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AMSTERDAM:
Newyorki tőzsdei jelentések szerint Amerikában általános az a
vélemény, hogy a háboru kritikus pontjára
értünk. Az esetleges béketárgyalásoknak
•két héten belül, tehát még -a tavaszi offenzíva előtt meg kell kezdődni, mert máskülönben
nem vezethetnek gyors eredményre.
ZÁGRÁB: Tegnap,óta Zágrábban és á
(környéken hallani lehet a déli frontról az
ágyuk dörgését. Különösen heves az ágyumoraj délután kettő és négy óra között.
MADRID: Alfonz király a napákban az
ellenzék vezérférfiai előtt Spanyolország
helyzetéről és politikai céljairól nyilatkozott. A király hangsúlyozta, hogy csakis a
legszigorúbb semlegesség gátolja meg azt,
hogy Spanyolországot
ujabb veszteségek
érjék. A királynak a közlése, különösen az
a kijelentése, hogy állandóan ellenőrzi a
kormány politikáját, az ellenzéket eltérítette attól a szándékától, hogy továbbra is
támadja a Romanones-koáimányt.
STOCKHOLM: A cár Protopopov belügyminisztert kihallgatáson fogadta. A belügyminiszter részletes jelentést tett a legutóbb felfedezett nagyszabású
összeesküvésről. Politikai körökben nagy izgalommal
néznek a jövendő elé.
ROTTERDAM: . Washingtoni jelentés
szerint a kubai forradalom gyorsan terjedt
el. Satijago de Kubában egy amerikai tengerészkülönitmény partra szállott.
HÁGA: Brazilia közölte Németország-1
gal, hogy több hajója útnak indult és át fog
haladni a veszélyeztetett zónán.
BERLIN: A birodalmi gyűlés mai ülésén Kaempf élnöik megnyitó beszédében
többek közt a következőket mondta:
— Ha a jelek nem csalnak, közeledünk
a hatalmas mérkőzés ,döntő harcaihoz. Béke
jobbunkat az ellenség hetyke gúnnyal viszszaufasitotta. Erre való tekintettel Németország és szövetségesei ahhoz a fegyverhez nyúltak, amelynek korlátlan használata
a gyors sikerhez vezet. Mi a rendelkezésünkre álló fegyvert,addig le nem tesszük,
amig az ellenség háborús célját te nem verteik és országunk függetlenségét és szabadságát meg nem védtü'k. E pillanatban, a
mikor újból komoly harcokba lépünk, üdvözlöm hű vitéz seregeinket és szövetségeseink dicső seregeit. Üdvözletemet küldöm a flottának, a rettenthetetlen buvárhajók személyzetének és a kipróbált lángeszű
vezéreknek. Üdvözlöm az egész népet is,
amely inkább mint valaha, munkálkodik a
császárért, a hazáért* a szabadságért
és
függetlenségért.
.,
,
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Carsoo komoly veszedelemnek
tartja a kíméletlen buvártiajő-harcot.

LONDON, február 22. Az angol alsó- | séges
házban a tengerészeti költségvetés

tengeralattjárók

mcgsemmisitése

beter-

ügyében olyan politika, amely a német ad-

jesztése alkalmából Carson, az admiralitás

miralitásnak legkevésbé kellemes. Egy má-

első lordja a tengeralattjáró-veszedelemről

sik oka a hallgatásnak az, hogy egy ellen-

beszélt.

Azt mondta,

séges búvárhajó

komoly

és niuesenek ezidöszerlnt

hogy a fenyegetés
olyan

csodaszerek, amelyekkel azt el lehetne osz-

megsemmisítését

bizton-

sággal csak nehezen lehet megállapítani.
Február l-je óta

negyven német ten-

latni. Bizik abban, hogy a most kigondolt

geralattjáróval vívott harcról érkezett je-

ellenszerek tökéletesek azonban és általuk

lentés,

a veszedelem komolyságát fokozatosan, erő-

ikerültünk össze az ellenséggel, amely két-

teljesen lehet enyhíteni.

ségtelenül nagy- teljesítmény. Carson ezután

Tizennyolc nap alatt negyvenszer

Az angol veszteségek súlyosak, de nem

félemiitette még, mint ,a megállapított ese-

felelnek meg a német jelentések túlzott két-

tek egyikét, hogy egy angol torpedórom-

kedésének. Február 18-iikáig a német búvár-

boló elfogott egy tengeralattjárót. A szó-

ba jók

134 angol szövetséges és semleges

nok arra kéri a nemzetet, hogy támogassa

hajót sülyesztettek el. Ezen idő alatt 6675

a flottát a behozatal körül és kijelenti, hogv

hajó érkezett angol kikötőbe és 5873 Indult

bizik a veszedelem megszűnésében.

el azokból. A hallgatás politikája az ellen-

Rohamcsapataink élénk
tevékenysége keleten.
- Számos foglyot szállítottak be. - A Naroc-tónál az
oroszok vállalkozásai meghiúsultak. BUDAPEST, február 22. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Vadászkülenitményetihk és rohamcsapatalnk tevékenysége, nevezetesen a Dornavatra és a Dnyeszter közti arcvonal területén tegnap ismét
igen elérik volt. Osztagaink mindenütt sikeresen hajtották végre megbizásaikiait és
csak nagyon csekély veszteségük árán számos foglyot szállitották be.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, február 22. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-

tábornagy arcvonala: Rigától délkeletre és
a Narocz-(té déli partjain századnyi erősségű orosz osztagok vállalkozásai meghiúsulták. Labusynál, a Szczara mentén és több
helyen a Dnyeszter és az Erdős-Kárpátok
közt rohamíjsapataink néhány sikeres vállalkozást hajtottak végre.
József főherceg vezérezredes harcvonalán és Mackensen vezértábornagy hadcsoportjánál a hóviharban csák csekély harci tevékenység folyt.

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

Az angol támadásokat visszaverték
a németek.
— Az ellenség 200 halottat és 39 foglyot vesztett. —
BERLIN, február 22. A nagy főhadiszállás jelenti: Ruppreeht trónörökös hadcsoporitja: Arinentierestől délre erős tüzelés után több angol század benyomult állásunkba. Erőteljes ellentámadással azonnal
visszávetettök őket. Az árkok kitisztítása
alkalmával 200 halott angolt
számláltunk

és 39 főnyi elfogott legénységet szállítottunk hátra. Az ellenségnek Varnetontól délre, a labassei csatónnátói délre és az Ancre
és a Somme közt megkisére&t felderítő előretörései balsikerrel végződtök.

LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
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Angol beismerés.
A német birodalmi gyűlés nagybizottságában, mint ismeretes, hivatalos nyilatkozatok hangzottak el a kíméletlen buvárhajó-harc eredményéről. A közölt adatok
alapján meg lelhet állapítani, hogy a szigorított blokád nemicsak sikeres volt. hanem
felül is multa a várakozásokat. Hogy a német részről megrajzolt helyzet teljesen födi
a tényeket, igazolja az angol alsóházban tett
nyilatkozat, amely komolynak és veszedelmesnek ismeri el a kíméletlen buvárhajóharcot. Carsonnak, az admiralitás első lordjának beszéde, aki nyíltan az angol nép elé
tárta a szigorított blokád sulvos következményeit és felelősségének tudatában kijelentette azt is, hogy azok a reménvek, amelyeket a közvélemény a kíméletlen buvárhajó-harc leküzdésére nézve táplál, nem
nyugosznak reális alapokon, mert ez idő szerint — mondotta Carson — nincsenek olyan
csodaszerek, amelyekkel a szigorított blokádot meg lehetne szüntetni.
A német búvárba jók teljesítményei, valóban felülmúlhatnak minden várakozást és
nagyon érzékeny sebeket okoztak, ha Anglia
kénytelen hivatalosan beismerni a helyzet
komolyságát és veszedelmét. Ezt semmikéipen sem tenné meg, ha a csapások, amelyek sújtják, nem volnának hatalmasak és
kemények, hiszen Angliának tengeri világhatalma rendül meg, ha szabad forgalmát
sikeresen lehet korlátozni a tengeren, ahol
eddig egyeduralmat gyakorolt.
Hogy Anglia, ami természetes, mily féltékenyen őrködik presztízsének megóvásában, bizonyítja a skagerraki tengeri ütközeh
amelyet valótlan jelentések közlésével győzelemnek tüntetett fel. H a most Angliának
a tények előtt meg kell hajolnia, a veszedelem bizonyára oly nagy, amelyet eltitkolni nem lehet még a gőgös A'bionnak sem.
Carson megnyugtatásnak szánta azt a
kijelentését, ihogy a szigorított hlokád bejelentése óta az angolok negyVen esetben
vették föl a harcot a német buivárhajókkal.
De lényegében ez beismerés is. Németországra nézve kedvező, mert azt jelenti,
hogy Anglia minden eszközzel védekezni
igyekezett a buvárhajó-harc ellen, de eredménytelenül. Az a bátorító kijelentés pedig,
hogy a szigorított blokád folyamán több ezer
hajó érkezett Angliába és indult el onnan,
tulajdonkénen
szintén a biívárhajó-íharc
eredményessége mellett bizonyít, mert, íme,
az angol admiralitás első lordja szükségesnek érzi hangsúlyozni, h«ogy Anglia hajóforgalma a szigorított blokád ellenére sem
szünetel. Ezzel hangot ad a lelkek titkos
mélyén lappangó aggodalomnak, hogy vájjon a kíméletlen buvárihajó-harc nem fogja-e
teljesen elszigetelni a világtól Angi/iát, a
melynek már csak. egy hónapra elegendő
élelmiszere van. Nem, vigasztalja meg a
nyugtalan közvéleményt Carson, Angliába
még érkeznek hajók és Anglia még útnak
mer indítana hajókat. Ennél plasztikusabban
megvilágítani a buvárhajó-harc jelentőségét
ebben a pillanatban alig lehetett, mint ezzel
a bátorítással.
A kíméletlen buvárhajó-harc eredményei mindjobban mutatkoznak már az Egyesült-Államokban is. Egyik Washingtonbó'
érkezett jelentés szerint Wilson állítólag el
akarja kerülni a hadiállapot bekövetkezését
Németországgal.
A jelentés
hitelessége
ugyan ellenőrizhetetlen, az Uniónak a ihirszolgá'atban Anglia volt a mestere, de mégis
jellemző és nem Jelentőség nélkül való az a
tartózkodás, amelyet Wilson a diplomácia'
viszony megszakítása óta tanusit.
Vannak jelentések arról is. hogy az
Unió hadügyminisztere legközelebb nagyszabású katonai javaslatot terjeszt a kongresszus elé és Wilson kívánságára az általános hadkötelezettség alapján, de ezek a
k^züilődéeek sem az erős akaratnak, liapeai
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a minden eshetőséggel számoló kényszer- I hadikészülődéseket tenni, amelyektől eredtoelyzetnek kifejezői.
I ményt csak akkor várhatna, ha az ellenséMost tűnik csak ki
valójában, hogy ges hatalmak a világháborút az Unna győWilson lépése, amellyel a diplomáciai vi- zelmének kedvéért addig folytatnák, amig
szonyt megszakította, mennyire könnyelmű uagysokára és rendkívüli nehézséggel olyan
volt. Wilson, aki a gyors békekötés érdeké- helyzetbe jut, hogy teljes hada készenléttel
ben emelte fel szavát, most kénytelen oly avatkozhatik be a küzdelembe.
MNIUINUNUUNAI

bbapaxsba3>csibbi3ixassisgaabaaaunacbogah»uubbaaba«iibbiugaah«jimsajnb«uaaa

Ezer olasz katona fulladt a tengerbe
— Megtorpedózott csapatszállító gőzös. —
Berlin, február 22. A Wolff-ügynökség jelenti: Egyik
tengeralattjárónk
február 17-ikén a Földközi-tengeren torpedólövéssel elsüllyesztette a Min-as 2454
tonnás olasz csapatszállító gőzöst. A
gőzösön 1000 katona, nagymennyiségű

jfílialános

kaiotjai

kiképzés

WASHINGTON, február 22. (Reuterjelentés.)

Wiiscmial

való

tanácskozás

. után Baker hadügyminiszter közölte, hogy
még e héten a vezérkar által kidolgozott
általános

katonai

javaslatot terjeszt

muníció és három millió értékű arany
volt szalonikii rendeltetéssel. A gőzös
legénysége és a hajón lévő csapatok,
két ember kivételével, akiket a tengeralattjáró megmentett, elpusztultak.

a

kongresszus elé. Hir szerint az elnök az
általános katonai kiképzés alapelve mellett foglalt állást, ha azt gyakorlati módon meg lehet valósítani.

Wilson diktátori hatalmat
kér a szenátustól.
Hága, február 22. Amerika politikai köreiben rendkívüli feltűnést kelt Wilsonnak
az a jaVaslata, melyet a szenátus elé terjesztett és amely azt kéri, hogy a döntés
jogát bizzák egyedül csak rá. A jogászvilág
felháborodással fogadja a kísérletet is, hogy
az elnök jogkörét az alkotmánnyal ellenkezően igy kibővítsék. Ezt megengedhetetlennek tartják, mert beláthatatlan következményei lehetnek. Bár biznak Wilson megfontolt lényében, ilyen diktátori hatalmat mégsem akarnak egy embernek adni. A kongresszus többsége azonban bizonyára elfogadja Wilson javaslatát.
Genf, február 21. Washingtonból jelentik: Lansing 'külügyminiszter egybehívta a
szenátus jogügyi bizottságát, hogy kisürgesse annak a javaslatnak a megszavazását,
amely felhatalmazza Wilsont arra, hogy
szabadon rendelkezzék az állam fegyveres
erejével.

Wilson még reméli a hadiállapot
elkerülését
London, február 22. A Central News
washingtoni távirata szerint az elnök nem
osztozik azoknak az amerikaiaknak véleményében, akik azt hiszik, hogy a háborúban való részvétel .előnyös volna az Egyesült-Államokra nézve és ragaszkodik ama
reményéhez, hogy a Németországgal való
diplomáciai szakítás ellenére elkerülhetik a
hadiállapot proklamálását.

Wilson a népakarat megnyilvánulását várja.
Rotterdam,
február 22. A Times jelend
Newyorkból: Az elnök ínég mindig nem
osztja azok nézetét, akik azt mondják, hogy

Jfnjerikábcm.

a háborúban való részvétel használ
az
Egyesült-Államoknak. Még mindig ,azt remélik, hogy kikerülhetik a háborút. A közvélemény feszülten figyeli, hogy mi történik a tengeren. A németek egész sereg semleges hajót sülyesztettek el és semmi bizonyíték sincs arra, hogy nem bánnak el
ugyanígy az amerikai hajókkal is. Hogy
amerikai emberélet és vagyon eddig nem
pusztult el, ennek jőképen az az oka, hogy
az amerikai hajók alig érintették a veszélyeztetett területet. Az elnök be akarja várni, hogy hogyan fogadja a nép az első német torpedótámadást, amely egyúttal casus
beili-t is jelenthet.
t

Zavargás Newyorkban a drágaság
miatt.
Rotterdam,
február 22. A Daily Newsnak jelentik Newyorkból, hogy ott tegnap
két munkásnegyedben két izben komoly zavargás támadt az élelmiszer, különösen a
burgonya árának emelkedése miatt. Mind a
két esetben rendőrségnek kellett közbelépni.
Az árdrágítás oka az élelmiszerben mutatkozó hiány, amit a német blokád okozott.
Williamsburgban ezer és ezer emberből álló
tömeg megostromolta az élelmiciklkdket
szállító kocsikat.

A toborzás kudarca,
Rotterdam,
február 22. A Daily Teíegraph-nak jelentik Newyorkból:
A verbuválás eddig nem valami nagy eredménnyel
járt. Az energikus nyilvános fölhívások ellenére a mult héten Newyork területében csalt
huszonkét ember jelentkezett.

