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LEGÚJABB.
LUGANO: Milanói jelentés szerint a
Fiiadelfia nevü amerikai óceánjáró gőzös
február 15-én reggel elindult Liverpoolból
Newyorkba. Ezen az első amerikai gőzösön, amely áttöri az Anglia körüli 'elzárt
területet, amerikai utasok és az amerikai
sajtó egy képviselője utaznak.
GENF: A Stefani-ügynökség jelentése
szerint az Óceánia nevü 2000 tonnás gőzöst elsülyesztattök; 30 főnyi legénységét
rgy spanyol gőzös megmentette.
LONDON: A Hopemoor 3440 és az
Afton 1126 tonnás angol gőzösöket elsülyesztették. (M. T. I.)
KOPENHÁGA: Az Extrabladed irja,
hogy Lytton lord az angol felsőházban azt
mondta, hogy hat hét múlva, pontosan máraz Aliméira Meteor nevü angol gőzös Untamét tengeralattjárókat. Anglia most az egész
világtól elzárt ország, amelyet éhínség
fenyeget. Ha sikerülne Angliáinak a buvárhajó-harcot elhárítani, akkor a németek
ujabb meglepetéssel állanak elő. Németország minden terén a kezében tartja az iniciativát, mig az antant-hatalmak csak utánozzák. Ezért elképzelhetetlen, hogy a
szövetségesek még sokáig folytassák a háborút. Anglia ebben a háborúban négymillió tonnaterületet vesztett. A világ
egyelten tengeri hatalma sem birhat ki
hosszabb ideig ilyen mérvű veszteségeket.
Az angol kereskedelmi flotta folyton öszszébb zsugorodik, hogy egyszer egészen eltűnjék.
GENF: A francia lapok szerint a német-amerikai háború kilátásai javultak. A
döntés valószínűleg február végén fog bekövetkezni. Wilson megvárja Gerard hazaérkezését és aztán fogja megállapítani, hogy
további magatartásának
milyen
irányt
szabjon.
ZÜRICH: Lyoni lapjelentések szerint
cius 29-ikéti Anglia teljesen legyőzi a nésantinál zátonyra futott. A mentési munkálatot egy angol cirkáló jelenlétében folytatják.
ROTTERDAM: A 2414 tonnás Egypt
belga és a Mont Fantos 3233 tonnás francia
gőzösöket eisülyesztetté'k.
STOCKHOLM: Stürmer volt miniszterelnök a Ruszkoje Szlovo-ban feltűnést
keltő "módon támadja Wilsont, mert békeakciója nem vólt komoly. Stürmer szerint
a békemozgalom élére egészen máls fajta
emberek kellenek.
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Az oroszok offenzívát kezdtek.

A harc Sianisiau, Zborov és Brzezany körűi folyik. —
Erős elSenséyes felderítő osztagokat visszautasítottunk
BUDAPEST, február 17. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az eí&teség
Herestrauíól északnyugatra ma reggel óta
támadja állásainkat. A harc folyik Steinlslaunál, Zborowíól délre és Brzezanyíól délre. Tábori Örseink eresebb orosz felderítő
osztagokat visszautasítottak.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese,
BERLIN, február 17. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: lUuxt mellett, Lucfc-

A Somme

tóí délnyugatba, Zborow mellett, Brzezany.
tói délre és Star.íslautől délnyugatra meghiúsultak orosz vállalkozások.
József főherceg vezérezredes bereranala: Az Ojtozl-vöigytcl északra emelkedő
magaslatokon reggeli szürkület étía harcok
fejlődtek.
Mackensen vezértábornagy hadcsoportjánál és a macedón arcvonalon csekély harci tevékenység mellett a helyzet nem változott.
LUDENDORFF, első föszáHá»mest«c.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

mentéin t ö b b e l l e n s é g e s
l ő s z e r r a k t á r a levegőbe repült.

BERLIN, február 17. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht írónörökös hadcsoportja: Az Artoís arcvonalon és a Somme területén, különösen az Ancre mindkét
partján a tüzérségi harc jelentékeny erősségre fokozódott. Több helyen visszavertünk angol felderítő osztagokat, Miraumóntól délre pedig egy pergőtűzzel előkészített
erősebb támadást.
A trónörökös hadcsoportja: Az Alsne
mentén Berry Aubactói nyugatra és a

Cbampagneban Rípantól délre francia előretörések kudarcot va!főttek. Repülőrajaink
az ellenséges arcvonal mögött fontos telepekre bőségesen dobtak bombákat. A Somme mentén az ellenségnek több lőszerraktára a levegőbe repült. A robbanás és a
földrázkódás egészen St. Quentsnig észlelhető volt.
LUDENDORFF, első főszáliá«nester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Antant-lapok szerint 5 0 0 német búvárhajó van.
ZÜRICH, február 17. Az antant-lapok
ama kérdésére, hogy hány buvárhajója van
Németországnak, a Ruszkij Invalid azt fejtegeti, hogy 100 darab búvárhajó készülőben van és jelenleg 400 végzi a blokádot.
A stockholmi Tages Nyheten szerint nem-

csak 400 tengeralattjáró, hanem egy egész
Zeppeln-dívizió fogja megtámadni Angliát.
A Temps és a Matin 500 német búvárhajóról tudnak. Az olasz és az angol sajtó tartózkodik Ilyen fejtegetésektől, mivel a cenzúra megtiltja.

Az Északi-tengeren nincs kereskedelmi
hajóforgalom.
BERLIN, február 17. A Wolff-ügynök- rendeltetéssel, darabáru rakománnyal. Egy
ség jelenti: Február 15-ikén közöltük, hogy 2000 tonnás vitorlás hajó kukorica rakoegy tengeralattjárónk összesen 35.000 ton- mánnyal. Egy 3000 tonnás gőzös szénranatartalmú hajót sülyesztett el. E hajók kö- koinánnya! és 2700 tcnitófartólommal három
zött a sajtó által eddig nem említett követ- árbóccs hajó salétrom szállítmánnyal. 18
foglyot, köztük négy hajós kapitányt szállíkező hajók vsinnak:
Az 1542 tonnás Gravína angol gőzös, tó ttunk be. Ezenkívül jelentik még, hogy
déligyümölcs rakománnyal. Az 1052 tonnás elsül yesz tettünk három gőzöst összesen
Marié olasz gőzös kávét szállított London- 9500 tonna tartalommal és 6 halászhajót
ba. A Hugó Hamiltcn 2563 tonnás svéd vi- 9000 tonna tartótommal.
torlás hajó salétrom rakománnyal. A többi
Figyelemre méltó, hogy az Északihajók voltaik: egy 4500 tonnás gőzös, amely tengerről visszatért számos tengeralattjáró
60 millió értékű hadiszert szállított Egyip- azt jelenti, hogy az Északi-tengeren nem
tomba. Egy 8200 tonnás gőzös ausztráliai talált kereskedehn {hajóforgalmat.
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Áz első erőpróba.
Alig két hete, hogy a Fehértó hasznosításának uj terve nyilvánosságra került.
A váratlan fordulat a meglepetés erejével
hatott, mert az előzményeket azok, akik
tudtak róluk, gondosan titokban tartották.
Kényelmetlen helyzetbe került az uj 'tervvel
szemben azért is a nyilvánosság, mert elfcö
megjelenési formájában távolról sem volt
olyan, hogy véleményt lehetett volna róla
mondani. Az a kommüniké, amelyet a polgármester ur akkor közreadott, számtalan
nagyon fontos, kérdést hagyott tisztázatlanul, amelyek egy részére megadja a válaiszt
az a beadvány, amelyet a Földbirtokbank
ezen a héten intézett a városihoz.
Az ajánlat, amely már ismeretes, nagy
vonásokban rajzolja meg azt a módot, a
hogy a pénzintézet a hasznosítás problémását megoldani gondolja. Nem irtóztunk volna attól sem, ha a Földbirtókbank már ez
első alkalommal Valamivel részletesebb lett
volna és hangsúlyozni kívánjuk már most,
hogy ezt a hibát mindjárt az általános föltételek megállapításánál a városnak pótolni
kell. Ez idő szerint annyit tudunk, Ihogy a
Fehértó kihasználására a pénzintézet részvénytársaságot akar alapítani, amelynek
alaptőkéjét a későbbi tárgyalások során
kivánjía megállapítani, hogy a bérleti idő 50
évig tartana és elteltével az egész berendezés a város tulajdonába menne át. hogy a
részvénytársaság évi 30.000 korona haszonbért fizetne a városnak és évenkint 500 mázsa halat árusitana el a szegedi piacon a
napi árnál 40 százalékkal olcsóbban, hogy
az igazgatóságba Szeged négy, a pénzintézet öt tagot delegálna. Nyilvánvaló, hogy
ezek a föltételek annyira általánosak, hogy
a további föltételek ismerete nélkül egyet
sem lehet közülük vitatni. Ugy látszik, hogy
a pénzintézet a városnak kívánja átengedni
— talán előzékenységből —- azt a jogot,
hogy a részletezés tökéletes munkáját elvégezze. A hatóságnak nem szabad kitérni
ez elöl a megtiszteltetés elől, a városhoz
érkezett ajánlatot a legkészségeseb'b előzékenységgel kell fogadnia és a kérdést — a
mint az ajánlat is hangsúlyozza — minél
előbb napirendre kell tűzni.
A város régi tervét a .világháború nyomán beállott helyi körülmények és események terelték az aktuálitások homlokterébe.
Somogyi (polgármester, amióta a város első
tisztviselőjének díszes méltóságálba emelkedett, a nehezebbnél nehezebb háborús helyzetekkel kénytelen megbirkózni. Nincs most
városépítés, csak közélelmezés, a városfejlesztés örömeinek és munkájának helyére
az erkölcsi és anyagi egyensúly megóvásának sok gondja lépett és alkotások helyett
azon kel! töprengeni, hogy Jesz-e főzelékje
a szegedi polgárnak a hústalan napokon,
lesz-e, mit meggyújtson, petróleumja, a szegény embernek, amivel melegítsen, szene
és nem tul drága-e a tojás ahhoz is, hogy a
gazdag megvehesse. Ez a háborús kényszerűség irányította a hátóság figyelmét
fokozatosan a Fehértó felé. ez a háborús
helyzet teremtette meg az uj szegedi polgármester számára a nagy alkotás első alkalmát.
Az u.i részvénytársaság — ha jól csinálják meg — nagy nyeresége lesz gazdasági
életünknek és jövedelmek forrása a város
számára. A polgármester dolga, hogy felkutassa és szervezze mindazokat az. erőket,
amelyek erre a munkára alkalmasak. Alapos
jogi tudás, bevált szakértelem, a város jövőjéért való lelkes és fáradhatatlan munkakészség legyenek osztályosai az alkotásokban, inert csak igy kerülheti el a hibákat
és ballépéseket, amelyek később busás kamatozást követelhetnek a várostól és csak
igy verhet vissza minden olvan törekvést,
amely a köz rovására akar érvényesülni.

Szegeti, 1917. február 18.

BUDAPEST, február 17. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harctéren a helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

egyáltalán nem láttak hajót. Jelentették,
hogy az angol tengeralattjáró naszádok, a
melyek az utóbbi napokban még közvette-,
mii az angol fenhatóság alatt levő vizek
előtt őrködtek, eltűntek. Ezek a hirek nagyban hozzájárulnak a német harci szellem
növeléséhez, amely február elseje óta a
flandriai partvidéken különösen lelkes. U.i
reményeket keltenek ezek a jelentések a
német tengerészekben, hogy a kíméletlen
tengeralattjáró naszádháboru, amelyet ellenségei akartak, közelebb hoz bennünket a
győzelemhez.

Esti német hivatalos
jelentés.

Berlini amerikai körökben
elkerülhetőnek tartják a hábornt

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti
február 17-ikén este: Az . Ancrená! délelőtt
erős tüzérségi tüzelés mellett uj gyalogsági harcok fejlődtek. Keleten írem volt különös esemény.

