny olckor.
CSÜTÖRTÖK: Klasszikus ciklus V. száma.
I. Kénytelen házasság. Vigjáték. II. A
botcsinálta doktor. Vigjáték. Páratlan,
egyharmados. Előadás előtt Soós Aladár
konferál.
PÉNTEK: Három a kislány. Énekes játék.
Páros, kétharmados.
s z o m b a t d u: Ifjúsági előadás. Liliom fi.
Énekes vigjáték.
SZOMBAT ESTE: Csárdáskirályné. Operett.
Páratlan, báromharmados.
VASÁRNAP d. u.: Legénybucsu. Operett
VASÁRNAP ESTE: Zsuzsi. Pa*u»t-vigjáték
Pároe, egyharmados.

Pártos István hangversenye.
Nagy dzsungel dráma 5 felvonásban.
r

Óriási hajókatasztrófa a tengeren. — Élet-halál harc a Leopárddal. — Menekülés az őserdő
fenevadjai elől.

A legizgalmasabb
dzsungel film.
lümimi!

ímrni

Csütörtökön, február 15-én

N ORDISK - ESTEK

A szegődi szegények sorsán ki'ván.t segiteni a Délmagyurország, .amikor' elhatározta,
hogy a tél folyamán négy hangversenyt rendez. A cél, a törekvés az volt hogy a jótékonyság gyakoxlásia a művészet kapcsán menjen végibe, hogy akkor, amiíkor a közönség
meghozza kirvámatiois 'áldozatát cserébe színtiszta művészethez jusson, amiben mostanában
nem igein van része. A Délmagyarország 'által
rendezett első — Dohnányi (művészetétől ékes
— hangverseny révén tekintélyes összeg juthatott a 'szegényeknek. Hittük, hogy a mai
második hangverseny is, amelynek keretében
a kiskorú, de nagy képességű, érett és kifejlett müvészetü Pártos Istvánt szólaltattuk meg,
a kitűzött célt anyagi részében szintén 'szolgálni fogja. Sajnoa, ezúttal nem elegendően
'gondoltak a szegényekre; nem sok embernek
,szólaltatta meg a szivét a jóttevés gondolata ós
nem a kivonatos és várt számban törekedték
a kivételes művészet- után, aminek zavartalan
gyönyörűség a velejárója. A Délmagyarországraafc azonban van egy nagy elégtétele: konistatálbatása annak a Valóságnak, hogy 'a közönség belátta, sőt lelkes, örömmel teljes tapsaival dokumentálta is, hogy művészi 'értékben a wkls" Pártos István hangversenye nem
maradt mögötte a Dohnányi koncertnek, hogy
amikor hirdette a Pártos István kiválóságát,
csoidás tehetségű mivoltát, ritka, bámulatba
ejtő művészetét, igazságot hirdetett, 1

Gumar Sommerfeldt felléptével

A szenvedély
Nagyvárosi erkölcsrajz 3felv.-ban.

Nlcolai Johansen felléptével:

R királynő barátja,
Vidám udvari történet 3 részben.

A Tiszanszálló nagy termiében zajlott le a
szenzációs sikerű hangverseny. A terem nem
telt meg teljesen, de a jelienvoltak elénk 'érdeklődéssel várták a „kis" művész megjelenését. Amikor a gyermek-ifjú a teremben megjelent, alig fogadta taps. Mintha a közönség
azt mondta volna: a gyermeket miár látjuk,
de lássuk a csodát is. Kisvártatva ezt is látta.
Pártos István az álla 'alá fogta Guadadini-ját
(gróf Zichy Rafael kezdeményezésére a fővárosi mágnások ajándékozták neki) és megkezdte műsorát. Első száma 'Tartini G-dur Szonátája volt. Az első téteil kezdetén már a közönség
látta, megérezte, hogy kivételes talentummal

AA
E l ő a d á s o k pont 5 ó r a k o r kezdődn e k f o l y t a t ó l a g o s a n 10 ó r á i g .
Gyermekjegyek csak az első előadásokra
érvényesek.

világítás kizárólag az
OSRA1Ü
izzókörtékkel érthető el, egy
_
próba mindenkit meggyőz róla. Kapható egyedül F O N Y Ó S O M A
világítási vállalatnál Kölcsey-u. 4. Telefon 16&.