Az amerikai vasutak hadi
kész&iödése.
Bern, február 22. A
Havm-ügynökség
jelenti: A nagy amerikai vasúttársaságok
igazgatói értekezletre gyűltek össze, hogy
megbeszéljék a hadiszerek
és a
csapatok

szántásának
gyors lobon yolttáóám
ges intézkedéseket.

muksó*
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Bővül a közélelmezési
hivatal.
(Saját
tudósítónktól.)
A közélelmezési
'hivatal bővülése nem a (hivatali helyiségre
értendő. Ez még ma is primitív, a kívánalomnak, a célnak éppenséggel meg nem
felelő. A nap minden órájában zsúfolva van
közönséggel, amely oly tömegesen, lepi el
a hivatali szűkös helyiséget, mint nyári időben a Tiszát a tiszavirág. Egymás -hátán
tolonganak az emberek, akik cukrot, -kávét,
petroleumot és szenet akarnak és ugy elállják még a hivatali helyiség bejáróját is,
hogy oda csak életveszéllyel lehet bejutni.
Ezen az állapoton segiteni kell, még pedig
halasztást nem tűrve, az-onnal, mert a mostani beosztás mellett lehetetlenség a hivatal
ügyeit intézni és a közönség érdekeit kiszolgálni. Nincs most fontosabb szerve a város
közigazgatásának, mint a közélelmezési hivatal és ennek a legfontosabb szervnek megfelelő helyiséget kell átengedni, hogy a vezetővel együtt a tisztviselő kar nyugodtan,
háboritás nélkül végezhesse áldásos működését.
A Délmagyarország
megirta, hogy ujabban szenet és szemes borsót árusittat a közélelmezési hivatal, legközelebb pedig méz,
burgonya és korpa fog érkezni, amelyeknek
kiárusítását szintén megkezdeti. Ezek a cikkek eddig is a közélelmezési hivatal ügykörébe tartoztak, amely a közellátás céljából üg37körét az áruház létesítésével kívánja
kibővíteni. A közélelmezési tanács szerda
esti ülésén határozták el az áruház létesítését és már is arról számolhatunk be a közönségnek, hogy az áruház gyermekru'haosztálya már a jövő héten meg is nyilik, ahol
a közönségnek alkalma lesz gyermekruhá'kat, amelyeknek ugyancsak sziikiben vagyunk, tisztességes áron vásárolni.
A közélelmezési hivatal
vezetőjének,
Balogh Károly 'városi tanácsosnak tudomására jutott, hogy a Kölcsev-utcában levő
Wagner - házban elhelyezett Förster - féle
gyertnekruha üzlet eladás alatt áll. Üdvös
előrelátással még tegnap este intézkedett,
hogy a ruha üzleti áruk kiviteli tilalma az-onnal életbe lépjen. Hogy erre az intézkedésre
égető szükség volt, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Förster-féle gyermekrulha üzletet teljes egészében megvásárolta
Kovács Dezső nagyváradi kereskedő, aki
természetesen az árukat Nagyváradra kívánta elszállítani, elárusitás céljából. A nagyváradi kereskedő, ma, hogy megjelent a közélelmezési hivatal vezetője .előtt, azzal állt
elő, hogy engedélyt kért a gyermekr-ulhák
elszállítására. Balogh Kár-oly az engedélyt
nem adta meg, még pedig azzal az indokolással, hogy árukat másutt való elárusitáisra, nem szabad a városból kivinni. Azt
-természetesen megengedte a nagyváradi kereskedőnek, hogy az árukészletet itt kiárusítsa, majd ajánlatot tett -neki, hogy az árukat a közélelmezési hivatal átveszi. Megfelelő kereskedői hasznot igért a kereskedőnek, aki miután a z árut -nem vihette el Nagyváradra, a megvett üzletet a vételárban átengedte a közélelmezési hivatalnak. Igy már
a jövő héten megkezdődik a gyermekruha
kiárusítás, még pedig oly kedvező ár-on, a
milyenhez a háború óta -nem igen-van -hozzászokva a fogyasztó közönség. Ezt egyébként a közélelmezési -tanács csütörtöki ülésén jelentette he Balogh tanácsos.
Megírtuk tegnap, hogy nem-csak a közönség panaszkodik a kereskedőkre a kiszolgálás miatt, de a kereskedők is a közönségre a kiszolgálás megnehezítése miatt.
Más irányú panaszok is hallhatók a közönségre. Arról van tudomásunk, hogy egyesek
a cukor, liszt, zsir és szénutalványokkal
üzérkednek, -"hogy az illetékes hivataltól
könyveik alapján kikérik az utalványokat és

DÉLMAGYAR ORSZÁG
azokat pár koronáért eladják, sőt a beszerzett árukat haszonra tovább árusítják. Az
üzérkedők és árdrágítók ellen a legnagyobb
szigorral kell eljárni, mert az még sem engedhető meg, hogy bárki is üzérkedlhessék
utalványokkal, vagy a közélelmezési hivatal
révén kapott árukat nyereség mellett tovább
adja.
A hatóság az utóbbi hetekben mlár több
iz-ben lépéseket tett a belvárosi elemi iskola
kiürítésére. Itt kivánnák ugyanis elhelyezni
a közélelmezési hivatal szervezetét. A temesvári katonai parancsnokság el is rendelte

3
az iskolának, amelyben jelenleg katonai kórház van, kiürítését, ezt azonban ezideig nem
tudták keresztülvinni. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester és Balogh Károlv pénzügyi
tanácsos pénteken fölkeresték Pameczky
Jenő altábornagy, kerületi parancsnokot, a
kit fölkértek, hogy intézkedjék, az iskola kiürítése iránt. Az altábornagy -megigérte,
hogy intézkedni fog, a kórház kiürítését
azonban akadályozza, hogy -a polgári iskola,
ahova a kórháznak át kell költöznie, még
nincs megfelelő állapotban. Ha a szükséges
javitási munkálatokat, itt befejezték, nyomban megtörténik az iskola (kiürítése.
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Tízezer hold városi bérföld eladása.
(Saját
tudósítónktól.)
A város ügyeit
intéző körökben és a törvényhatósági bizottság tagjai között napok óta nagyarányú
tervről folynak a megbeszélések. Ismeretes,
hogy az egyik legutóbbi közgyűlésen Obláth
Lipót annak érdekében tett indítványt, hogy
a város — a kedvező konjunkturális viszonyokat kihasználva —
adja el földjeinek
egy részét. A tanács javaslatára a közgyűlés a gazdasági bizottságnak adta ki az indítványt, Oblátlh indokolását pedig a nagy
zajban nem lehetett hallani. Már ezt megelőzőleg és azóta is felvetette illetékes körökben -ezt a kérdést Kállay Albert, v. b. t. t.,
Szeged egykori főispánja, aki nyugalomba
vonulása óta állandóan tartózkodik minden
közéleti megnyilatkozástól, a közgyűlésen
is csak .nagyritkán jelenik meg. Szavának
súlya (és tekintélyének ereje azért csorbítatlan. Innen van az, hogy a földeladás gondolatával egyre intenzivebben kezdenek foglalkozni, amióta Kállay Albert portálja, aki
hosszú szegedi működése alatt mindig -ovatos várospolitikusnak bizonyult és elvi ellensége volt minden földel'adásnak.
A fölmerült terv ,a következő. Szegednek összesen 70,278 Ihold földbirtoka van.
Ebből bérföld a ,tápai birtokkal együtt 44,138
hold. Adjon el a város földjeiből 10.000 hold
terjedelműt öt-tiz holdas parcellákban. A
mai földárak mellett nem optimisztikus számitás az, hogy az eladásra kerülő földekért
iholda-nkint 3000 koronát lehet kapni, ami
-annyit jelent, hogy a 10.000 hold földért
kerek .30 millió koronát kapna a
város.
Számításon kivül hagyjuk itt, hogy szakemberek .véleménye szerint a 10.000 hold
holdankint való átlagos ára 3000 koronánál
minden körülmények között mag-asabb lenne. Szeged földbirtoka a háború kitörésének
évében 68,603,130 koronát reprezentált. Ez
a becslés Szűcs Mihálytól, a Szeged mezőgazdasága cimü nagy munka szerzőjétől
származik és azt irányadónak fogadta el a
város hatósága is. Köztudomásu, hogy a
város földbirtok-politikáját illetőleg sohasem voltak egy véleményen az illetékes tényezők. Huszonhárom év előtt történt, hogy
az évi költségelőirányzat tárgyalásakor a
pénzügyi bizottság arra tett javaslatot, hogy
a város összes birtokainak miként való eladására a tanács tegyen előterjesztést a
közgyűlésnek. Ennek a határozatnak indokai
között szerepel: a Jiaszonbérlőktől nyert
jövedelem az érték alig két százálékát hozza meg, a n-agy távolságok miatt nehéz az
adminisztrálás és ellenőrzés, az akkori árak

minden addig tapasztalt árat jelentékenyen
fölülh-a!adtak, erős középbirtokos osztály
létesítése mozdittatnék elő, megszabadulna
a város nagy adótebertől és pótadó-jövedel.
mét tetemesen emelné. Érthető, hogy -egy
ilyen határozat, amelynek indokai nagyrészt ma is helytállók és amelynek már
akkor is volt jogosultsága, nagy ellenkezést
keltett volna, ha gondolt volna bárki is arra,
hogy a hatóság minden határozatot komolyan vesz, amelyet a közgyűlés, vagy egyes
bizottságok hoznak. Nagy -és merész lépés
lett volna a város egész földbirtokát eladni.
Most .azonban arról van szó, hogy a -város
70.000 hold földjéből, 44.000 hold bérföldjéből mindössze 10.000 hold adassék el.
Szegednek még mindig hatalmas nagyságú
földbirtoka marad, viszont azzial, hogy földiének egyhetedét eladja, az eddigi 68 milliós
értéknek legalább felét megkapja. Mi ehhez
a hatalmassá nőtt arányhoz képest az az
értékemelkedés, amelyről az 1894-es pénzügyi bizottsági határozat beszél.