Berlin, február 17. Itteni amerikai körökben most már' valamivel megnyugtatóbbnak tartják a helyzetet és reméiik, hogy a
háború* Amerikával elkerülhető. Több mint
két hete tart már a korlátlan tengeralattjáró hadjárat és Amerikával mindeddig nem
történt semmi baj. -Ugy látszik, hogy
Egyesült-Államokban is nyugodtabb a hangulat. Wilson kijelentette, hogy nem vállal
felelősséget a kereskedelmi gőzösök útjáért.
Amerikaiak eddig nem kaptak útlevelet az
elindulásra. Ugy Németországban, mint
Amerikában, megvan a legjobb szándék a
háború elkerülésére. Az angol sajtó természetesen beavatkozásra izgatja Amerikát és
meghamisítja a hireket, de ha ugy Amerika,
mint Németország továbbra is megőrzi hidegvérét, a háború még elkerülhető.

A polgárságnak megvan minden oka
arra, hogy a háberu közepette is nagy és
fojtott figyelemmel kisérje ezt az első erőpróbát.

Az olasz fronton nincs
esemény.

föunkában a német
tengeralattjárók.
London, február 17. (Reuter.) A'Kyanite
ar.güi gőzös és a Belvvoireastl halászjármü
elsülyedt.
London, február 17. A Lloyd-ügynökség jelenti: A Longsear nevű 2777 tonnás
angol gőzöst és a Harry Bell halászjármüvet elsiilyesztették.
Krisztiánul,
február 17. A londoni norvég követ táviratban értesítette a külügyminisztert, hogy. a Dalusta nevű gőzöst február Jl-én reggel elsiilyesztették, személyzetéi megmentették. A személyzetnek egyik
tagja később a kimerültségtől meghalt. Az
egész személyzet hetvenhárom óra hosszat
hánykolódott mentőcsónakjában a tengeren,
mig végre az Ellen -Bensőn nevü vitorlás
fölvette és 15-én Gueenstownban partratette.
Rotterdam, február 17. A Lloyds jelenti:
A Longsear aoigol gőzhajót, a Mary-Bei!
vontatót és a Percy Croy vitorlást elsülyeszteíték.
Lugano, február 17. A Corriere della
Sera jelenti: A Bologna óceánjáró gőzös
500 utassal, nagyobbrészt asszonyokkal és
gyermekekkel Génuába érkezett. A spanyol
parton, a Cap Pálos közelében vette fel az
500 utast a súlyosan megsérült Lousiaueról, amelyet valószínűleg torpedólövés éri.
Stockholm, február 17. A londoni norvég követség azt táviratozza a norvég küliigyministzeriumnak. hogy a drammeni kikötőben lajstromozott Dalmata gőzöst február 11-én előzetes figyelmeztetés nélkül
elsiilyesztették. A személyzetet, egy matróz
kivételével, aki a megerőltetések következtében halt meg, megmentették. A Dalmata
emberei 73 óra hosszat küzködtek a nyilt
tengeren, mig egy angol vitorlás megmentette és Queenstowmban partra tette őket.

Megszűnt a rendszeres hajójárat
Anglia és Franciaország között.
február 17. Német repülőtisztek
jelentése szerint rendszeres hajóösszeköttetés Franciaország és Anglia között nincs
többé. Sok tengerészeti repülőnk megerősi ii
ezt, akik legutóbb érkeztek őrjáratokról és
Berlin,

Wilson ujabb jegyzéket intéz
Svájchoz.
Bécs, február 17. Düsseldorfból jelentik
a Neues Wiener Journal-nak: A Generaianzeiger svájci lapok közlései alapján hirt
ad arról, hogy a berni szövetségi kormány
uj jegyzéket vár Wilsontól. A párisi Newyork Herald egy amerikai kábel távirata is
közli, Ihogy Wilson jegyzéket készül küldeni
a sváijei kormányhoz.

Brüsszelben bevonták az amerikai
követség lobogóját.
Bécs, február 17. A Fremdenblatt írja:
A Reuter-ügynökség washingtoni távirata a
'következőkét közli: Hivatalos részről is
megerősítik, hogy Amerika belgiumi követét
a német katonai (hatóság felszólította, 'hogy
vonja be a lobogót a követség épületéről.
Ez az önkényes intézkedés Amerikába>
még inkább ingerli a kedélyeket.

Erős békeáramlat az amerikai
kongresszusban.
Rotterdam, február 17. A Momingpostnak jelentik Washingtonból: Nem 'lehet tagadni, hogy a kongresszusban erős áramlat
van, amely el akarja kerülni a Németországgal való háborút. Ha amerikai polgárok
is áldozatul esnek a korlátlan tengeralattjaró harcnak, csak akkor változhatnék meg
ennek a pártnak a hangulata és a németburát kongresszusi tagok is hozzájárulnának. hogy hadat üzenjenek Németországnak.

Szeged, 1917. február IS.
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Megjelent a hivatalos rendelet a szinházak, mozik és
mulatók bezárásáról
— Budapesti tudósitónk telefonjelentése. —

a
komollyá válni, an-náll is inkább, miután Ígéreteink is vannak erre nézve. Különben is
olyan fontos érdekek fűződnek az üzemünk
iföntartásához, ihogy joggal remélhetjük,
hogy intézkedni fognák.

nek megszegése kihágás, amely a 4470—
A hivatalos lap vasárnapi száma a köRosenfeld
Nándor, a villamos 'vasút
916. M. E. rendelet 8. §-a értelmében bün- igazgatójának nyilatkozata a -következő:
vetkező rendeletet közli:
tetendő.
A m'agyar királyi minisztérium a há— A mai redukált forgalom mellett még
ború esetére szóló kivételes intézkedések4.
A 613—917 miniszteri rendelet
3 hétig lesz elég a villamos vasutak szénről alkotott törvényes rendelkezések alap- 6. §-ának a könnyítések engedélyezésére vo
készlete. Ha a rendés forgalmat lennénk
ján a tüzelőanyagok legmesszebbmenő kinátkozó rendelkezése, a jelen rendelettel kénytelenek beállítani, körülbelül 12 napra
mérése érdekében a következőket rendemegállapított korlátozásokra is iránvadó. lenne.-elég a szenünk. Ha .megmaradunk még
1
li el:
5. §. Ez a rendetet 1917 február 19-é© egy ideig a mai forgalom mellett, időt nyer1. §. További rendelkezésig zárva kell
lép életbe. Területi hatályára a 4470—916 hetünk rá, hogy-szenet szállítsanak, mert
tartani az összes szórakozó helyeket,
miniszteri rendelet 9. §-ának rendelkezé- erre nézve biztató Ígéreteink vannak.
(színháziakat, kabarékat, mozgófénvképsei irányadók.
Szász Ernő, a Kender és Lenipar r. t.
házakat stb.), valamint az összes nyilvá®
Budapest, 1917 február 19-i'kén.
igazgatója
kérdéseinkre a következőket vános muzeumokat, képtárakat, gyűjteméTisza s. k.
nyeket, felolvasó és más eíéle nyilvános
A Magyar Távirati Iroda ebez a követ- laszolta:
termeket és helységeket. Olyan község- kezőket jegyzi meg: A magyar királyi mi— A szénihiányra való tekintettel már
ben, amely tüzelőanyag-készletekkel bő- nisztérium ma a tüzelőanyaggal Való taka- napok óta korlátoztuk -az üzemiünket napi
ven el van látva, a törvényhatóság első rékosságról szóló rendelet módosításának két órával. Ilyein korlátozott üzem mellett
tisztviselője e paragrafus rendelkezései tárgyában 669—1917 M. E. számú ujabb a szénkésztetünk még 30 napig elegendő.
alól egyes esetekben, fontos okból kivételt rendetetet adott ki. amelyet a hivatalos tep Reméljük, hogy ez alatt az idő alatt megengedhet.
vasárnapi száma közöl. Az ujabb kormány- szűnnek a szállítási nehézségek és miután
2. §. Az egyesületeknek (egyletek, rendeletben foglalt korlátozásokat az a kö- kötéseink yamriak az egész évi széns'zükség' _
társaskörök, kaszinók, klubbok) minden 'rülmény tette elodázibatatlanul szükségessé, 'etre, ismét kapunk szenét.
helységeit, amelyek a tagok vagy vendé- bogy a mai szállítási lehetőségek mellett a
— (Nagyon gyéren ugyan, de most is
gek összejövetelére, vagy befogadására kórházak, klinikák és más nagyfontosságú érkezik szén a telepünkre. Mi ugyanis megszolgálnak, éjjeli 11 órakor be ke'l zárni. közcélok szolgálatában álló intézményeket bízottakat küldtünk a bányákhoz, akik szorÉjjeli 11 óra után a magánlakások- nem lehetett szénnel megfelelően ellátni és galmazzák <a szállításokat. .
ban sem szabad a zárórára vonatkozó a magánfogyasztásban a kis háztartások
rendelkezések kijátszásával vendégül lát- nagy tömege maradt fűtőanyag nélkül. A
Oroszország Mandzsúriából
ni olyan egyéneket, akiiiknek ott tartózko- ma kiadott rendelettel életbelépő korlátozákivonta a csapatalt.
dása a szokásos rendes vendéglátás kö- sokat azonban a minisztérium azonnal meg
fogia szüntetni, amint a szénellátási nehézrén kivül esik.
*
Bécs, február 17. A Zeit jelenti: A pá3. §. Az 1. és 2. §-ok rendeikezései- ségek csökkenni fognak.
risi Temps yokohamai távirata szerint az
orosz kormány visszarendelte Kelet-Szibériából évek óta ott levő csapatait, amelyekfl szénhiány és a szegedi vállalátok
nek .az lett volna a feladatuk, hogy Mand(Saját tudósítónktól.)
'A szénhiány egy- || A malom üzeme 24 óra múlva megáll. Több zsúria középső és nyugati részét japán táre fokozatosabban érezteti hatását Szegeden || szén nincs; vasárnap estére elfogy az utolsó madás ellen megvédjék. Ezeket az orosz
csapatokat most az európai had szinterekre
is. Szombaton a négy legnagyobb szegedi" darab s'zenünk is.
viszik. Az intézkedés azt bizonyítja, hogy
vállalatnál szerezltünk információkat arról,
— Az üzemünk katonai felügyelet alatt
Oroszország és Japán között bizalmas a viliogy szénkészletük meddig elég. A légszesz- áll és a katonaság részére dolgozunk. Igv
szony.
gyár, amint Pongrácz
igazgató lapunkban érthető, hogy a katonaság maga is mindent
közölt nyilatkozatából már ismeretes, két elkövetett, hogy szénhez juttasson bennün- A francia szocialisták bizalmathónapra el van látva szénnel. A világítással ket, de ihiába. Két hét óta intézünk ujabb és
lansága a kormány iránt
tehát nqm lesz bajunk. Ezzel szemben a ujaíbb sürgető kérelmeket az Országos SzénBack-malom szénkészlete vasárnap estig, a elosztó Bizottsághoz, de eddig még választ
Bern, február 17. A francia kamara
Szegedi Kenderfonógyáré még. tiz napig, a sem kaptunk. A -malom katonai' felügyelője Varrennes radikális szociálista képviselő invillamos vasúté három hétig, az ujszegedi is hiába interveniált.
terpellációját tárgyalta a kormánynak arról
kendergyáré még 30 napig elég. A legsürgő— \Az üzemünket már néhány nappal a rendeletéről, amellyel a katonai szemésebb segítésre tehát a Back-malomnak van ezelőtt komoly veszedelem fenyegette. A lyeknek 24 órára való .szabadságolását megszüksége, amelynek üzeme vasárnap este, kereskedelmi miniszter utaisitására akkor az tiltotta arra az esetre, ha a szafoadságoltha addig1 nem kap valahonnan szenet, meg- /üzletvezetőség egy vaggon szenet kölcsön- nak a vasutat igénybe kell vennie.
áll. ,A jelentések szerint a szállítási nehéz- adott, eZzel huztuk ki eddig az időt. Az üzBesnard államtitkár azt felelte, hogy
ségek rövidesen enyhülnek,
a kormány is letvezetőségtől több szenet kelleti; volna hetenként -kétszázezer ember kap 24 órai
mindent megtesz, ami módjában van, csak kapnunk, azonban ő sem tudott többet nél- szabadságit, ami 400.000 vasúti utast je^
a 'Szénközpont — hogy a helyzet egészen külözni.
lent. A mai körülmények között lehetetlen
stílszerű legyen — nincs a helyén. -Meg— Hogy mi lesz, természetesen nem a rendeletet visszavonnia, annál kevésbé,
nyugtató, hogy báró Kürthy Lajos nyilatko- tudhatjuk, de abszolúte ninas remény rá, mert nemcsak a szén megtakarításáról van
zata szerint a szlénelosztás rövidesen az hogy ez a helyzet rövidesen megváltozzék. szó, hanem arról is, hogy minél több vasúti
Országos Közélelmezési 'Hivatal hatásköréFaragó Lajos, a Szegedi Kenderfonó- kocsi és lokomotív szabaduljon fel szén- és.
be kerül. Ha számolunk végül ázzál, hogy gyár igazgatója igy nyilatkozott:
élelmiszerszállításra.
— bár kisöbb mennyiségekben — állandóan
Herriot közlekedési miniszter csatlako— Szén dolgában meglehetősen rosszul
érkezik szén, valószínűnek látszik, hogy a állunk. Közvetlen veszély ugyan nem fenye- zott Besnard fejtegetéseihez, mire Varrenszénknizist > Szegedi vállalatok nagyobb get még, miután a késztetünk mintegy tiz nes indítványát a szocialisták és a baloldali
bajok nélkül ússzák meg.
napra elegendő. Kötésünk ugyan van szén- radikálisok -heves ellenkezése után elvetetre, egész esztendőre, hanem hogy mi lesz, ték. A szocialisták és a baloldali radikáliAczél Géza, a Back-malom igazgatója még nem tudhatjuk. Bizonyos azonban, hogy sok bizalmatlanságukat fejezték ki a kormánynak.
a szállítások jelenleg szünetelnek. ,
a következőket mondta:
—
Reméljük,
hogy
a
(helyzet
nem
fog
— A szénkészletünk teljesen kimerült.
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A dohányárusitás rendezése
Szegeden.