s
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Ali szemben, 'Az altegro-rósz után már zajosan
tapsolt, a végén pedig telkesen szólította m'aga
elé ae ifjú miivészt. Rővetkeasött Mendelssohn
Hegedű'r-ersem y-e, a nagy mesterdk mesterszáma. A „kis" művész nagy megérté és átéred
képessége rniár 'az első tételben k i t ű n t Általános volt a nézet, ihoigy aki igy játszik, az
korra nézve még gyermek kelhet, de képességre
mái' c®ak Istenáldotta tehetség, művész. A
második tétel kezdetén elszakadt a hegedű a
húrja. A gyermek-ifjut ez az epizód nem hozta zavarba, hanem körített egy uj hurt és újra
ikiaadte a téteflft Valósággal dalolt a hegedűje
és ugy éreztük, hogy ennek a osodagyerőieknek, ennek a nagy magyíar talentumnak a míí
minden szípségét .átfogó lelke benne él, vibrál
a hegedű húrjaiban. A mesteri mód előadott
iszlám titán elementáris erővel zúgott a taps.
Éljenezték a fiatal magyar művészt, akinek
ismételten meg kellett jelennie a dobogón.
Majd Baoh— Hubay> V. Sonaba-ját játszotta,
ezt követte Hubay bájos nlppje: a Notturno,
Sauzet csillogó L'Espagnola-ja, végezetül a
brillians technikát 'imvol'váló 'PaganinTMc Ddur Versenymű. Pártos István hatása miniden
mám után növekedett, a Paganini Versenyművének briEááns előadása után pedig á tetőpontját érte. A közönség eltelve a gyönyörűségtől, előadása művészi szépségeitől, páratlan
lelkesedéssel ünnepelte a nagy Pártos Istvánt.
Mindenki örült és boldog volt, bogy jelen lehetett a szezonnak talán utolsó hangversenyén
és éppen akkor, amikor égy gyermek-ifjú, egy
(kivételes telbetségű magyar talentum mutatta
be kincses tehetségét, nagy mestereikhez illő
páratlan művészetét.
Ennél az ifjú művésznél nem az a csoda,
hogy tiszta a hau@fogása, hogy széles, öblös
és meleg a tónusa, hogy szinte káprázatos a
technikája, do hogy megérti azt, amit játszik,
átárai és átáreztetná tudja a hallgató® ágával.
0z a gyerefc-djfju nam pózol, nincsenek művészi
allűrjei, 'nem magát, az ősteíbetségát kivánja
előtérbe tolni, hanam az előadott műnek szépségeit óhajtja érvényesíteni az előadásban. És
érvényesd ti is. Persze ezzel együtt a saját kall essógét is, ami ,a csodával határos. Mi 'lösz
ebből a gyerekből, ha a 'tehetsége .lőpést tart
oiajd a haladó korával? 1 M á r is fenomén, a
művészetnek ritka értékű reprezentánsa, ha
igy "halad, a hegedűnek ő lesz a megközelíthetetlen fejedelme, a második Joachim. Műsorszámai után a közönség addig nem távozott
a teremből;, m i g ráadással neim szolgált. Drdla
Szeren ódját adta elő megvesztegetően, bájosan,
a Erai bensősvg melegségével. A hegedűje
dalolt, amelynek csodás hangjai belekrpózkodtak a szivekbe ós nagy gyönyörűségnelk voltak
az előidézői. Talán nem csalódunk, ha írjuk,
hegy Pártos Istvánt évről-évre visszakívánja
a közönség, hogy esztendőről-esztendőre tanúja lőhessen talentuma megnyiliatíkozásiaiuak,
egyre emelkedő tehetsége teljes fényiben való
kibontakozásának. Művészt, a beérkezettek közül valókat sem vére ki, még ily lelkesen, gtazdag elismeréssel nom fogadtak nállunlk. Sikere
teljes volt Ós ami fő: megérdemelt.
Pártos Istvánt zongorán Dienzl Oszkár kísérte, akinél művészibb, ideál is abb kísérőt
'kívánni sem lehet, de .oiképzelni sem.

előadások pontosan egy negyed

Szeged, 1#17, február lg.

nyolckor
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Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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s a kibocsátandó uj részvények átvételére Jogosító
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jutányosán veszek és eladok. — Ily részvényekre
o l c s ó iombardkölcsönt
folyósitok.

S z é c s i Ede
bank- és váltóüzlete, Kigyó-utca 5.