Scultéty
Sándor főszámvevő, . aki a2
-eszme föltétlen ,hive, azt a kitűnő gondolatot vetette föl, ihogy kizárólag szegedi bérföldeket kellene eladna. Ennek az lenne az
eredménye, hogy a busás vételár mellett
Szegeden adóznának az uj -birtokosok és az
adóbevételből előálló ez a többlet
megközelítené azt az összeget, a
mit a 10.000 hold után bér cimén
vesz be a város.
Az eszméről különböző körökben folytatott
megbeszéléseink során még égy -nagyszerű
gondolatot vitattunk meg. A háború bőségesen -szedte áldozatait a szegedi hős fiuk,
-köztük a földművelők sora-iból is. Sokan
estek el közülük, sokan lettek rokkanttá, de
bizonyára legtöbben azok vannak, akik a
lövészárokban, vagy -keserves hadifogságban eltöltött hosszú évek után visszatérnek
közénk.
Elsősorban ezeket: a hadiözvegyeket, rokkantakat, esetleg azok családtagjait és az éveken át háborút
viselt szegedi parasztot juttassa
földhöz a város.'
Most még a pénz felhasználásáról v-an szó.
Azok is, akik nagyon tépelődő természetűek
és nehezen tudnak határozni, kitűnő üzletnek tartanák a város számára, ha régebbi
adósságait ki tudná fizetni. Ezek összege
ma 2,5,985.806.64 korona, törlesztésére és kamataira a legutóbbi költségvetésben 1.974.039
korona szerepel. Á 10,000 hold vételárából
kifizethetné tehát a város régi adósságait,
az azok fedezésére a költségvetésben sze-
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replő közel két 'millió koronát 'más fontos
beruházások — amelyek létesítésére bőven
vannak kötelességeink — törlesztésére fordíthatná. Abból az összegből, amely a földekért befolyna, milliók állanának még rendelkezésünkre.
A város közeli jövőjének micsoda szépséges perspektiVája nyili'k előttünk egy
olyan tranzakció folytán, amely meghagyná
Szegedet továbbra is nagybirtokosnak, földjének csak csekély részét idegenitené el,
kamatoztatná a pompás konjunktúrákat,
egyszer a város számára is erős és gyarapodó kisbirtokos osztályt teremtene Szegeden és a várost egy nagynevű misszió dicsőségéhez juthatná, amelynek fényét növelné az, 'hogy elsősorban a háboru résztvevőit, azok hátramaradottad, vagy hozzátartozóit juttatná a sovárgott, kiérdemelt
földhöz.
A kérdést ép ezek miatt az okok miatt
igyekezni fogunk állandóan napirenden tartani. Föl fogjuk tárni az aggályokat, amelyele kevesen vannak. Megszólaltatjuk a legkülönbözőbb véleményeket. Ki fogunk térre
a dolgok részleteire is. Hisszük, hogy sikerülni fog igy a kérdést nagy horderejóhez
méltó alapossággal megivilágitani és ezze'
közvéleményt teremteni a leghelyesebb megoldás számára.

A képviselőház ülése.
(Budapesti

iudóújtórik

tátyefonjeleiitéép.)

A képviselőház csütörtöki ülését
délután
félnégykor nyitotta meg Szász Károly alelnök. Először megválasztották az összeférhetetlenségi bizottság három ellenzéki tagját. Névszerinti szavazással C$epmák
Ernőt,
Őrgróf Pallavicirti
Györgyöt és
Vázsonyi
Vilmost választották meg. Csermák és Pallavicini a választás után nyomban letették
az esküt, Vázsonyi azonban, nem volt jelen
az ülésen. Az elnök ezután szünetet rendelt el.
Szünet után rátértek a napirendre, a
miniszterelnöki jelentés tárgyalására. Far.
kffS Pál volt az első felszólaló. Elismeri,
hogy az ellenzéknek joga, sőt kötelessége
a legmesszebbmenő kritika. Egyes felszólalások azonban igen károsak és veszedelmesek nem egy párt, hanem a nemzet fejlődésének és létérdekének szempontjából. Károlyi pártja egy idő óta következetesen békepropagandát csinál, sőt Holló Lajos tegnap odáig ment, hogy a háboru keletkezésének indokait nemcsak a jelenlegi külpolitikai és harctéri helyzet megengedett lehetőségének figyelembe vételével, hanem a történelmi igazsággal is teljes ellentétben fejtegette. Ez a beállítás a lehető legveszedelmesebb, nemcsak kifelé, hanem befelé is.
Megállapított igazság az, hogy a háboru elkerülhetetlen voltj, mert az angol külpolitikusok elhatározták.
Ezután Károlyiék amerikai útjaival foglalkozik. Megállapítja, hogy Károlyiék amerikai működése sokat lenditett azon a hiten,
hogy a monarchia felbomlása háboru esetére biztosra yehető. Amerika a háboru 'óta
folyvást ellenszenvét mutatta ki irántunk és
ma már nyílt konfliktusba kerültünk.
Hi
Károlyi és társai most végig gondolják, a

mit nyilván elmondottak, azt kell látniok,
hogy az antant amerikai ügynökeinek hangulatkeltését nem ellensúlyozták,, hanem inkább előremozditották. A magyar parlamentnek kötelessége a közvéleménnyel megértetni, hogy a ránk nézve végeredményben győztes háboru nem államférfiúi akaraton, hanem a világtörténelem
alaptörvényein alapul. A miniszterelnök jelentését tudomásul veszi.

Holló Lajos személyes kérdésben szólal
fel. Benne is meg van a végleges győzelem
iránti bizalom. Tegnapi beszédében a semlegesek békeakciójára akart Visszhangot
adni. Tévesen ítélik meg azt is, amit (Németországról mondott. Németországra vonatkozólag azt a kijelentést tette, hogy Németországnak utak kellenek gyarmataihoz és a
kereskedelmi világpiacihoz. Távol állott tőle
azt állítani, hogy Németország jogtalan expanziós politikája idézte fel a háborút. A
miniszterelnök tápot adott a sajtónak az elhangzott denunciáns szó használatára. Tiltakozik ama beáüitás ellen, amely párhuzamba vonja amerikai utjukat az amerikai
szerbek és tótok akciójával.
Gróf Bot t hány
Ti'vadar foglalkozik
Farkas beszédével. Fentartja azt az elvet,
hogy a külpolitikai államszövetségek alakítása rejtik magukban a Iháboru csiráját. Ezután Ortffy
Lajos szólalt fel. Az ellenzék
már bebizonyította, hogy magyar emberben nincs kétség a háboru győzelmes befejezése iránt. A fronton együtt küzdenek,
de itt lehetetlen az egyetértés, mert a munkapárt elnöke újévi beszédében1 olyan kijelentést tett; amelyben az ellenzéket
egy
sorba helyezte a külső ellenséggel. A miniszterelnök jelentését nem fogadja el.

Varga
Sándor bizalommal van a kormány iránt. Kéri a vak katonák gondozását, istápolását. A jelentést elfogadja. Az
ülés ezután negyedtizkor véget ért.
SACHSMMNMHAUNAUHHUAHBMHABHHHAAABB

A Yarrowdale amerikai
legénységét szabadon
bocsájtották.
Berlin, február 22. A Yarrowdale 'hajó
fedélzetén Németországba szállított amerikai hajósokat, akik zsákmányul ejtett, felfegyverzett ellenséges kereskedelmi hajókról kerültek ide, szabadon bocsájtották. Bár
a tények alapján az amerikaiakat hadifoglyok gyanánt kezelhettük volna, kivételes
szabadonbocsájtutásukat
már régebben elhatározták, 'mert hiszen utjuk megkezdésekor nem tudhatták, hogy mint felfegyverzett ellenséges kereskedelmi hajó személyzetét Németországban hadifogolyként kezelhetik őket.
Az Egyesült-Államokkal való diplomáciai viszony megszakítása óta Amerikából
érkezett 'jelentések, melyek arról, szólnak,
Ihogy ott német hajókat lefoglaltak és legénységüket internálták, mindazáltal ajánlatossá tették, hogy (mindaddig;, mig hivatalos amerikai közlés a német hajókkal és legénységgel elkövetett elbánásról nem érkezik, a Yarrowdale legénysége se bocsájtassék szabadon. A szabadonbocsájtás azon-

ban most megtörtént, mert hivatalos uton
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az az értesítés érkezett ide, hogy a német
hajókat Amerika nem1 foglalja le és legénységüket nem internálja.