az is célja' volt, hogy a fogyasztó közönség
igényei

a lehetőséghez

képest

jobban

meg-

óvassanak. Ha azért, mert a belvárosban van
nöhány kizárólagos dolhánylkisámda, egész
(Saját
tudósítónktól.)
A
DélntogyamrSzegeden megvonnák a nem kizárólagos doszág cikkeiből informálódott a- közömé? há'Dylkisárusoktól az árusítást, olyan sérelmet
•azokról a bonyodalmakról, amelyek abból szenvednének a közönség igényei, aminőhöz
a háborúiban is alig részesültek. A kizárólagos
keletkeztek, ihogy a pénzügyigazgatóságon
do/hánykisíáruidék képtelenek lennének a fortévesen magyarázták a pénzügyminiszternél
galmat lebonyolítani még akkor is, ba a száa dohányárusitás u j rendjéről szóló mult évi mukat máróMbolnapra megsokszoroznák. Narendeletét. A pénzügyigazgatóság tévedését gyon jól tudták ezt a szegedi pénzügyigazgutó- ágon is, ahol akként vélik a kérdést megoldnyomban átlátta és .a közönség érdekein-e'
megfelelően akként intézkedett, hogy ideig- hatni, hogy a belvárosban valamennyi nem
kizárólagos doíhánykisárustól, a többi városlenesen minden nem kizárólagos dohányrészben pedig egyesektől akarnák a dolhányikisárusnak továbbra is juttatott dohányt, def árusitást ideiglenesen megvonni. A belvárosra
az ügy .aktáit végleges döntés végett felküld- vonatkozó intézkedésben meg kell nyugodte a pénzügyminiszterhez, akiihez ebben az nunk, mert az Nagyméltóságod rendeletének
szellemében történt, annyival sérelmesebbnek
ü g y b e n a Szegedi Kereskedők
Egyesülete
a
találjuk,
hogy a pénzügyigazgatóság a többi
következő felterjesztéssel fordult:
városnészfben — teljesen ellentétben a rendeNagyméltóságú Miniszter Ur!
lettel — ugy gondolja a kérdést megoldhatni,
Kkgyelmes Urunk!
hogy egyesektől akarja a dolhányárusitást
A háború következtében egzisztenciájuk- megvonni. Minthogy ennek az ügynek eldönt a n sokszor megháborgatott szegedi keres
tése 'Nagy,méltóságod bölcsességére vár, tiszkedők mély megelégedéssel és hálaérzéssel telettel kérjük a 40885/1916. sz. "rendelet 2. pontvették tüdomáeul annak idején Nagyméltó- jának teljes egészében való fenttartását. Ennek
ságod 40885/1918. számú rendeletét a dohány- alapján kegyeskedjék akként rendelkezni, hogy
gyártmányok eladásának szabályozása tár- Szegeden a belváros kivételével valamennyi
gyában. Mi n thogy a szegedi Ipéiizügyigazgató városrészben minden nem kizárólagos doíhányságon a rendelet végrehajtását illetőleg kéte- kisárusnak továbbra is akadálytalanul kiszollyek merültek fel, minthogy továbbá 'bizo- gáltassanak a dohánygyártmányok.
nyára Nagyméltóságod intencióival is találMásodik kérésünk odairányul, kegyeskozik az, 'hogy minél tökéletesebben bizto- kedjék a rendeilet alól azt a kivételes kedvezsittassék azok megélhetése, akiknek férje, ményt megadni, hogy az özvegyeknek és
esetleg gyermeke is a harctéren küzd, vagy árváknak, meg azoknak a nem kizárólagos
már el is esett, alulirott egyesület teljes alá- dohánykisárudáknak, amelyeknek t-nlai(ionozattal két kérést bátorkodik előterjeszteni, sai a harctéren vannak és az üzletet feleséA 40885/1916. számú rendelet 2. pont- gük vezeti, a dohánygyártmányok továbbra
jában Kegyelmes ur ekként rendelkezik: is kiszolgáltassanak; tekintet nélkül arra,
Meghagyom az igazgatóságnak, hogy az oly hogy 'üzletük mely városrészben van. Azt
körzetekben levő nem kizárólagos dohány- hisszük, ennek a kérésünknek erköteó erekiisárusokuak, akik 'fűszer, szatócs, korlá- jét Naigyméltóságod előtt nem kell (támotolt vagy korlátlan italmérés!, vegyeske- gatni
reskedői vagy egyéb üzletekkel kapcsolatosan gyakorolják a dohány kisárulást és
amely körzetekben a fennálló kizárólagos
A termelés fokozása Svájcban
dohánykiisárudák az ezidőszerint megszorított dohánygyártmány-forgalmat a fogyasztó
Bern, február 17. A szövétségtanács,
kőzöreép igényeinek megfelelően akadály tekintettel a behozatal nehézségeire, hatánélkül kénesek kleléviteni, a dolhánygyártrozatokat hozott a mezőgazdasági termemány-hiánv ideie alatt további rendelkezélés
fokozása dolgában. A határozatok küsemig a ddhánv^yártmányok kiadását szünlönösen mezei és kerti termékekre vonattesse he. E tekintetben
az legyen
irányadó.
hoay oly vámsakban
és községekben,
amekoznak. A kantonok felhatalmazást nyerlyekben
kizárólagos
kísárvdák
eleaendö
nek, hogy nem bevetett vagy rosszul müszámhatn vannak,
nem kizárólagos
dohányveit földet kényszer utján is bérbe vehesáru dáknak
dohány gyártmányok
egyáltalában ne adassanak ki és csak ha az illető vá- senek.
Köteleztetnek a kantonok, hogy minros vagv község területének egyes részein
(kültelkek) ez a kizárólagos kisárndák hi- den termesztésre alkalmas földet élelmiá n y a vaay számának
korlátolt, voUa
miatt
szerek, vagy
takarmányok
termelésére
a közönség és a jövedék érdekében keresz- hasznosítsanak. A nyilváon sközösségek áltülvihető nem volna, akkor nem szüntetendő
meg az i'le+ő a helyi viszonyok figyelembe tal műveltetett földdarabok megmunkálására és a termés behordására a kantonoknak
vétele mellett kólően raesráillatvtaudó körú'guk
van minden alkalmas embert igényzetben levő nem kizárólagos dothánvkisárusok részére a dohánygyártmányok kiadása. hevenni, a lakosokat kölcsönös segítségre
De viszont.' ily esetekben az illető
körzetben
kötelezni és a szükséges eszközöket, gépelevő minden
nem
kizárólagos
dohánykisket. fogatokat és munkásokat erre a célra
árvF aráinylonosam
látandó
el
dohánygyártfelhívni.
mányokkal. Meghagyom ezúttal az igazgatóságnak jelentse be 14 napon belül a körzetet
szemléltető térrajz bemutatása mellett, hogy
a korlátlan dohánykisárusoknak a dohánygyártmányok kiadását hol szüntette he."

Mexikó é« Knbs ellentéte
az Unióval

Szegeden az összes terek és utcák területe 450 katasztrális hold. Ennek a hatalmas területnek csak nagyon csekély része a
belváros, amelyben elegendő számmal vannak kizárólagos dohánykísárudák. A többi
városrészben: Alsó- és Felsővároson, R ókoron. Móra-városrészben, Újszegeden és a külterületeken vagy csak elvétve van dohányki-"áruda, vagy egyáltalán nincs. A már több-,
•zör említett rendelettel Nagyméltóságodnak

Lugano,
február 17. A Corriere della
Sera-nak jelentik Londonból: Caranzának a
semlegesekhez intézett azt a felhívását, hogy
tagadjanak meg minden kivitelt a hadviselő
országokba, a németek befolyásának tulajdonítják. Majdnem bizonyos, hogy a mexikói probléma ezúttal napirendre kerül, mert
a petróleum-területek Caranza ellenfelének,
Villa tábornoknak az ellenőrzése alatt álla-

1417, február l í

nak és a kiviteli társaságokkal már is szerződést kötöttek az angolok petróleum szál*
listására, amit Caranza el akart tiltani.
Az angol lapok jelentése szerint Kuba
szigetén kitört a lázadás az amerikai lenhatóság ellen. A felkelők megszállották San*
Jagót. Londonban természetesen azt mondják, bogy a lázadást német ügynökök szítják
•saaaaBaaaaaaaBaiiBaBMaaBaaasasascaaaaBaaaaBaesBan

Bm+d, feli. fete-aéi' fe

JT szerb

msMM^TAsmmÁé

5

szkupstinában.