Hirdetmény.
I.
Értesítem a város lakosságát, hogy a város területén ezidőszerint rendelkezésre
álló
készletekre
vonatkozóan
a szén, koksz- és tűzifáért követethető
legmagasabb árakat — a Szegedi Árszabályzó —
Bizottság véleményének meghallgatása után f . évi
március hó végéig terjedő hatállyal a következőkben állapítottam meg:
Porosz szén
kicsinyben pormentesen a telepen átvéve métermázsánikint
9 korona 60 fillér.
Magyar szén kicsinyben 'pormentesen a telepen átvéve métermázsánkin,t
8 korona 60 fillér.
A hazaszállitásért métermázsán,kint 7 koronával
több
nem számítható.
Bármily szénből egy háztartás
részére legfölebb 5 métermázsa
mennyiség
szolgáltatható ki,
Kötelezem a szénelárusifásával foglalkozó kereskedőket, hogy szent csak a fenti mennyiség erejéig,
s a bevásárlási könyv felmutatása esetén szolgáljanak ki; a szén kiadását a bevásárlási
könyvecskébe jegyezzék fel, egyben a szén kiárusításáról a városi közélelmezési hivatalhoz
jegyzéket mutassanak be, melyben a vásárló neve, faikása. a kiadott szén mennyisége, s a bevásárlási .könyv száma feltüntetve legyen.
Koksz, kicsinyben a telepen átvéve rnétermázsánkint
_
9.00 korona.
A hazaszállításért rnétermázsániMnt
60 fi'léntél
több nem számítható.
A tűzifa maximális árait a következőkben állapítom
meg:
I. rendól bükkhasábía telepen átvéve
130.00 korona.
I. rendit bükkfa métermázsája felaprítva a telepen átvéve
9.00 korona,
ugyanez házhoz szállítva
9.60 kororra.
I. rendű gyertyánfa öle telepen átvéve 140.00 korona.
I. rendű cserfa öle telepen átvéve
140.00 korona.
I. rendű dnroiwía telepen átvéve
120.00 korona.
A fa felár rózásá-ént ölentónt 16 koronánál több
nem követelhető.
Szatócsok kicsinyben elárusitásnál a fa kilogrammja után 10 fülért számíthatnak.
II.
A kávéirt követelhető legmagasabb árakat az
alábbiakban állapltom meg:

Nagyban.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

férfi és női divatcikkek
kgnagrsbb raktára. —

%
i
Legmegbízhatóbb cég, ::
legolcsóbb beszerzés? f©rrás.

Robiista kávé
Santos és Jáva kávé
Finom kék kávé
Mabagogyd kávé
Pörkölt kávé
Finom pörkölt kávé

9.46
10.09
11.44
12.48
12.48
13.72

ni.

korona.
korona.
korona.
korona.
korona.
korona.

Kicsinybea.
10.40
11.10
12.60
13.72
13.72
15.10

koromé
korom*.
korona.
korona.
korona.
korona.

Addig is, mig az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke a tej árakat országosan rendezni fogja,
a tejért követelhető legmagasabb árakat a következőkben állapítom meg:
Kanna tej helyben átvéve Mrterenlkiat
62 fillér.
Pakk tej helyeben átvéve literenkint
70 flltlér.
Hazaszállítás díja külön -egyezségi megállapodás tárgyát képezi.
Szeged, 1917. február hó 12.
677—917. ké. szám.

Dr. Somogyi Szilveszter'
polgármester.

Csekonlcs-u. 6.

Széchenyi-tér 13.

Telefon 8 5 4 .

Telefon 8 5 5 ,

3 Valódi AUER-fény gáz
harisnyák, üvegek és égők kapha]-:

tók kizárólagosan

KOPNY

a

!

GYULA

auer-fény világítási vállalatánál Szeged,
Kosuth Lajot sugárut 1.
A nagy ártéri k ú t n á l .

Telefon 4 6 3 .

fl Böágltas j ó M i tartása sluánaifaflH.
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Ai alóadáa ok pontút kezdete. A színházi
inodfl jelenti: Ismételten ós tisztelettel figyakneztstjük a közönséget, hogy mától az

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

kezdődnek. A mai Moliere estén Soós Aladár
koniferálása aliatt a földszintre vezető ajtók
zárva lesznek s a későn érkező csak a koníferálás után mehetnek be a földszintre.

A

Délmagyarörs«ag
Szerkesztőség

KisdóJrívaís!

telefonja?
305

81-

APRÓHIRDETÉSEK.
F á j ó s f o g á r a vegvea
mielőbb a hűes Lei ?lnger-féle f o g c s e p p b ő
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér
250
Hajtiullás, »a;ko.
gyorsan elmúlik a Leinzinger-fele „C h i n a h a js z e s z " álíai. Ars K F50
Kapható Leinzinger Gvula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
H a j ö s z ü l é s ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle
„Hajrestorer"
használja. Ara 1 K 50 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
250
••aaaaaaaaaa

Nyomatott Várnay L könyvnyomdájában, Szeged, Kátáss-tttea 9.

Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger féle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinp.cr
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
G y o m o r balosok dicsérik a Lelzinger-féle
gyonjorctepp jó hatását,
Üvegje I koronáért kapható Leinzinger Gyúrt,
gvógyszertórib-xn S zef ed
Siíehenvl-tér.
TG
Legtöbb hajfesia e «
országosan elismert Lertttnger-féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
23G
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