Találgatások a tavaszi offenzi vánkról
Berlin, február 22. A londoni lapok legújabban igen behatóan foglalkoznak ,a legközelebb várható nagy tavaszi harcokkal. Áltláíban nagy a bizonytalanság, Ihogy Németország
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iMorningpost azt hiszi, hogy Németország az
idén a keleti arcvonalon csupán régi állásainak megtartására fog szorítkozni és Legifőleh'b azt lehet várni, hogy folytatni fogják
Romániában

a hódító

hadjáratot,
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Milyennek tervezik a városi
áruházat.
(Saját
tudósítónktól)
A közélelmezési
tanács egyik legutóbbi ülésén fölmerült az
a terv, hogy a város egy nagy közszükségleti áruházat állit föl. szakértő kereskedő
vezetésével, amelyben. 30, esetleg 40 százalékkal olcsóbban tudna vásárolni a sz'egedi
közönség, mint a .magáncégeknél, A közönség tájékoztatása céljából közöljük a tervet
egész terjedelmében:
Bródy
Gábor budapesti kereskedő, akinek hat év előtt Szegeden volt üzlete, ajánlatot tett a 'városnak, ihogy a város nyisson
egy hatósági üzletet, amelyben női és férfi
alsó- és felsőruihanemüe'ket és cipőket árusítanának. A hatósági üzlet mellett állandóan cipészmülhely is működnék. Bródv Gábor ezt ugy tervezi, hogy a műhelyben segédszolgálatos katonákat foglalkoztatnának,
akiket a város szerezne meg a katonai parancsnokságtól. Fölajánlotta Bródv Gábor
továbbá azt is, hogy 100.000 korona óvadékot tesz le olyan veszteségek födözésére, a
melyek esetleges rosszhiszeműsége folytán
állhatnának elő.
Az üzlet az önköltségi árhoz tiz százalék hasznot számitana, amelyből két és fél
százalék a város, a többi pedig Bródyt illetné. Á tulajdonjog és az üzlet azonban teljességgel a városé lenne, szóval hatósági
üzlet volna. Bródy a kivitelt ugy tervezi
tovább, hogy nagymennyiségben partiárukat
vásárolna és hozna be Szegedre és ezeket
a hatósági üzletben árusitaná el.
Az üzlet forgalmához szükséges tőkét
természetesen a város adná, amelytől még
azt kéri Bródy, hogy ennek a felállítandó
hatósági üzletnek szerezzen kiviteli engedélyt a Németországban megvásárolandó
áruk részére. A hatósági közszükségleti áruház létesítésének egyébként ez a legfontosabb pontja. Ugyanis, ha a kiviteli engedélyt
sikerül a városnak megszerezni ennek az
üzletnek a számára, ugy jóval olcsóhb ároti
tud árukat beszerezni a mai piaci árnál és
igy jóval olcsóbban tudja kiárusítani is.
Balogh Károly pénzügyi tanácsos a következőket mondta a közszükségleti áruház
fölállításáról:
— A városi közélelmezési hivatal behatóan foglalkozik a közszükségleti áruház
fölállitásánp.k gondolatával. Amennyiben báró Kürthy
Lajos, az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke biztosítani tudja a Németországból való árubehozatal lehetőségét,
az üzletet minden bizonnyal berendezzük és
fölállítjuk. H a azonban az engedélyt nem
tudja az Országos Közélelmezési
Hivatal
elnöke biztosítani és igy tisztára az ország
területén való áruibeszerzésre kellene szorítkoznunk, kétlem, hogy az üzlet fölállítása
lehető lenne. Báró Kiirjhy
Lajoshoz már föl
is küldtük a fölterjesztést, amelyben a kiviteli engedély megszerzését leérjük.

i
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Küzdelem a hóviharra! és a faggyal.
front,

február 17.

A hivatalos jelentések mostanában (hallgatnak a mi arcvonalunkról, igy az emberek azt hihetik otthon, liogy itt a legnyugalmasa'bh életet éljük. Sőt talán olyan is akad,
aki leifitymál bennünket igy jellemezve:
— Az oláh fronton most könnyű katonáskodni és hősködni, mert nincsen harc.
Hogy van-e, vagy nincs, azt csak mi tudjuk megmondani. Bizony van itten, még pedig olyan, amiről eddig sejtelmünk se volt.
Legkegyetlenebb ellenségünk az időjárás.
Vaskeménnyé -fagyott a föld, amelybe a
a legszörnyűbb kínnal tudunk csak belefurakodni. Nem ér az ásó semmit,
csak

csákánnyal

lehet

gyan

boldogulni.

Ötven

sikerül

egy

arasznyi

Valahovágással
területei

feltörni.

Nem eredmény ez, íbisz itten várat kell
építeni, mert az orosz előbbuitób'b mégis csak
megkísérli a kölesönt visszaadni és akkor
nem szabad, hogy készületlenül találjon bennünket.
Igen ám, de hátha épen ma, vagy holnap akar támadni m i lesz akkor. Tehát a
nagy ^bizonytalanság miatt, azonkívül, hogy
a Szereth is ellenségünkké vált, mert erősen
befagyott, sürgős a munka és ezért nincs se
éjjelünk, se nappalunk. Éjjel földet torunk,
akadályt építünk és legfőképen ügyelünk a
muszkira, liogy mit csinál ő és mii lehet a
szándéka. Ha a túlsó parton kopácsol ást
iliallunk, ami igen gyakori, ez annak a jele,
liogy fél tőlünk és igyekszik állását megerősíteni. Csakhogy nem olyan egyszerű a munka, mert fegyvereink, különösen géppuskáink átüzengetnek:
— Csendesebben odaát.
A válasz nem késik sokáig. Túlnan is
van géppuska és vissza üzenget:
— Ti is hagyjátok abba.
Ilyenkor aztán egy kis csendesség uralkodik. Időnként felszáll néhány világító rakéta. Meg kell ugyanis győződni, liogy a

3 6 hajót sülyesziett el két
német tengeralattjáró.
Berlin, február 22. A Wolff-ügynökség
jelenti: Két tengeralattjárónk, amely ma tért
vissza útjáról, 24 gőzhajót, 3 vitorlást és,
9 halászhajót sülyesztett el. A többi között
9100 tonna szénnel, 3000 tonna vassal, '3500
tonna élelmiszerrel — a fele vaj és margarin — 2200 tonna búzával és széná'val megrakott hajóteret. Egy 2700 tonnás 'hajó, a
melyet elsülyesztettek, hadianyagot szállított Olaszországba, egy 400 tonnás hajó ónnal, egy 800 tonnás darabáruval és egy 300
• tonnás petróleumgőzös is volt az elsiilyesztett hajók között. Egy ágyút is zsákmányoltak.

Egy német tengeralattjáró
23 hajót sttlyesztett el
Berlin,
február 22. Amla két tengeralattjáró egyike, melyekről ma délelőtt azt
jelentették, hogy összesen 36 hajót sülyesz.

nagy csend nem rejteget-e magában valamit. .Nehéz ilyenkor a szolgálat a tábori
őrsön.
Kegyetlenül
nem látni

r-

Albániában szétszórtunk
ellenséges bandákat.

Tudósítás a Szereth partjáról —
Oláh

i,-, i i • I —
i r i•

fu a havas

szél.

öt lépésre se.

A muszka eléggé vállalkozó természetű
az éji kalandokra és nem egyszer látogat át
a tábori őrsökhöz barátkozni. Ha a ügyelő
nem elég éber, akkor a túlsó parton ébred
lel, ha pedig figyelmes, legyűri a fáradtság
és az álmosság lenyűgöző hatását, nagyon
gyorsan kell cselekednie a helyzethez mérten a legokosabban, mert. máskülönben a
.röpködő kézigránátok elnémítják és aztán
vége az egész tábori őrsnek, ha csak észre
írem veszik a zajt.