A szegedi kereskedelmi
föiskoia.*

— A Délmagyarország tudósítójától. —
Belgrád, február 12.
| íelyen. Az elnöki emelvény fölött egyszerű
Az árván hagyott konak közelében, a l falióra. A miniszterek egy hosszú asztal melKneza Milos ulicán van a szerb szkupstina. | lett ülnek és nem bársonypamlagon, hanem
Rozzant földszintes házacska a parlament Thonet székeken. A jegyzők az elnök mel(palotája, szürkére meszelt falaival, üvegte- lett foglalnak helyet, de az előadónak nincs
tözetóvel egy sörházhoz hasonlít Ez volna külön asztala,, odaáll, ahol épen üres helye
hát a balkáni Napoleonnak, Pasicsnak a bi- van. A termet néhány apró villanykörte virodalma? Itt szavaztak a szerb nép követei lágítja meg, A mennyezeten mindenfelé ott
élet és halál felett, ebben a parlamentben díszeleg a szerb királyi cimer és a szláv egy
határozták el az Obrenovics dinasztia det- ség jelmondatát szimbolizáló négy C tetű.
ronizálását és kipusztítását, innét akarták •amely a cirilirástan Sz. betűt jelent.
sakkban tartani egész Európát. A szük előcsarnokban szalmazsákok hevernek. Az előcsarnokból — igazán csak jóakaratai lehet
előcsarnoknak nevezni a szűk folyosót —
mindjárt az ülésterembe lehet, jutni. Ruhatárról szó sincs. Valóban nem tudom, hogy
Bejártam a képviselőház összes melléki1
a tisztelt képviselő urak hol helyezték el Helyiségeit. Apró, gőtét szobáeskák. A képbotjukat, kalapjukat és kabátjukat. Csak viselőház elnökének szobájában, a minisztenem viszik be az ülésterembe? Ugy látszik, rek szolbácskáiban, a miniatűr könyvtárheigen, mert az elnöki emelvény felett Péter lyiségben, az irattárban mindenütt nagy
király primitív portréja mellett, egy hatal- rendetlenség. Látszik, hogy annak idején
mas, fekete esernyő van ki/feszitva A szerb sietve kapkodtak össze mindent. Pétár kikirály arcképe alá egy (frissen mázolt táb- rály bronz mellszobra, amely azelőtt nyilván
lát helyeztek el a magyar bakák ezzel a fel- valamelyik főhelyen állott, most félre van
írással:
!
;
téve az előcsarnok egyik sarkába. Por lepte
be. A tszomünegek szomorúan bámulnak a
világba,
mintha egész Szerbia bánatát, szimÉljen IV. Károly
bolizálná ez a. hideg ércszobor . . .

Magyarország királya.

Vécsei

(Mulatságos a terem képe. Alacsony pódiumon egy- hosszú, zöld posztóval letakart
•asztal van, ennek közepén borszékben ül az
elnök. Előte ipapir, tintatartó, tollak, ceruzák. De nézzünk szét a szkupstinában. A terem egy rideg, szük, sötét helyiség. A képviselők részére patkóalakban padok vannak
felállítva, viaszkos vászonnal bevont ülésekkel. Két oldalon karzat van. Vagy ötven ember fór el a hallgatóság részére fenntartott

Miklós.
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j idő óta elszakadt, a feleségétől, anélkül, hogy
ezt bevallotta volna és most ugy tetszett neIrta: Camilie Mauclair.
ki, mintha e pillanatban értené meg legelőször
e bánatos szépség báját. Ez az ember,
Mme Renée Bellayme arra kérte az urát:
ki
lóba
volt és fiatalabb az asszonynál: ámuljöjjön el vele a versaillesi kertekbe, most,
va
érezte
e pillanatban az ősz varázsát, mely
bervadasuk idejében, minden pompájuk hakörülvette
és egyúttal Reuéeben is vonlála előtt,
I
\ ,,
|
; |
Lassan jártak egymás mellett, a száraz zotta Őt,
iMilyen jól védekezett Renée a haladó
levelek megzörögtek lépteik alatt, Most,
hogy a szól elállt, egy ág sem rebbent, csön- kor ellen! Védekezett, mint ez a park a tél
dcsen tárult a. gyönigyszinii ég. A hallga- ellen és volt valami patétikus a park kótag viz illata édes volt és a finom lehellet pében- is, az asszonyéban is. Valamely szép
átszűrődött a csönden. Rózsás fény snlhant dolog sohasem oly szép, mint amikor meg
el a kastély ablakai előtt. A tisztások felől kezd halni, amikor lassan-lassan megváltoláthatatlan madarak kiáltásai hallatszottak. zik egy 'bámulatos organizmus titokzatos
Mind a hervadó gyönyörűség, mely körül- összetételeiben. Ugy tetszik, mintha csak ekvette Renéet, valami keserű, mégis jól eső kor volnánk képesek arra, hogy a legrejtettebb vonásokat, rugókat fölfedezzük, tanulfájdalommal töltötte el a lelkét.
mányozzuk és ez az a csodás, felejthetetlen
Hallgatagon járt, ruganyos léptekkel, az
pillanat, amikor bámulatunkba egy kis száura oldalán. Hubert Bellayme különös érzénalom vegyül.
sekkel nézte feleségét, E novemberi délután
E z a leírhatatlan varázs nem tévesztette
hideg világításában élesen kirajzolódtak leg;1
hatását
Hubert Bellaymie képzeletére. Ám
finomabb vonásai ez arcnak, melyet ő hajdegáns,
léha
párisi gavallér létére esakhadan annyira szeretett. Bámulta a nehéz hulnar
fölülkerekedett
az irónia, ha Renée,
lámos haj aranyvöröses fényét, a sötét kamint
annyi
más
asszony,
méltóság nélkül
rikákat, melyek a szemek alatt húzódva, kivédekezett
'volna,
hiábavaló
furfangok álemelték e szenvedélyes kiifejezésü sötét szemek zöldes árnyalatát; az orr finom metszé- tal a beköszöntő bervadás ellen. De Renée
sét; a karcsú termet tökéletes vonalait, me- nem folyamodott e furfangokhoz. Muló
lyeket kidomborított a testhez simuló puha szépségét nem akarta erőszakosan fentartani,
fekete ruha. És az élvezetbe, melylyel mind- nem festette sem a haját, sem az arcát.
ezt szemlélte: csodálkozás vegyült azon, Lassan, komoran haladt lefelé a lejtőn,
hogy oly hoaszu idő óta elfelejtette. Hosszú büszke lemondással, mint az a fáradt nap,
A

lemondás.