BUDAPEST, február 22. (Közli a miniszterelnöki

sajtóosztály.) Délkeleti harc-

tér: A Vojusánál élénkebb csatározás, Tepellnétöl északnyugatra ellenséges bandákat
szétszórtunk.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyetteie.
BERLIN,

február 22. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Macedón arcvonal. A Varéairtót keletre

az angolejk

megkísérelték,

hogy állásaink előtt befészkellek magukat:
kézigránátharcban előztük őket.
LUDENDORFF, első föszállásineater,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Hajnalban eltűnnek az emberek a föld
alá és pihen egy része, a másik része pedig
a futóárkokban dolgozik.

Az olasz fronton a helyzet
változatlan.

Ki kell hányni

BUDAPEST, február 22. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az oiaaz fcarct«r«M a helyzet változatlan.

egyébként

elzárja

és olvadáskor
a 'ndgy
deg

a havat,
a

meg

mert

közlekedést
tönkreteszi

fámdfsálggajl

'épityti

ri-

Azonban a pihenők se maradhatnak nyugodtan, mert nappal az ágyuk szemtelenkednek. Reggeltől estig állandóan .küldözgetik a gránátot, amely soknak nyújt örök
álmot a néma földben.
Százszorta

H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

otthont.

jobb

az

offenzíva,

mint

az

(illó harc. Utóbbi rendkívül kimerítő és az
örökös egylformaság nem eleveníti fel a harcos kedélyét, iBezzeg kellemesebb volt a Románián át való sétálási Akkor került a konyhára sok minden jó, akármelyik faluba értünk, de most azzal kell .megelégedni, amit
esténkint kihoznak a főzőládában. Néha még
ahoz se lehet hozzájutni, mert vagy elkésik,
vagy az ember nem lehet ott.
•.Egyszóval már igazán itt az ideje, liogy
mielőbb tavasz legyen ós kibújjunk földi
odúnkból, ahol Tömörkény
barlanglakói
megunták már a sivár életet.
Homo.

tettek el, Steindrynck főhadparancsnoksága
alatt állott, akinek buvárihajója egyedül 23
Wajót Sülyesztett el.

Esti német hivatalos
jelentés.
Berlin. A Wolff-ügynökség jelenti 22-én
este: Nyugaton esős és ködös időjárás mellett jelentős harci események nem történtek.
Keleten. Zlocsovtól keletre rohamcsapataink egy előretörése 250 foglyot eredményezett.

600.000 angol njonc
képtelen

szolgálat-

München,
február 22. A Müncihener
Neueste Nachrichten hágai értesülése szerint Angliában feltűnést keltett egy lapnak
ama közlése, mely szerint körülbelül 600.000
ifőnyi újonc a legrövidebb szolgálat után
szolgálatképtelennek bizonyult. A legtöbbet
egy fillér járadék nélkül bocsátották el.

Angliának csak egy
hónapra való élelmiszere
van.
STOCKHOLM, február 22. Angliából
származó híradás szerint a német buvárhajóharc megszigorítása elsösoirbaln Londonban keltett mély hatást különösen azért,
mert Angliának alig van több, mint egy
hónapra való élelmiszere.

Nagy készülődések a nyugati
fronton.
Amsterdam,
február 22. A Times írja;
Hindenburg
folyton nagy csapatokat vet a
nyugati hadszintérre, minduntalad
ujabb
csapattestek érkeznek ellenünk, tehát nekünk is a végsőkig meg kell feszítenünk
miniden erőnket. Curson az alsóházban kijelentette, hogy az angol sereg a nyugati
hadszíntéren körülbelül három millió emberből áll.

A demokraták egy része ellenzékbe
ment át.
Bern, február 22. A Matin uewyorki külön tudósítója kábeltáviratban jelenti, hogy
a republikánus
pillanatban

párt

szilárd

háromnegyed
támasza

része

Wilson

nek, ezzel szemben a demokrata

párt

r

elnök-'
fele

ellenzékbe ment át. A kongresszuson Wilson
előrelát ba tói ag megkapja

a szavazatok

több-

ségét, A m i azokat az intézkedéseket illeti, a
melyeket Wilson a kongresszushoz intézni,
fog, azokat akként részletezik, hogy az amerikai kereskedelmi hajók felfegyverzésén kivül a kereskedelmi hajóknak az amerikai,
(flotta által való kisérését, valamint a haditengerészet számára három millió franknyi
uj hitelt foglalnak magukban. Wilson továbbá előreláthatólag kérni fogja, hogy az
amerikai
hajói
jából

kikötőket

számára
nyissák

a

amerikai
meg.

szövetségesek
hajók

hadi-

kisérése cél-
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Valahonnan
a román harctérről rózsaszínű tábori lapot
hozott a posta a Délmagyarország
címére.
Szlusvi József irta, igy: „Újság nincs most
semmi különös; álljak sziklaszilárdan a faarcot, csak a kemény hidegtől szenvedünk. \A
bekövetkező teljes győzelem tudatában ugy
reménykedünk, bogi7 nemsokára mi is hazatérhetünk már." A tábori lapon még egy
vers van ezeken kivül; eime: Az öreg csatár.
Közöljük ezt is, mint jellemző megnyilatkozását- a magyar szellemnek. Szintén iSzlus-ni
József irta; egyszerű szavakkal azt- a, nagyon
egyszerű érzést, amely legféltettebb nemzeti
kincsünk ma:
AZ ÖREG
CSATÁR.
Egy szép holdas estén
A román
harcmezőn:
Egy hős öreg
csatár.
Kúszik
ott
vakmerőn.
Meg-megáU
s
'körülnéz,
Felsóhajt
egy
nagyot:
Édes kis
családom,
Most értetek
harcolok!
Háromszáz
koro.ua
Egy gaz oláh
ára;
Segits meg
Istenem,
Te k ints csa ló dómra.

lisztet

ebben
kap

a

hónapban

Szeged

csak

ellátatlan

35

vaggon

lakossága.

Ezt

a 35 vagon lisztet öt közeli városbél és pedig: Makóról, Dorozsmáról, Orosházáról,
Hódmezővásárhelyről ós Szabadkáról utalta
ki a Haditermény, -mert -a szegedi Back-ma*
lom készlete a katonaság részére van lefoglalva.
— Megszűnt a postacsomag forgalom
korlátozása. E hó 13-iki számunkban közöltük
a kereskedelmi miniszter azt a rendeletét,
hogy a postahivatalok további intézkedésig
szállítási nehézségek miatt csak katonai küldeményt, had-felszerelési -tárgyakat, posta-,
távírda- és -telefon-üzemi anyagokat, állami
-hatóságok által feladott portómentes csomagokat, továbbá élesztőt és pénzt tartalmazó
küldeményeket, a vidéken még élelmiszert
vehetnek fel, de az utóbbit lkézid-arabként
feladni nem lehet és hogy más tartalmú csomagokat vidéki postahivatalok csak Budapest érintése nélkül vehetnek fel. A szegedi
postafőnökség most -azt közli velünk, hogy
a korlátozások

péntektől

kezdve

meg-

— Beteg a főrendiházi elnöke. Budapestről jelentik: Báró Jósika Samu -a főrendiház elnöke, -tiz nappal ezelőtt meghűlt és
azóta a szobáját őrzi. Báró Jósika Samunak
influenzája volt, állapota azonban az utóbbi
napokban jelentékenyen javult.
— Előléptetések. Molnár Gyula 46. gyalogpzredbeli hadnagyot főhadnaggyá, Kovács
Iván Sándor, Hódi János, Gömöri
Mihály
és Ungár J-enő 5. honvéd gyalogezredben
zászlósokat hadnagyokká léptetfék elő.

A hold már messze jár.
Fent a magas
égen:
Egy
fekete
felhő.
Mopt fedi el épen.
A halotti
csöndöt
Suttogás
váhtja
meg,
S n fii zörgése
Jön mindég
közelebb.

— Az uj szeroiai tartományi biztos elfoglalta hivatalát. Belgrádból
jelentik: Dr.
Kussevic Tivadar, az uj tartományi polgári
biztos elfoglalta hivatalát. M a fogadta a főkormányzóság vezetőinek és a tisztikarnak
a bemutatkozását.
1

Harcosunk
meglapul
A bokor
tövében.
Dobásra
a
bombát
Tartja
kezében.

I

Még egy mély
sóhajtás,
S eldobja a
bombát:
Dörrenés,
hallgatás.
Mert a halál
kaszál.
Két oláh maradt
csak.
A ki futni
tudott;
De az egyik
nyomban,
A fűbe
harapott.
azonban,
nyakon;
családjának.
adhasson.

Ilyen a magyar
vér.
És a magyar
baka;
A ki
családjáért.
Életét
áldozza.

/Román harctér, február hó 18.

— Az időjárás. Elvétve

helyett

ezek

Fegyvere
lövésre
kész,
Kéznél
van a bomba.
Érek most a percek.
A nagy
izgalomba'.

SZLUSNI

— Ismét leszállították a Sisztkontingenst.
Az Országos Közélelmezési Hivatal csütörtökön egy ujabb leiratban arról értesítette
Szeged hatóságát, faogy a lisztjárulékot erre
a hónapra újból leszállitatta. IAZ ujabb értesítés szerint az ötven vaggonra redukált liszt

szűnnek és újból lehet csomagot küldeni
Bécsbe, Budapestre és Bosznia-Hercegovinába is.

S megindul
tovább.
Hogy célját
elérje.
$ kúszva
óvatosan.
Egy bokorhoz
érve.

A másikat
Élve csípte
Hogy kis
Kenyeret

Szegéi, 1917. február 2á.

JÓZSEF.

csapadék

némi hősiilyedés
várható.
PROGNÓZIS:
Elvétve
csapadék,
vösebb. Déli hőmérséklet:
-F 0.4 fok
sius.

és
hűCel-

•
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— Fiiatóuhust árusít a város. A közélelmezési hivatal Eeketesas-ut-ca 19. sz. alatti
raktárában péntek reggeltől kezdve füstölt
sertéshúst árusítanak ki és pedig sonkát,
oldalast és lapockát. A füstölthus a régi
maximális áron kerül forgalomba.
— A Leipzieger ÍUusirierttí Zeitung déimagyarorszagi szama. A Leipzieger lllustnerte
Zeitung, amely bolgár számával már jó üzletet kötött Szegeddel, legközelebb délmagyarországi számot -ad. Ebben természetesen
ismét szerepelni fog iSzeged, egyelőre még
nem lehet, azonlbati tudni — hány ezer korona értékben. A Leipziger délmagyarországi számában közlen-dő fényképeket a tanács csütörtöki ülésén mutatta be dr. Gaal
Endre kulturtanácsos.
— Bethmann-ítohwég kedden nyilatkozik
a helyzetről. Berlinből jelentik: Mint a birodalmi gyűlés pártvezéri bizottságának üléséről -közlik, a birodalmi kancellár valószínűen kedden fog nyilatkozni a birodalmi
gyűlésen a politikai helyzetről.
— A Fehértó hasznosítása. A tanács csütörtöki ülésén vette tárgyalás alá a Magyar
Földbirtok -Banknak a Fehértó halastóvá
való átalakítása ngyában beadott ajánlatát,

amelyet már részletesen ismertettünk. Az
ajánlatot Bokor Pál helyettes-polgármester
mutatta be a tanácsnak azzal, ihogy bízzon
meg a tanács egy bizottságot a kérdés alapos megvitatásával. Javasolta, hogy a bizottság tagjaiul Kiss Ferencet, Kiss Gyulát,
dr. Gerle Imrét és Tonelli Sándort hivja
meg a tanács és kérje föl a bizottságban
való részvételre az országos halászati felügyelőséget, a- városi mérnökséget és iScultéty Sándor városi -főszámvevőt. A bizottság
a polgármester elnöklésével működik. A tanács a javaslatot teljes egészében elfogadta.
H a a bizottság konkrét javaslatot tesz, a
város fölszólítja a helybeli pénzintézeteket a
szükséges tőke összehozására,

— A szegedi honvédek zászlója. A szegedi hazafias mők körében, mint ismeretes,
mozgalom indult meg, hogy a város közönsége diszes kivitelű zászlót ajándékozzon a
szegedi honvédeknek. Erre a célra több száz
kórcna gyűlt- össze és a zászlót most hímezik
a Női- és Háziipari Egyesület tagjai, A harctéren küzdő szegedi honvédek tudomást szereztek a nemes szándékról és nevükben dr.
Szabó Mihály -tábori lelkész a következő levelet küldte dr. Szalay József főkapitánynak:
Kötelességemnek tartom, — szól a levél
— hogy tudomásodra és. tudomásotokra hozzam azt a kimondhatatlan örömet, amelyet
ezredünknél a Szeged városa által ajándékozandó zászló okozott. Mióta. Szegedről
megjöttem s a polgármester ur megbizásából az ezredparansnokságomnak bejelentettem Szeged gavalléros "és nemes szándékát *
mióta Szegedről levelek érkeznek, amelyek
arról szólnak, facgy a zászló készítése folyamatban van, azóta téma ez a zászló a legénységi férőhelyeken és a tiszti födözékek-hen egyaránt. A vén népfelkelő a zászló becsületéről tart előadást a 18 éves fiatalnak a
kivül hóval borított s belől füstös rajtanyán
s a gyereka.ru zászlósok és hadnagyok -arról
ábrándoznak: „vájjon -rajta lesz-e az Ö öltése is?" Tudniilik arról is értesültünk már,
hogy a szegedi nők kézimunkája teszi díszesebbé a zászlót. Végül a levél azt a kérelmet
fejezi ki, hogy a zászlót ne Szegeden szenteljék föl, hanem küldjék a hartérre, ahol
az egész ezred előtt végzik majd el ezt az
ünnepélyes aktust,
— Ha; ál esés. Gyulai Nándor 55 éves korában szerdán rövid szenvedés titán elhunyt.
Temetése pénteken délelőtt, fél tizenegy órakor lesz a Tisza -Lajos-körut 54. számú
gyászházból. Halálát özvegyén és fián kivül
kiterjedt rokonság gyászolja.

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

meg

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

lesz

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

a béke

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

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

DIANA

K 1.30
* 3.50
» 7.—

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

Budapest, V., Nádor-utca 6.

1
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— Szombaton megnyitják a városi gőzfürdőt. A tanács csütörtöki ülésén Bokor Pál
helyettes-polgármester jelentette, hogy a városi gőzfürdő üzeme részére két vag'gon szenet ajánlott föl Pongrácz Albert légszeszgyári igazgató. Ugyancsak a városi gőzfürdő részére útban is van néhány vaggon szén,
ugy, ihogy a fiirdő-üzem szénnel négy hétre
biztosítva van. A tanács a rofaráda alapján
elhatározta, ihogy a városi gőzfürdőt szombattól

kezdve

újból

üzembe

helyezi.

A

köl-

esönszenet, amint megfelelő szénmentnyiség
érkezik, visszaadja a város a légszeszgyárnak.
.
!
— Országos gazdagyü'és.
Budapestről
jelenti tudósitónk: A Magyar Gazdaszövetség országos gyűlését csütörtökön tartották
meg a régi képviselőiház termében. Feltűnést
keltett, hogy az értekezleten a kormány nem
képviseltette magát egyik
államtitkárral
sem. lEz a körülmény szabad teret engedett
a kormány elleni támadásoknak. Az értekezletet Darányi Ignác elnök nyitotta meg. Hódolattal üdvözölte IV. Károly királyt és indítványára a közgyűlés hódoló táviratot intézett a királyi párhoz, Az országos gyűlésen a termelés biztosításáról, az iparcikkek
makszimálásáról és sürgős birtokpolitikái
intézkedésekről tárgyaltak. Darányi Ignác
hosszabb megnyitó beszédében támadta a
kormány élelmezési politikáját, sürgette az
ipari cikkek makszimálását és jobb birtokpolitikát. Végül összetartásra (hívta fel a
gazdákat. A gazdasági termelésről Szomjas
Gusztáv előadó -beszélt és határozati javaslatot terjesztett elő a központok túlkapásai
ellen, amelyekkel szemben az előadó szerint a
kormány is tehetetlen. Követeli a termeiéi
fentartásának biztosítását, a rekvirálások
egységes ós igazságos végrehajtását és a vetőmag biztosítását, továbbá a katonai szabadságolások fokozását. Utána
Wittmann
János szólalt fel. Javasolja, hogy a rendkívüli közgyűlés forduljon az országgyűléshez
éa kérje annak sürgős beavatkozását, hogy
a gazdálkodáshoz szükséges ipari anyagok
és eszközök legmagasabb ára a búzaár arányához viszonyítva rendeleti uton haladéktalanul állapittassók meg, mert a gazdaközön sóg nem válla ja, különben a felelősséget
« bekövetkezendő kényszerhelyzetért.
— A budapesti rabiégyilkosság. Budapestről jelenti tudósitónk: A rendőrség széleskörű nyomozást indított a Fehérvári-uti
rablógyilkosság ügyében. A nyomozást a
rendőrség Burián János kifutófiú szeméiyleirása alapján folytatja. Egy rendőr a szomólyleirásból Búzás Józsefre, a Deresén yi-ut
59. számú ház egyik lakójára ismert, aki
kedvesével, Koráik (Emmával együtt Györkös Józsefnénál lakott albérletben. A detektívek (Kordik Emmát kézrekorit ették, aki
elmondta, hogy a gyilkosság napján együtt
indultak el Búzással hazulról. Búzás elkísérte a dohánygyárig, azután eltávozott, de
fél egy órakor visszatért, hogy hazakísérje.
Otthon Györkösné azzal fogadta, hogy a vőlegényét keresték a rendőrök. Később együtt
eltávoztak hazulról. (A fürdőbe mentek. Kordik Emmának föltűnt,
hogy
Búzásnak
aranygyűrűje és lánca van. Búzás azt (mondotté, hogy egy ismerése délelőtt kifizette
tartozását. Fürdő után kocsiba ültek és a keleti pályaudvarra hajtattak. Kordik Emme
itt egy újságban olvasta a gyilkosság hírét-.
Ekkor -gyanút fogott vőlegényére, de az megnyugtatta.
— Szeretnék annak a bírája lenni, aki
azt a két gyermeket árvává tette, — mondta.
Búzás azzal vált el kedvesétől, hogy Szekszárdra, utazik a szüleihez, mert a katonaság
nyomában van. Búzás ugyanis a 144. gyalogezred katonaszökevénye. A rendőrség megállapította azt is, ho-gy 21 éves, rovott multu
és szekszárdi illetőségű.
— A Bzénszéllitás. Bokor Pál helyettespeijfárítuwtfr U -táháss • S ü r é r t ö k i