Meglesz tehát a kereskedett™ íő'.skc'a,
vagy mint a köztudatba he yie eaiil át.
ment: ,a Balkán Akadémia. Elhangzót. .. miniszteri kijelentés, ameiy Szegedet mindenképen a legil'letékesebbnek, a legmélíóbbn k
tartja egy ilyen szakirányú főiskol. létesítésére.
A társadalom, a sajtó és a ható g
együttműködése ebben a kérdésben valóban
tiszteletreméltó, de épen mert ily nagy buzgóságot és áldozatkészséget tapasztaltunk
minden oldalon, kötelességünk a legobjekt vehb módon azt is vizsgálni, hogy az elérhető maximális eredmény arányban fog-e
állni a hozandó nagy anyagi áldozattal es
hogy a hozzáfűzött vérmes remények, amelyekről olvasunk és hallunk, jogosultak-e?
Minden iskola sorsa főképen két tényezőtől függ: 1. szükség van-e rá, 2. milyen
képesitést nyújt, illetve végzett hallgatóinak mily mértékben tudja a megélhetést
biztosítani. Ha a szegedi kereskedelmi főiskola szempontjából akarunk ezekre a pontokra felélni, a következőkre jutunk. Hazánk
első sorban agrár-állam és ezen változtatni
• kárhány kereskedelmi szakiskola felállításával sem tudunk. A meglévő két évfolyamos négy kereskedelmi jellegű főiskola a
szükségletei bőven fedezi, sőt hallgatóinak
csekély száma az't látszik igazolni, mintha
hazánknak ez a négy főiskola is sok lenne.
A Budapesti Kereskedelmi (Akadémiának
például az 1913—14. évben — tehát békeévben — összesen 246, a Kolozsvári Keled
Kereskedelmi Akadémiának körülbelül 20—
25; az önálló Keleti Kereskede.mi Akadémiának 80; a 4 évvel ezelőtt létesitett Fiumei Kiviteli Akadémiának 54 hallgatója volt.
Magyarországon töhát évenként
mintegy
400 hallgató jár kereskedelmi főiskolákba.
A négy főiskola közül kettő általános szakismeretekre képez, a Keleti Akadémia, a
*D Bár meggyőződésünk, liogy a cikk okfejtése sok tekintetben téves, közreadtuk, mert
azt a zsurnalisztikai elvet valljuk, hogy üdvös dolog, h a fontos közintézmények létesítését a legszélesebb körű eszmecsere előzi
meg,
j <
mely leáldozott odalenn, a lombtalan fái)
mögött, tűnt dicsőség halvány sugár adva
szőve körül égő szivét. És ez oly megüató)
volt, hogy Hubert Bellayme lelkét mély tisz
telet és — önvád töltötte el.
Az asszony, aki most birta szereimét
— az a 18 éves, barna, nevetős leány —
mennyivel kevesebbet ért az Rénéénél! És
hirtelen ugy érezte Hubert, bogy ha többé
nem kivánja is Reneét, de annál jobban szereti; 'hogy csodásan bájos, hogy bánatos,
hogy végtelenül tiszta szeméremmel rejtegeti előtte a vénüléstől való félelmét, ezt a
mindennapi tragédiát, mely a tükör előtt
játszódik le. És egyszerre csak .szégyenérzet
töltötte el a hűtlen férjet; sajátságosan ellágyitotta és bódította őt e nagy és csöndes
alkonyatban, a szomorú poézis, amely ei nek
a szép, szerető teremtésnek egész lényéből áradt.
És feléje hajolva, szelíden súgta Hubert:
— Milyen csinos vagy, kedves Reneem.
Az asszony mélyen fölsóhajtott.
— H á t nem sajnálod, hogy eljöttél velem erre a magányos, gyönyörű sétára?
— Ö, dehogy sajnálom. És e táj.,, n oly
szépnek látlak, bogy le sem Írhatom . . .
Renée Bellayme keserűen mosolygott.
— Az én szépségem . . . a varazs.
nak, ami tüuik . . . Valóban átáraznád, Hubert? Fiatalabb vagy nálam, szeret d z .
ami nagyon fiatal — és igazai van i y
ban . . . Te iszonyúan rettegnél a vé.i.L
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Kelet, igy tehát a Balkán számára is képzi
a hallgatókat, a Kiviteli Akadémia pedig a
tengerentúli kereskedelem fejlesztését célozza.
Minden célra nevelünk tehát már ma is
ifjakat, de sajnos, mint az élet mu/tatja, nem
valami nagy sikerrel, mert az ezen főiskolákból kikerülő ifjakból ritkán 'válik önálló
kereskedő és még ritkábban a külföldi (keleti) Kereskedelem úttörője. A legtöbbje
hazai intézményeknél, vagy esetleg ,a Kereskedelmi Muzeum keleti kirendeltségeinél
helyezkedik el. Nagy baj az is, hogy nálunk
a keresKedő-szülő gyermekeit nem neveli
kereskedelmi pályára, vagy ha igen, ugy
külföldi: bécsi, német vagy svájci főiskolákba kiildi; a hazai főiskolákba pedig rendesen csak szegényebb sorsú (ösztöndíjas),
vagy az egyetemet és akadémiát egyszerre
végző ifjax kerülnek, akik tőke és alkalom
hiányában, hazánk külföldi kereskedelmének
gyakorlati lebonyolításában és fejlesztésében
sajnos Kevés szerepet játszanak. „
A másik tényező á képesítés kérdése
Csak annak az iskolának van létjogosultsága, amely valamilyen fix pályára képesít.
A felső kereskedelmi iskolák is annak köszönhetik páratlan népszerűségüket, hogy
igen sok pályára képesítenek és mégis, ha
megfigyeljük, azt látjuk, hogy az ifjúság
ezekből sem a teljesen gyakorlati és szabad
íhanem a hivatal jellegével biró pályákra tódul. Mivel a kereskedelmi főiskolák semmiféle állásra, hivatalra nem képesítenek, nem
is népszerűek és mindaddig nem is lesznek
azok, mig a kvalifikációs törvény a főiskola
végzett hallgatóit különleges jogokkal nem
ruházza fel. Igy -például igen életrevaló
eszme, hogy magasabb közigazgatási (városi) tisztviselő csak az lelhessen, aki ezt a
főiskolát abszolválta stb.
Ha most a kereskedelmi főiskola létesítését tisztán Szeged szempontiából nézzük,
el kell ismernünk, hogy -egy főiskolát mindenképpen megérdemel, sőt érthetetlen, hogv
az ország első vidéki városa ezt eddig i
nélkülözni volt kénytelen, amikor sokkal
kisebb városokban, már évtizedek, sőt évszázadok óta állanak fenn ilv magasabb
fokú kulturintézetek. De hogy Szeged, vagy
az ország akármelyik vidéki városa elbirná-e az ötödik éts hozzá önálló kereskedelm.
főiskolát, hogy a városnak, államnak és
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íársadalomnak érdemes-e 50—60 hallgatóért nagy .anyagi áldozatokat hozni, olyan
kérdés, amelyre — sajnos — .szerintem
csak tagadólag lehet válaszolni.
A fahonvéd: Nem akar engedni az idő.
Mivel azonban nincs ebben a városbari Ugy látszik!, nagyzás! hóbortban szenved és
talán egy ember sem, aki szívesen ne látná drágaságnak képzeli magát.
egy kultúrintézmény létesítését, és mi'vel az
Én: Az idő napközben még csak enged,
egész ügy már abban a stádiumban Van, die a drágaság a napnak minden szakáiban
hogy az akciót most vagy későbben abba- egyformán tartja magát.
hagyni erkölcsi lehetetlenség, megfontolanA fahonvéd: Nem lesz már vége soha!
dó lenne, hogy a főiskola kezdetben, mindÉn: /Még az életnek is végire érünk;
addig, miig életképessége és ezzel együtt -egyszer, meglássa, a drágaságnak is.
önállósága biztosítottnak nem látszik, ne
A fahonvéd: Csakhogy az élettel nem az
legyen önálló intézmény, hanem kapcsoltas- emberek rendelkeznek, a drágaságot pedig
sáv a városi felső kereskedelmi iskolákhoz, mesterségesen azok csinálják.
ment mit érne az önállóság és a magas nivó,
Én: A mesterkedők addig mesterkednek,
iha a hozott nagy áldozatokkal nem állna mig a mestergerendára nem kerülnek.
arányban az eredmény. Evvel a megokolásA fahonvéd: Ahova valók is. Rosszabsal azonban a költségeket lényegesen kor- bak ezek a vámpírnál is, jobban szívják a
látozni lehetne, jelentékenyen le lehetne földi halandók vérét. Lám, a jó Hntter bácsi
szállítani a városi és az állami hozzájárulás sem tudta tovább nézni az istentelenségüket
összegeit és az intézmény céljaira jegyzett és jobb világba kiöltözött.
összegeket ösztöndijalapok létesítésére leÉn: Pedig az ilyen szivlbeli, jó embereklhetne forditani, ami nélkül a tapasztalat
nek kellene itt maradni, hogy példát adjaiszerint nem igen keresik fel a szegényebb
nak a kö tel ess ég t ejj© si.t é sből, meg az embersorsnak az ilyen főiskoláit.
séges cselekedetekből.
És ha Budapesten (társulati), KolozsA fahonvéd: Még a holta után is jót tett.
várott (társulati) és Fiúméban (állami) leheHuszonötezerrel toldotta meg a negyventett az ottani felső kereskedelmi iskolákkal
ezret.
kapcsolatban felállítani kereskedelmi akadéÉn: És a jótevéseért nem várt se címet,
miákat, miért ne lehetne Szegeden is?
se rangot, se kitüntetést, de még köszönetet
Az önálló főiskola igen nagy és egyre
fokozódó terhet jelentene a város háztartá- sem.
A fahonvéd: Nyugtassa meg a jó Isten
sára, akkor, amikor már meglévő kereskemég
a haló porában is.
delmi (iskolái is még alapos fejlesztésre szoÉn:
Kevés ember jár ezen a földön olyan
rulnak és igy jelentékeny anyagi áldozatos
kat igényelnek (a tanári kar kiegészítése, nyugodt lelkiismerettel, mint amilyennel ő
kezdetleges szertárainak, könyvtárainak fej- járt, mig az ideje le nem járt.
A fahonvéd: Az emlékezete azonban fenn
.esztése stb.)
marad'
s hirdetni fogja., hogy a véres időkben
Semmi akadálya nincs annak, hogy a
a
sok
árdrágító
mellett volt olyan is, aki nem
főiskola ebben a formában, mielőbb fel ne
akairt
meghízni
az embertársai zsírján.
állittassék, amely aztán magját képezhetné,
Én: -Hát a henteseken kivül van még
a belőle idővel szépen kifejlődő önálló ke
reskedelmi főiskolának, sőt tovább menve, ember, akinek zsir,ja van?
A fahonvéd: Nem igen lehet. Lám,, a kamint távolabbi célt kitűzve: a gazdasági
tona
rabok is föllázadtak, a zsírtalan, a rossz
egyetemnek.
élelmezés
miatt. Szavalták is, 'hogy ily állaElek
Márton,
potban
„rabok
legyünk, vagy szabadok?"
városi f. k. isk. tanár.
Én: Közöttük most ez a kérdés, csakhogy ők most nem választhatnak.
A fahonvéd:. Olyan időket élünk, amikor
A Déiinagyarurszag tele ion ja)
az -élet sora, rendje és küzdelme között nem
Szerkesztőség
305.
Kiadóhivatal
igen választhatunk.
81.
Én: A sok baj között az ember azt sem
hídja,
hogy (hová, kihez forduljon?
tői . . . Én nem,
resztett .benned. Szeretlek ért-e, mert őszinte
A
fphonvéd:
Azt hiszem, hogy legcél•Gyűrődött levelet vett elő karmantyújá- érzés volt: de nem -tartana sokáig. Ha az
szerűbb,
ha
a
sóhivatalhoz.
ból és odanyújtotta az urának.
ember fiatal és egészséges, nem-szeret jóÉn: Ez se -utolsó hely. A napokban tör— Olvasd el ezt.
akaratból. Idejöttem veled, hogy megmondtént,
hogy egy bájos úriasszony, aki aranyatHubert Bellaym© egy pillantást vetett a jam: tudom, hogy megöregedtem — bog}
vasért
jelige alatt szokta ügyes-bajos dollejvélre, elpirult, majd nagyon halvány lett végem van; és ezért lemondok és ezentúl
gait
végezni
és akinek már nincsenek alaz arca és kezei reszkettek,
nem akarok lenni más, mint a te hűséges ba— De — de — édes Renée — dadogta.
rátnőd. Ne hazudjál, Hubert, ne hagyd el a elnöknői törekvései, a zsiriigyet akarta elintézni, de nem tudta, hogy hol kell a bejelen— Ne hazudljál, szól nagyon v szelíden szeretődet, élvezzed az élet gyönyöreit, —
Renée. Kérlek, Huíbert, ne hazudjál. Ez a amig elérkezik az ősz — hoszu évek multán tést megtenni. Az urához fordult, hogy adlevéli igazat mond. (Most csupán egy kis fáj"- — amikor te is bágyadtnak fogod érezn. jon útbaigazítást. Az pedig, hogy a maicerádalmat érzek, de ha hazudnál, nagyon keser- magad . . . Én nem fogok szenvedni, őrizi; lástól megszabaduljon, azt mondta a barna
meg nekem a lelkedet — egyebet nem ké- isz-élpsiégnek, Ihogy telelfo-non hívja fel a 993.
vesen megbántanál. Hallgass reám.
számot. -Ott elintézik a dolgot. A barna
i
lA férfi nem mert most erre az arcra te- rek . . .
csoda kéri a 993. számot. Itt X. Y.-né beszél.
kinteni, mely — ugy érezte — görcsösen
Hubert ránézett mély megilletődéssel; be;
Itt a — tsóbiviahal. Tabló. Az nap a férj nem
megvonaglott e pillanatban.
szélni akart Az asszony nem engedte.
kapott
ebédet.
— Bocsáss meg nekem, Renée . . . szólt
— Hallgass, — szólt határozottan. —
1 1
A fahonvéd: A barna csodának pedig
igen halkan. Szeretlek , , ,
2 IÁ
Egy szót sem erről — soha többé. Itt az éj- nem volt igaza. Meg kellett volna kísérelnie,
— Tudod. Add ide ezt a levelet . . .
szaka, induljunk haza.
hátha a zsirügy dolgában a sóhivatal adott
Széjjeltépte apró darabokra.
A rács felé mept-ek. Alig látták egymás: volna felvilágositást. Mert ha már minden— Hubert, — szólt megtört hangon, —
a növekedő sötétségben. Hubert a kezei közé kit -a- sóhivatalhoz utasítanak, kell, hogy ott
remélem, jobban becsülsz, .semhogy azt hinvette felesége égő kezét.
csináljanak valamit, vagy legalább tanácsot
néd, azért vezettelek ide, bogy egy féltékeny
És amint igy jártak a lombtalan fák adjanak.
asszony jajgatásával untassalak. Néhány
Én: Tanácsért olyan m,őszire még sem
napja, bogy nálam van ez a levél; és sokkal alatt a nedves szélben, mely most felzúgott,
sóhajtva,
búgva,
ugy
tetszett
nekik,
mintha
kell
fordülni. Minden második járó-kelő
hosszabb idő óta sujteim a .tartalmát. Sirtam,
temetőből
indulnának
haza.
A
szobrok
égnek
most
tanácsadásban utazik.
azután gondolkodtam. Megtanultam: a szenmeredtek,
kísértetiesen,
mint
a
sirkövek.
Mö
A
fahonvéd: De azt tanácsolom én minvedésem fölé emelkedni. Tudom, mit éreztél
-göttük
leereszkedett
a
parkra
az
éjjeli
köd.
denkinek,
hogy nekem; ne ad'jon ta-náiosot!
és gondoltál át az utolsó (félóra folyamán.
Én: Lássa, maga ia abba a hibába esik,
Megsejtettem benyomásaid minden árnya- Renée megszorította az ura kezét és kebléből
mint a többi tanácsadó. Mindenki szeret talatát. Bűnbánatot éreztél, Gyengédséget, sze- fuldokolva szakadt egy zokogó sóhaj.
— Vége van, szólt, vége . . ,
nácsot adni, de azt már ki nem állhatja, hü
relmet. De ne értsed félre a jóakaratot, mepöki adnak tanácsot
lyet e park nagy. hallgatag szomorúsága éb-
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A fahonvéd:

február

14.