üléeém je-

lentette, hogy a szegedi 3-ik honvédbuszárezred parancsnoka 40 lovat bocsátott a város rendelkezésére szén fuvarozásra azzal,
hogy takarmányról a város tartozik gondoskodni. A tanács ugy határozott, hogy a takarmányról mindig annak a kereskedőnek
kell gondoskodni, akinek a város kiadja a
kölcsönlovakat.
— Ujabb rendelet a pamutárukról. A
hivatalos lap csütörtöki száma rendeletet
közöl a -pamutáruk forgalombahozatalának
éfeldolgozásának
ujabb korlátozásáról.
— A rendelet szerint konfekcionáló műhelyeknek 1917. február -19-ikótől 1917. március 19-ikéig raktáron levő készleteiknek
folytatólag 12.5 százalékát szabad fel dolgozatok. A rendelet meghatározza a feldolgozott áruk -eladási százalékát is. Az 1916. decemiber 19-én raktáron ív-ólt készleteknek
csak 5—10 százalékát szabad engedély nélkül
eladni. A szabadon eladható raktáron levő
árukért nem követelhető magasabb ár, mint
amilyent a fél azokért az idevonatkozó rendelet életbeléptetése előtt kapott.
— Megkerült értéktárgyak. A mult év
decemberében a Szeged állomáson ellopták
báró Szioja.nocieh Ivánné bőröndjét. A tolvajt a budapesti
rendőrség
tartóztatta
le Bába Gábor katonaszökevény, vasúti tolvaj személyében, mikor a -bőrönd ékszertartalmát értékesíteni akarta. A szegedi rendőrségen jelentkezett Jusztitz Dezső ékszerész, aki néhány ezüst értéktárgy darabjait
vásárolta meg Bábától ás most értesülve a
nyomozásról, beszolgáltatta azokat a rendőrségnek.

ális dráma fog szinre kerülni. A Vass-mozibau Ásta Nielsen legújabb pompás vigjátékát ,Viea a nevelőben" lesz műsoron. Az előadások 5, fél 7 és fél 9-kor kezdődnek.
T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
nyelvsikolában. Telefon 14—11.
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MŰSOR:
Blőadásftk kendet* uegyednyolekar.
SZOMBAT D. U.: Magyar nábob. Félbőlyárakkal.
SZOMBAT ESTE: Mágnás Miska. Páros,
-háromharmados.
V A S Á R N A P D . U . : Künn

« bárány,

benn

farkas. Félibely árakkal.
V A S Á R N A P ESTE: Csárdáskirályné,
ratlan, egyharmados.
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Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

— A gőzgépkezelők és kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgáit Szegeden március
hó 4. napján délelőtt 9 órakor a szegedi felső
ipariskolában tartják meg. iA- vizsgálati kérvények kellően felszerelve a rnó kir. ker. ipar
felügyelőséghez (Földváiy-utea 4. -számi) beküldendők.
— ÓRA és ÉKSZER javításokat gyorsan,
pontosan és olcsón készit F I S C H E R K.
Korzó kávéház méllett. — Telefon: 1538.
— Tolvaj cseléd a szegedi törvényszéken.
Zubek Gyuláné makói mézesbábosnál volt
szolgálatban Bar fa Ilona magyarbániliegyesi
születésű 20 éves cseléd. Tiz hónapos szolgálati ideje alatt — 1915 szeptemberétől 1918
júliusáig — mindent összelopkodott a háznál, ami kezeügyébe akadt. A lopott holmikat éjszakánkint Buzsis Lajosné makói aszszonyhoz hordta, aki már többször volt büntetve különböző bűncselekmények miatt. A
lopások azonban kiderültek és Barta Ilona
ellen megindult az eljárás. A szegedi törvény-szék Hevesy-tanácsa csütörtökön tárgyalta ezt az ügyet. Barta Ilonát lopás vétségében mondta ki bűnösnek a törvényszék
és ezért 4 havi fogházra, Buzsis Lajosnót pedig orgazdaság bűntettéért 6 liavi börtönre
itólte a törvényszék.
— A tea népszerűsége. A tea a tej és kávé
hiánya folytán ma egy háztartásban sem
hiányozhat. Ajánlatos, hogy minden család
lássa el magát nehogy ebben is hiányt erezzünk. A legjobb minőségű tea fajták még
előnyösen

beszerezhetők Glück

Lipót

cseme-

ge üzletében, Kelemen-utca, — Telefon-szám
901.
— Baleset. A rendőrségi sajtóiroda közli:
Horváth István né Kígyó-utca 8. az. alatti
lakos, házmester szerdán a ház udvari részen, az emeletnyi magasságban levő kiugró házereszt akarta az olva-dó ,hótól kitakaritaui. Munkaközben fölmászott a csurgóra, de megcsúszott és leesett az udvarra.
Könnyebb természetű zuzódásőkat (szenvedett.
— Szombaton délután 5 órakor újra megnyílik az Uránia és Ucm-rnozi és ez alkalommal pompás miisorokkal fog a t. közönségnek szolga Ini. Az Urániában Alwin Neuss
teljéidével

a „Dinamit"

nagyszabású

»zoei-

Szécsi Ede
bank- és váltóüzlete, Kígyó-utca S.

APRÓHIRDETÉSEK.
f á j ó s t ó g á r a vegyin
mieiőbb a hires Lehzitiger-féle f o g c s e p p b ő
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszer!árában Szeged,
Széchenyi-tér,
250

Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr, Leinzinger félő kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajhullás, hajkorps
gyorsan elmúlik a Leinzlnger-fele „C h i a a h a js z e s z * által. Ara K 1-50
Kapható Leinzinger Ovula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

G y o m o r b a j o s o k dicsérik a Leizinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában "Szeged
Széchenyi-tér.
250

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

Legjobb hajfestö az
orázágocan elismert Leinzinger-féle. Ara 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25C
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Szeged, 1917. február 23.
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Könyvnyomdái muintézefe, könyvkötésiét, üfeikönyvgyár, vonalzó Intézete és ruggyanta-bélyegző gyára,

Kárász-cs. 9.
m. kir. csendőrség szerződéses nyomfatvány-száiiiféja.
Községi, közigazgatási, ügyvédi nyomtatványok raktára.

Könyv-, zenemű-, papír

Üzleti- és másolóköny-

és írószer nagykereske-

vek, iró- és másoióténták,

dés. Irodai felszerelési-

toll, itatés, toHőgumml,

cikkek nagy

nagy

raktára.

váiasztékban.

30E3Q

politikai napilap (VI. évfolyam) kiadóhivatala.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szöged, Kárász-utca 9.