H á t u g y v a n az, a m á s sze-

mében meglátjuk még a szálkát is, -a magunkéban még a gerendát sem Ez már emberi
természet.
Én: Ez emberi, igaz, de az már nem emberi, amikor vizezik a tejet.
A fahonvéd: Nem lehet azt vizezni, ami
•nincs. Tetj sincs, kávé sincs, szén sincs.
Én: És olyan nagy ember sincs már,
mint amilyen Jólmi volt, aki réges-régen fekete gyémántnak nevezte el'a szenet.
A fahonvéd: Fekete gyémánt csak kerül
de aki nékem szenet kéri® vagy ad, annak
én odaadom az összes szögeimet. Hátba hasz
mát veheti

HIREK
Katonavonat.
Megy a vonat, megy, a távol horizontig
kalászthányó búzák hömpölyögnek, mint hatalmas zöldviziü tó, amelynek fodrán napfény
hinti aranyát. Asszonyok bukkannak fel a
búzatáblák között, pirosszoknyás asszonyok*
erős lábúak, a kezükben kicsinyke kapa, városi gyerekek játszókapáját szabják ekkorára s ahogy fölemelik ipiroskemdlős fejüket az
asszonyok, olyanok, mint óriás diszpipaesok
a disacsipke közepén, vagy az oltáron, mely
fölött Jézus a búzában halad Péterrel s a
vadrózsabokor mellől épen most száll föl a
vadgalamb. A fürj erőteljesen veri pittypalattyá® a vonat lassacskán gördül, a katonanóta. elhalkul® csupán a pittypalatty
zeng erre a levegő vizén. Odébb a füzeseknél két orosz katona virágos herét kaszák Az
asszonyok keze megállott, néznek a vonatra,
•mely mint valamely 'lomha hernyó, a töltésen mind lassabban és lassabban vonaglik.
— Virágot, Anczi, virágot! — kiált le
e g y katona — ugy hivnak-e, Anczinak
hivnak-e?
, .
— Nem ugy hívnak, de adok virágot!
Az asszonyok búzavirágot tépnek a búza
mellett, rohannak a töltésre, dobálják fel a
virágot, /pipacsot, széles réti királyié® vadliliomot és vadborsó kékjét. Legtöbbet búzavirágot.
i
i i
— Nézd már nézd, — mondja lefelé egy*
katona — nézd1 te /Anczi, ez a virág olyan
kék, mint a szemed. A szemed is ilyen kék.
Elgyönnék érte.
— 'Miért, a virágért!
— Nem, a szemedért. Teérted! háborr.
után.
A menyecskék nevetnek és szintén hordják a virágot, a két orosz néha fölveti a fejét, mint ismeretlen tájékra szökött szilaj
paripák szokták.
— Az oroszoknak adtatok-e már virágot?
— J a j , azok szednek maguk is. Egyik a
• feleségének, másik a menyasszonyának préseli. Mikor lepréselte, levélre ragasztja, ugy
küldi messzi hazájába. 1
A vonat pöfög s mintha uj erőre kapót®
volna, gyorsabban gördül, nem volt az egész
talán csak egy7 perc, az asszonyok és lányok
még dobálják a búzavirágot, a katonák nótába fognak a hátsó koesiiktban és csöndesen
elmarad a fiizfás kaszáló, a két orosz már
oly piciny, /mint két cserebogár, a piroskemdőis asszonyfejek még látszanak, megy a
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vonat, megy s végig a horizontig a buzatenger aranybamerüüt s a barázdaszóleken kék
búzavirágok mosolyognak, a fürjek szorgalmasan verik nótájukat s fent a rózsabokrok
fölött vadgalambok keringenek, mint egykor, midőn Jézus a búzában Péterrel beszélgetett,

a szállítmányt az egyes körök közt, szükségletük szerint® Akik szükséget szenvednek,
ingyen kapják az élelmiszert. Annyi vetőmagot osztottunk ki, bogy az minden területet bevetettek, ami békeidőben még sohasem esete meg ebben az országiban. Gazdasági szerszámokat a monarchiából vittek le.
A terfflaés jó volt, A jószágstatisztika kedvező
eredményt mutat, a marhák, juhok,
Montenegró élelmisxerellátása.
kecskék jó búsban vannak. A montenegrói
A tpajtó hfid is z á fás ró l jelentik:
/tisztek, hivatalnokok, nyugdijasok és ezek/A ,jMorning Post"-nak az a specialitása
özvegyei és árvái illetményeik felét tovább
a többi angol laip között, Ihogy „eredeti" je- húzzák a cs. és kir. katonai kormányzóságlentéseket közöl a központi hatalmak orszá- tól. A rokkantakat támogatjuk.
gaiból, ahol állítólag saját tudósítói ülnek.
Mí rajta vagyunk, hogy ennek a csakA „Morning Post" bécsi vagy pesti levelei a
ugyan nehezen élelmezhető országnak ne
legcifrább fogalmazványok, amelyeket már
fogyjon ki az élelme. Becsületes akarattal
a konkurrens antantsajtó is megelégelt. Egy
és becsületes munkával dolgozunk ebben a*
nagy francia újság nyilvánosan mutatott r á
irányban és hisszük, liogy az elismerés nem
,a „Morning Post" sületlenségeire, amelyek•fog elmaradni.
ről száz lépésről lerí, hogy egy londoni Íróasztalon látták meg a napvilágot. A „Mor— Időjárás. Jobbára ködös idő várható,
ning Post"-ot azonban ugy7 látszik egy csöpnyugk&i félőt la^rn
hőemelkedé&sel,
pet som bántotta, hogy nyilvánosan sütötPROGNÓZIS:
Ködös,
később enyték rá a hamisító bélyegé® hogy egy ellenhébb. Déli hőmérséklet:
—7.4 fok Celsius.
céges újság tartotta szükségesnek megcáfol— Zita királyné bővíti magyar nyelvni miránk szórt rágalmait; a „Morning
tudásét. Pozsonyból jelentik: Az itteni állami
Post" vígan folytatja tovább gonosz és bártanítónőképző igazgatónője Tapody
Ida
gyú játékait,
i
Sőt kiterjesztette működésének körét a
központi hatalmaktól megszállott területekre is és olvasóinak egyéb időtlenségek között beszámol arról is, hogy a imontenegróiak
mit esznek. A rövid és frugális étlap avv.al
a megállapítással végződik, hogy Montenegróban dühöng az éhhalál. .A mi katonai hatóságaink mailt év juliusában, amikor a
„Journal de Genéve" tálalta fel olvasóinak
/ezt a mesé® a meggyőző tények sorozatával
cáfolták /meg. Ma, bogy a „Morning Post"
fogja pártját a fekete 'hegyiek /fiainak és
gyanútlan olvasóit boldogítja a felmelegített újdonsággal, nem kisebb dolgot állítva,
mint bogy a jó mcntenegrócok más eledel
híján -— füvet esznek: megint, egyszer meg
kell szólaltatnunk a tényeket.
Hát bizony, ugy áll a dolog, bogy ernagorcok még (mindig nem követik a bibliai
Nebukádnézár receptjét, azt a kevés füvet,
ami karsztos szikláikon kikel, már csak inkább a kecskéikkel legeltetik le, s csak a
ikeeskepecsenyct .eszik meg maguk — vasárnap. Mindennapos kenyerükről ugyani® gondoskodunk mi, akik 'védenceinknek tekintjük a méntenegróialcat, mert régi szövetségeseiktől ugyan fölkophatnék az álluk. Már
•az okkupáció első hónapjában bőségesen juttattunk nekik élelmiszert: kenyeret, kukoricát, liszté® kávét, cukrot, sót, sajtot. Most
pedig minden hónapban külön nagy élelmiszerszálitmány megy a polgári lakosság részére, 150.000 ember egy havi szükséglete.
Cetinjében egy élelmiszerbizottság osztja fel

megbízást kapott, hogy Zita királynének a
miagyar nyelvből előadási órákat adjon. A
királyné bővíteni óhajtja magyar nyelvtudását. Az igazgatónő már meg is kezdette
működését és hetenként háromszor Bécsbe
utazik az előadási órák megtartására.
— Báró Hazai uj megbízatása. Báió Hazai
Samu honvédelmi miniszter, mint ismeretes,
fonto® katonai megbízást kapott Bécsben.
Hazai mér el is foglalta uíj hivatalát. Főmunkatársa B li£\kg Sándor vezérkari ezredes lesz. A megbízás tisztára katonai természetű ós bizonytalan időre szól. A honvédelmi miniszter, mint aktiv katona, a imnin-.
kapárthól kilép.

— Vilmos császár osztrák-magyar vezértengernagy. Jelentettük, hogy a király Vilmos
császárt legutóbbi látogatása alkalmából ve-,
zértengernagygyá nevezte ki. Az erről szóló
parancsirat a hivatalos l a p szombati számában jelent meg.

— Szurmay tábornok Budapesten. Budapestről telefonálja tudósitónk: Szurmay
Sándor honvéd tábornok Budapestre érkezett és hosszasan tanácskozott gróf Tisza
István miniszterelnökkel. Este a miniszterelnök a munkapártban kijelentette, hogy a
honvédelmi miniszterségre az egyetlen komoly jelölt Szurmay tábornok.
— Az osztáiysorsjátékot ezentúl a Pénzügyi Központ rendezi. Budapestről jelentik:
Az osztálysorsjátók koncessziója most jár le.
A kormány hosszas megfontolás után elhatározta, hogy a koncessziót nem hosszabbítja meg, iroert nem. akarja, hogy ez a kitűnő
iizllet továbbra is magántársaságé legyen.
Az osztáiysorsjátékot átmeneti időre, amig
a háború tar® a Pénzintézeti Központ fogja
rendezni.

— A Déltnagyarorszég második jótékonycélu hangversenye. A következő levelet kaptuk: A Délnpgyaromzág
tek. kiadóhivatalának, Szeged. Tisztelettel értesiitem, hogy a
folyó hó 14-én önök által rendezett második
hangverseny jövedelmének elszámolását átvizsgáltam és annak eredményét a következőklben közlöm: A hangversenyre kibocsájt.ott és a számvevőség által előzetesen lebélyegzett .jegyek értéke 3610, az el nem adott
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a általam megsemmisített jegyek értéke
1690, tisztiedét jegyek 182, terem használat 160,
zongorahasználat 40, engedólydij 18, művészek tiszteletdíja 1200 K , összesen 3240 korona. A bevételből maradt 370 koronán kivül
84 darab műsor arából befolyt 16.80 korona.
« tiszta jövedelem összesen: 386.80 korona.
Ezt az összeget, megbíz oittuk, a m a i napon a
város szegényeinek javára 626/1917. letéti
napló szám alatt a városi főpénztárba befizette. A kifizetést igazoló okmányokat oca
tolva visszaküldöm. Szegőd, 1917. február hó
16-án, kiváló tisztelettel ScuUMy Sándor főszámvevő.

— A budapesti napilapok terjedelmének
esOkkentése. Budapestről telefonálja tudósítónk: A budapesti napilapok a jövő héttől
kezdve csak tizenkét oldal
terjedelemben
fognak megjelenni.

— Változás a debreceni kamaránál. A
debreceni kereskedelmi ós iparkamara titkára, Szávpy Gyula, mint 'Debrecenből jelentik, bejellen tette tiszt ségéről va ló visszavomilápát a kamarának folyó évi március 1-ére összehívott közgyűlésén Vesz búcsút kamarájától. Szávay tudvalevőleg a vidéki kamarák budapesti központjában lett
titkár.
,
,
i

— Uj méhészegyesület alakul Szegeden.
A- Méhész IJjság szerkesztősége, mint ismeretes, nagyarányú mozgalmat imditott a méhészet országos fellenditése érdekében. A
mozgalom eredményességét leginkább bizonyítja, ihogy sikerült több vármegye bevonásával
„Köz épimagyar országi
Méhészeti
Egyesiilfit'' eimen egy igazán nagyszabású
alakulás előmunkálatait befejezni, ugyanynyira, 'hogy az már a legközelebbi időben
Szeged székhelylyel meg is alakul. Az u j
alakulás élére töjbb vármegye
főispánja

mellett dr. C'icairicis Lajos főispán áll, ki
az ő ismert energiájával és széleskörű'isme
rétéivel nemcsak diszes -dekóruma lesz ez uj
orzágos jelentőségű egyesületnek, de hathatós támasza ós vezére is. Az egyesületbe való
belépését -eddig — ,a különböző vármegyékből — 2123-an jelentették be Borbola István
főispáni titkárnál, aki ezt az alakulatot szervezi. -Jelentkezni még mindig lehet a főispáni hivatalban "a délelőtti órákban, ugyanott, bővebb ismeretek is szerezhetők az uj
egyesül etre von atkozólag.

-— A beregszászi posíaiopás. Beregszászról
jelentik: Győrfy Aladár rendőrkapitány a
vizsgájatot nagyjában befejezte. Az eddig
letartóztatott vádlottakait az ügyészség fogházába kisérték. Előzetes őrizetbe helyezték
Kaki Józsefet is, ment. megállapították, hogy
amidőn Friedmami a postakocsit rövid időre
elhagyta, Katához sietett, aki ezután nyomban elutazott Munkácsra, ahonnan csak
másnap tért vissza.
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Szilveszteir polgármestert is. A gyűlésen,
amelyen a városok közellátása ügyében fontos fölszó]alások történtek, megjelent
Vásisonyi Vilmos is. Az előkészítő bizottság elhatározta, hogy a városoknak a jövő gazdasági évre vonatkozó kívánságait, valamint
a városok vall amennyi eddigi közellátási intézkedéseinek eredményét összofoglaló memorandumban isimertetik a kormány előtt,
/Ezután Vázsonyi Vilmos indítványára (elhatározták, Ihogy a magyarországi városok
kongresszusa kérni fogja a kormányt, hogy
makszimálja ,az elsőrendű iparcikkek áráit és
h-ogy a kontingentált élelmicikkekben a személyi adagokat országosan rendezzék.

— A gömöri főispánt fel mentetiék állásától. Budapestről jelentik: Kubinyi Géza gömöri főispánt felmentették állásától. Utó— Feimeter vastag jég a Balatonon. Az
dául Zádráczky József munkapárti képviidőjárás rendszeres megfigyelésével foglalselőt nevezték ki.
kozók kijelentései szerint, husz esztendőt
— A magyar városok memoranduma a
háborús ellátásról. Budapestről jelentik: A
magyar-országi városok kongresszusának előkészítő bizottsága pénteken délben Bárczy
István polgármester elnöklésével Budaipesten, a, központi városházán ülést tartott. Az
ülésen, amelyen a vidéki városok polgármesterei nagy számban jelentek meg, Szegedet Bokor Pál helyettes-polgármester képviselte. Az előkészítő bizottság a szervezőbizottságba- és a városok kongreszusa állandó bizottságába beválasztotta Somogyi

meghaladó idő óta nemi volt ilyen kegyetlen
hideg Magyarországon, mint most két hét
óta. Be arra meg emberemlékezet óta nem
volt eset, hogy február hónapiban kezdődjék
ilyen irgalmatlan időj o!T aa, A rendkívüli fagyok következtében a Balaton is befagyott,
amire szintén már vagy tíz esztendő óta
nem volt eset. A Balaton jege meghaladja
a félmétert is. A Balaton jegén a mult hét
közepe óta nemicsak a korcsolyázók lenge
alakjai tünedeznek fel mindnagyobb -számban, hanem egész emberrajok, sőt szánok és
szekerek is lovakkal. A Balaton zalai ós somogyi partjai közöt ugyanis több helyen
rendszeres kocsi- és szánközlekedés induit
meg és élénk forgalom van a szemben fekvő
községek népei között, akik eddig hosszú éveken keresztül csak hírből ismerték egymást.

— Mehészeti szakelőadás Szegeden. A

Vasárnap

A legnagyobb szenzáció !

Nagy dzsungel dráma

Méhész Újság szerkesztősége február 25-én
délután 4 órakor tartja meg második méhészeti szakelőadását a városháza dísztermében. Ez alkalommal Ludvig Ede nagynevű
méhészeti szakíró, Boczonády Szabó Imre
és Karácsonyi Árpádnó tart előadást. Boczonády az időközben betegé lett Balogh Bálint
helyett jön Szegedre és a legújabb tipusu

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

meg
Dzsungel dráma egy rejtelmes szigetről 5 felv.

az összes gyártási nyersanyagok, munkabérek, szállítási költségek, hog/ csak emberteletti nehézségekkel tudjuk a Diana-sósborszeszt régi kiváló minőségében és erössegében a közönségnek adni. Nem

lesz

A főszerepben:

ffliss Kathlyn Viliams.
A legszenzációsabb tengeri hajó kafaszrófa
amely valaha filmen meg lett csinálva.

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

a béke

és ismét helyreállanak a háború előtti állapotok, akkor
mi is sietni fogunk érvénybeléptetni közönségünk
részére azokat az eladási árakat, melyek regebben
fennáiottak. Ezidöszerint a

Előadások kezdete 5, fél 7 és fél 9 órakor.

kfs üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30
nagy „
„
„
„
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legnagyobb „
„
„
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ftlvársb
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fekvő kaptárát is bemutatja. Boczonádyt
nem kell a magyar gazdák előtt ismertetni,
tmert neki valóban olyan neve van, mely a
külföld előtt is ismeretes, Bcczonáldy kaptárj ai nemcsak nálunk, de a müveit nyugaton i,s nagy tért hódítottak és sok más
(kaptárt szorítottak ki. Naigy nyeresége a
Méhész Újságnak, hogy őt előadás megtartására sikerült megszereznie. Az előadás
nyilvános és díjtalan, arra mindenkit szivesen lát a rendezőség.

lottak szigorú megbüntetését, mig dr. ifj.
Iteaem Aurél védő azon az alapon, hogy a
vádlottak a kényszer hatása alatt cselekedtek, felmentésüket, a bűnösség megállapítása
esetén pedig enyhe büntetés kiszabását kéregy 'évi fogházra
és 1000 korcnJa yébizbvímjfe- te. A bíróság az állam hadereje ellen elkötésre (ítélte. A többi vádlottakat bizonyíté- vetett bűntett elkövetésében bűnösnek mondatta kí a vádlottakat és Komán Györgyöt
kok hiányában fölmentette a törvényszék.
évi. Mihailla Józsefet 10 évi és Vi-szárián
— Ó R A és É K S Z E R javításokat gyorsan,
Vaíszíliát 3 évi, időnkint böjttel és kemény
pontosan és olcsón készít F I S C í I E R I(.
feklhelylyel súlyosbított börtönre itélte el. A a
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538.
ítélet ellen vádlóttak felebhezé&t jelentettek
— P*olrvy*rtásI kényszer Ausztriában.
— 400 korona lesz a rézgálic mázsája.
be.
Az osztrák hivatalos lap rendeletet közöl,
A polgármesteri hivatal közli: (A Magyar
amelynek értelmében a kereskedelmi mi— Mefitóviük a Tároal srőzfördő. A tanács
Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság köniszter fel van hatalmazva arra, hogy a közszombati
ülésén ar*r való tekintettel, bogy
zölte a polgármesterrel, hogy á földmiveérdekre való tekintetei az olyan
gyárüzekét
vaggon
szén érkezett, tiz vaggon szén
meket, amelyek cellulózé, faanyag, papiir ós léküpyi minisztérium a bankot bízta meg a megérkezésé pedig csak uaook kérdése, ellemez/papír előállításával foglalkoznak, köte- rékgálic-Rzóllitás lebonyolításával. A város határozta, begy a városi gőzfürdőt hétfőtől
lezhesse, hogy megfelelő mennyisé rrett gyán\ K szükségletét egyelőre bét vagyonban állapi- kezdődőleg két hétre megnyitja
tották meg s ennek ára mátermázsánkint
semak.
— A hfldFfaiyo!y-«uunk<,hízo*t«»*e szom400 korona lesz. A legelső szálítmányt Né— A Szegedi Zsidó jótékony Nrtegv'et metországból .már útnak indították s ebből baton tartotta meg rendes heti ülését a pol•gyűjtését a szigorú hideg miatt nem lehetett
két vaggon a legközelebbi napokban megér- gármester ellnöklésével. Az ülésen folyó gazbefejezni, azért felkéri á z egyesület elnök- kezik Szegedre.
dasági ügyeket intéztek el.
sége mindazokat, akik jótékony adománya— A fenyöfa'vgl aláhvezefők. A kolozsvári
— A Ta«j*s Rezső szerkesztésében megjelent
ikkal az egyesület nemes célját támogatni honvéd' hadosztály bíróság az oláhoknak E r
„•Szegedi H i r l a p " e heti száma feltűnően ér•szokták, szíveskedjenek adományaikat özv.
délyből történt kiűzése óta állandóan ol"h- dekes 'tartalommal jelent meg. A lap szerHoltzer Jaikaibné elnöknőnek beküldeni.
vezetők, (hazaárulók bűnügyével foglalkozik. kesztője nyílt levelet intéz a kultuszminisz— ítélet a h a d s e r e g s r á l l l t á s ? b f l n n ö r b e n .

A szegedi törvényszék Heveny K á l m á n táblabíró elnöklése alatt működő Minitető ta
nácsa szombaton délután fél 5 órakor hirdette! ki az itélatet Farkas Mór újvidéki szabómester, Kélotai Sándor budapesti ügynök,
Alevamdrovits
Józsua budapesti
ügynök.
ReKMteer Oszkár budapesti
borkereskedő,
Kövási Marcel budapesti kereskedelmi utazó, Léhner Kárdly és Wachmann Lajos budapesti bőrkereskedők hadaeragszál iltási bűn
pőrében. "Farkast és társait tudvalevőleg azzal vádolta az ügyészség, hogy használha-

Vasárnap,
február 18-án

A fegbriülánsabb
magyar film!

taitlau lábbelit szállitották a 8. számú tarackhadosztály részére. A törvényszék bűnösnek
mondta ki Farkast a hadviselés érdekei [ellen
elköcet'eH yondáUtyiság
vétségében ós ezért

Tegnap egy ihárom tagból álló társaság bűnügyét tárgyalta Gönczi e/endoralezrűes elnöklete alatt. Komán György, Mihailig József és Viszárián Vaszilie fenyőfalvi lakosok az oláth betörés idején az ellenséggel
egyetértésbe bocsátkoztak. Fenyőfáivá megszállásának idején a.z erdei reitekutakon ellenséges csapatokat vezettek Fenyőfal várói
.Felek és Herpiány községekbe. Mihailla pedig ezenfelül állandóan ellenséges katonákkal barátkozott, velük evett, velük ivott, Viszárián Vaszilie az ellenség visszavonulása
alkalmával azáltal
segédkezeti, hogy az
oláhok hadfelszerelési tárgyait Porcsedge
fnvarozit,a. Komán György pedig a letartózte
tott fenyőifalvi magyar és .szász áHamlbü
egyéneket Oltrakoviscára fuvarozta. Mindezek alapján a bonvédfigyészség a bárom
vádlott elleu a katonai büntető perrendtartás 827. paragrafusába ütköző, az állaim ereje
ellen elkövetett bűntett, címen emelt vádat.
A tegnapi főtárgyaláson a ihárom vádlott
tagadta a terhükre rótt bűncselekmény elkövetését és leginkább azzal védekeztek,
hogy „az oláh megszállás időiéi alatt lakásukból ki sem mozdultak. A bíróság részben
a vád'beli cselekmények elkövetésének igazolására, részben pedig a vádlottak védekezésére való tekintettel, kihallgatta az oláih
megszállás alatt ,a községben tartózkodó, özv.
Rebeda Miklósné. Drumár
Miklósné. Dmmár Rachira, Krempela 'György, Doszt ál
Károly, Komán Gvörgyné, Nataneila Józséfné és Mircsea Miklósné tanukat, akik
igazolták, hogy a három vádlott az oláh
uralom alatt gyalázatosan viselkedett. A bizonyítási eljárás után a honvédügyész a vád-

terhez. Ismerje meg a tanfelügyelőt. Az érdekesebb cikkek a követekezők: Ball M i h á l y
kötötte meg a nyakkendőmet. A bankái rektor oroszai. M i r e a falevél 4ehűll. Idegen arcok a szegedi fronton. Csak' a miniszter meg
ne tudja. tSzegéuy napi díjasok. Kiirtihv leteát a a hatósági élelimicikkekről. Egyenlő eJbánást követel. Nem szabad emelni a zsír
érát. Érvényben van a ' r é g i rendelet, stb. \
,>
Rzegedi Hirlap minden tőzsdében kapható,
egyes szám ára 20 fillér. '

— Értesítem a n. é. hftlgvközönséget. hogy
a tavaszi bevásárlási utamról hazaérkezve a
'pciiiabb modulokat, tavaszi és nvári szövetuidonsás'okat beszereztem, melyeknek szives
megtekintését kérve, tisztelettel Braun Mihályne'
nőidivatterme, Kelemen-utca 3.
— Vasárnap a Mirfus koszorú megható
művészi értékű társadalmi dráma lesz a
'Vass-moziban ós elsőrangú kísérő műsor.

— Az Ismerrt'en tartomá«y vasárnap kerül
•színre utoljára. A cselekmény egy rejtelmes
•szigeten játszódik le és egy szerencsétlen
szerelmes férfi szenvedéseit tárja elénk. Az
ismeretlen tartomány fő női szerepét a legkiválóbb inoziszinésznő, Miss Kaethlyn Wil(!-s®ss»ssB»3«aaBaBSfis*OBasHBBsa5saiHaBBaaiiB»»JíiaaRS»e:a

Keller Ármin

Szeged Széchanyi-tér 8. Telefon 363.

Irégépszalag-sjénpápir

MOZGÓ-SZÍNHÁZ

Vígjáték négy felvonásban.

:-: TELEFON 807. :-:

Vasárnap, február 18-án

A főszerepekben:
Berky Lili, Mészáros Alajos, Várkonyl Mihály és Szirm a y Imre.

A A

A leghatásosabb társadalmi dráma

AA

Előadások pont 5 ó r a k o r kezdődnek folytatólagosan 10 ó r á i g .
Oyermek]egyck csak az slsö előadásokra
érvényesek.

Helyárak: Zsölve 120, I. hely 1 —,
II. hely -'80, III, —-50 fillér.

JKirtuskoszoru.
Dráma 3 felvonásban.

Előadások délután 5 órától kezdve. — Gyermekjegyek csak az s l s ö előadásra érvényesek.

^rSet6'

(carben)

és

használt

Időgépek állandóan raktáron. Vidéki rendelések aznap Intéztetnek el. Telefonhívásra azonnal jövök.

10
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Szeged, 1917. február 18.

lia m-s ját.sza. A felvételek csodaszépek és izgalmasak. A h a r m a d i k felvonásban egy tengeri katasztrófa játszódik le. E z az első film,
amely mesteri módon oldja meg, hogyan
kell filmen egy hajókatasztrófa borzalmait
bemutatni.

— Ramara . . . A hires Fantoinas sorozat
u j folytatása rendkívül érdekes, izgalmas,
atrakciékbs.n gazdag d'etektivdráma lesz h é t '
főn ós kedden az Urániában. A főszerepet
Eriieh K a i ser Titz játsza és a rendező
IMátray Ernő, ami m á r egymaga is biztosítj a a dráma kitűnő sikerét. Jegyekről tanácsos előre gondoskodni.

— Városi gépkocsi fuvarozási üzem telefon
szám 374 és 598
Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.
«a»MiHuin»iHiniHniiimni»Mag>iB«Haai

F flttülfflftflRfi
BdUlilllIilillii

I
UoylIliuiliJii tékkel érthető e<
^
m a g a s kamatozású
elsőrangú biztonságú
tőkekamatadó-inentes

WiS||Í3snfiig&'MS$i próba mindenkit meggyőz róla. Kapható egyedül FONYÓ S O M A
világítási vállalatnál Kölcsey-u. 4. Telefon 165.

nálam napi árfolyamon kaphatók

Szécsi

Felvilágosítás,

•

Ede

bank- és v á l t ó
üzlete Kigyóutca 5. sz.

tájékoztatás
díjmentes.

1U

George

m

a

•

R

N

N

F

I

T

»

.

S

Z

Á

L

L

Ó

éttermében hústalan napok kivételével minden
időben kitűnő

Erdélyi

1
g

fatányéros

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

S z a l m á s y Mihály
vendéglős.

Francia l a p t á m a d á s a
Lloyd

világítás kizárólag az
OS RAM
izzókör-

S
j|
^

m

"SLBABBIBSSSBEAIBGSSSBEABEABBSSA*
ellen

Bern, február 17. A Bataille cimü francia lap .megtámadja Llyod Georgeot azért
a megjegyzéséért, hogy Angliának az emberanyaggal való okos gazdálkodása tette
lehetővé .gazdasági életének épségben tartását, ami viszont módot adott neki ahhoz,
liogy szövetségeseit segitse. A francia lap
ezután ezt kérdezi: Igazságos dolog, hogy
Franciaország a háború végéig a legtöbb
vért veszítő ország maradjon? Hát nem
ment fel minden frontra küldött angol ember egy franciát?
Ha a megszabadult franciák dolgoznak,
hogy Franciaországot életben tartsák, nem
lesz akkor Angliának könnyebb szövetségesei pénzszükségletének a^fcelégitése? —
Lloyd George elmélete szó szerint véve
ara vezetne, hogy Franciaország elvéreznék, mig Anglia jó egészségben marad, mivel csupán felesleges erőivel vesz részt a
harcban.

Megtiltották A n g l i á b a n a luxuscikkek bevitelét
London, február 17. A Daily Mail értesülése szerint minden fényűzési cikk behozatalát megtiltatták, azonkívül pedig építőanyag, fa és papiros behozatalát a legcsekélyebb mértékre korlátozták.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo
MŰSOR:
Előadások kezdete ne-gyednyolckor.
V A S Á R N A P d. u.: Legénybucsu. Operett,
V A S Á R N A P E S T E : Zsuzsi. Paraszt-vigjáték
P á r o e , egyharmado®.
• za

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Valódi AUER-fény qá%
harisnyák, üvegek és égők Raphafék kizárólagosan

:-:

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

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

Dr. Palócz

H.

Telefon 4 6 ? .

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.

9 uíiégifÉs j ó M u i tartása sluállelfaífk.
saaaaaaiaaaaiiaBaaaaaaiiaaaaaaaiaaiiiaBuasitsBaa.'

*
B

„CVLOL"

fsgyszesz

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

férfi- és női
a uha-üzlete
Kossuth Lajos-sugárul .
_

Mérsékelt árak. — P o n t o s
kiszolgálás. — Férfi- fiu és
leányka-kalapok.
5 Telefon 7 7 3 .

Telefon 7 7 3 .

V

Nemecz Dezső d"ÍJiL ban.
Szeged Tisza Lajos-körut 73. Dugonics-téri sarok
mellett. Telefon 3—41. sz.

előfizetési ára Szegedem
11.
A Szegedi Gyógyszerész Testület tudatja
a t. közönséggel, hogy m a , vasárnap délután a közeíkező gyógyszertárak vannak nyitva és egész héten, minden éjjel is, csak ezek a gyógyszertárak szogáltatnak ki gyógyszereket:
Barcsay Károly, Széchenyi-tér.
Bokor és Vajda, Kállai Albert-Hid-utca.
B o r b á s Gyula, Újszeged.
Borbély József, Tisza Lajos-körut, Gróf
palota.
Löbl Imre dr., Gizella-tér.
S a l g ó Péter, Alsóváros, Szt. Mátyás-tér,
Török Márton, Csongrádi-sugárut 14.
Z a k á r S á n d o r , Valéria-tér.
A többi gyógyszertár ma délután zárva
van s ezek egész héten éjjel sem tartanak szolgálatot.
ii.

egy évre .
félévre
.
negyedévre
egy hónapra

. . 28.— kor.
. . 14.— *
. .
7.—
. .
2 40 ^

Vidéken:
egy évre . . . 28.— kor.
félévre
. . - 14.— „
negyedévre . . 7.— „

•maiaanamaiaainHi

ö

r

és mindennemű egyéb értékpapírokra előlegeket folyósít és azoknak vételére, eladásááa, nemkülönben egyéb pénzügyi
müveletekre megbízásokat előnyös féltételek mellett teljesít a

í
•

.••HiiiiiiuNiMmiHiiiiiimiiiiiiiMiiiiHiiii

e » á r ú Jk,

boák, muffok, stb. a eggondosabban vegyileg tisztittatnak. - Plüsch és báfsonygözölés szakszerűen készül.
S aiíi-s-i
l A I C ^ c !

Szeged, Kölcsey-utca 11.

m

SA-srázra#

W m M l ég u e s y f M ó Ipapíeiepán, Sseged, KasiHizy-u. 14. Tolöfon inra*
FioitQzlsfalf: sitiin u.10.(yaiépla-fépe.)leisíon994,Blzolla-tfip3. Telefon 1055

Vidéki fióküzletek: ZENTA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISKUNFÉLEGYHÁZA.

Szeged, 1917. február 18.
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I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben
h n
ké

Babós Sándor

| fTo fSf'

trájós fogáé® vegyen
mielőbb a híres LeLmnger-féle f o g c s e p p b ő
üvegje 70 fillérért k&phsto Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szegőd,
Széchenyi-tér.
250

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

Iskola-utca 8. — Szolid árak.
BCüaasssaüj

eiadó a

"KEaeBMaaaassssasasBeasaesasBeasassBBBsaiaaasaaBBaaa.

s:

Csekomes-sj. 8.
Telefon 8 5 4 .

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

m é s z á r o s
é s
h e n t e s
aki ugyancsak a takarmányhiány miatt
a hatóság hozzájárulásával ^ ^ ^

400 darab lialal serifis! ilaa! le

G y o m o r bajosod dicsérik a Leizinger-féle
gyomoresepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
TÍYÓGVSZARTÁSÁBAN SZAGOL
Széchenyi-tér.
250

Legmegbízhatóbb

Legoicsébb beszerzést

Hajhullás, hajkoppa
gyorsan elmuük a Líiuzinger-fala „C h i n a h a js z e s z * által. Ara K 1-50
Kapható Leinzinger Qyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

izzad valamely testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger féle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinge r
gyógyszertárában Szege.®
Széchenyi-tér.
250

férfi é s raői d i v a í d k k c k
legnagyobb raktára. —

forrás.

Széchenyi-tér 17,
Telefon 8 5 5 .

11

és azok húsát m a x i m á l i s

ünnies-u. o

árért

sz.

méri ki. Egy-egy vevő 15 kilóig vásárolhat. Használja fel minden háziasszony
ezt a kivételesen kedvező^alkalmat, mivel ennél több sertés nem kerül kimérésre.
——-

Legjobb hajtessö » z
országosan elismert Leinzinger-féie. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Siécbenvl-tér.
2Sf
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Jiaphaidk Szegeden 1

Szabó István :

Farkas Pál:

m

fes? M t í e l

5.1

D O B EH D Ó

Vajda Ernő:

4.1

Herczeg Géza:

Kóbor Noémi:

ES8?Hl!en{8Iálll2iRSl8f 5.1

aáiiírűs képzli iisdiiíssirsiáíípíií

Ifj. Hegedűs Sándor:

fiz apanyüBp iiafila

3,60

3.1

naplója

5.1 BBfieCHÜiSH ÚR9I9

Drasche-Lázár A.:

Tüzprőba

2,40

ísüiepíi a íissáöaa

Herczeg Ferenc:

róka

2,50

UDVARI

LEVEGŐ

3.1

3.1

A G 0 L E fö

5-60

5.1

NGEfAS

EIA

.5.1

fóodern

Pártütő angyalok 5.1

H füsfieH nem uifód
bialudn!

7.1

SZÉPASSZONY

Három

novella

5.1

ffifiZAPPA

Hüagoií

ím

2.1

3.1

A VIHAR

3-1

Papa

3.1

ládányi

3,1

Dollár —

Csaíhó Kálmán!

V

le saí M

í

mi

3.1

Gábor Andor:

Byron-Kosztolányi :

3.1

A lélekbúvár

Shakespeare-Babits:

Moly Tamás:
költők

3.1

Csermely Gyula:

Móricz Zsigmond:

Gábor Andor:

3.1

Szeplőtlen esssoou
Anatole Francé:

Kosztolányi:

Eichtruth Natália:

Lso

színház

Vérvirág
Ifj. Hegedűs Sándor:

Nagy Endre:

Laczkó Géza:

Ábrahám Ernő:

5.1

kis

Bársony István:

3.1 Talizmán versek 3.1

Meyrinck:

Várnai Zseni:

fibbOMfiSOH

3 M i a u veaíi i

Egy

k önt/vkereskedésében

Kiss Menyhért:

Szép Ernő :

Bölcke kapitány

Kaffka Margit:

K é k

Várnay X
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könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.)
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