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LEGÚJABB.
KRISZTIÁNJA: Az Aítenpöstem londoni
külön tudósitójának jelentése szerint e g y
képviselő kijelentette az angol alsóházban,
hogy Anglia tengeri helyzete olyan rossz,
hogy a kormány nem Is meri a népnek nyíltan megmondatni.
AMSTERDAM: Londonból jelentik:
Grey súlyosan megbetegedett. Régi szemes szívbaja ujulit ki. Orvosai valószínűnek
tartják, hogy Grey elveszíti látóképességét.
GENF: Parisból jelentik hivatalosan:
Német repülőgépek bombázták Gátast és
Dünkirchent. Galaisban két polgár meghalt,
egy megsebesült, Dünikircbenben sem haláleset, sem kár nem történt.
BERLIN: A kínai -követ kormánya megbízásából kikérte útlevelét.
BERLIN: Ujabb jelentéseik szerint Frigyes Károly herceg valóban angol fogságba jutott. A herceg légi harcban a kiarján és
alsótestén súlyosan megsebesült, ugy, hogy
nyomban meg kellett operálni. Operáció
után egy angol tábori kórházba szállították,
amely közvetlenül az arcvonal mögött van.
A herceg állapota -még mindig komoly.
STOCKHOLM: A Ruskoje Slovo jelenti, hogy a japán cirkálók seimmi eredményt sem tudtak elérni a Csendes-oceánon
operáló német zsákmányihajóval szemben.
Japánban a biztosítási illetékek 10—12 százalékkal emelkedtek.
BERLIN: A Wolff-ügynöfcsiég jelenti
26-án este: Előőrsi csatározások Lagnieourtnál, — Bapa-utmetól és-zaikikietetre — Reiselnél és Peronnetól keletre. Egyébként nylgaton rossz időjárás, mellett nem történt
különös esemény. A macedón arcvonalon a
harci tevékenység Monasztirtól észaiknyagatna ismét megnöveked-ett.
STOCKHOLM: Március 21-én Vladivosztoik kikötötelepein f ű z ütött ki, aminek
következtében 10.000 put gyapott elégett és
7 anillió értékű töltény fölrobbant. A Nagaslki Maru nevű japán hajó, amely-en tüzérségi lőszer volt, íégberöpült. Azt hiszik,
hogy a tűzvészt csendőrök okozták. S z á mos csendőrt letartóztattak.
GENF: Costariika köztársaság párisi
követe közli, hogy a nemrég megindult mozgalom miatt a z elnök lemondani kényszerült. Az elnököt egyelőre Tinacom tábornok
hadügyminiszter helyettesíti. Coistarica köztársaságnak a z Egyesült-Államok ellen valamely -más hatalommal kötendő szövetsé
géről szó sem lelhet.
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Amerika részvétele az európai
háborúban.

Az Egyesült Államok hadikészülődései. — Expedíciós
hadfest az európai harctérre?
Rotterdam, március 26. Washingtoni
szikra távirat jeleníti: A hadügyi kormány a
nemzeti gárda különböző, államokból való
14 ezredét behívta a szövetséges hadsereg
szolgálatába.
Wilson -elnök rendeletet irt alá, amelynek értelmében az Egyesült-Államok a haditengerészet létszámárt 87.000 -emberre emeli

föl.
Zürich, március 26. A Reuter-ügynökség jelenti Washingtonból: Az EgyeísiiltÁltanok kormánya tegnap minisztertanácsot
tartott. A minisztertanács egy expedicióshadtestnek az európai- harctérr-e való küldését beszélte meg. Megállapodás azonban
ezen a tanácskozáson még nem jött l'étre.

Sikerfelen francia támadások nyugaton.
BERLIN, március 26. Á nagy főhadiszállás jelenti: A Labassóe-csatornától a
Searpe déli partjáig az ágyuharc tegnap
heves volt. A St. Quientimtöl nyugatra húzódó dombvidéken cs-apattainik a Somme és a
Crozat csatornán át előretört francia erők
ellen nyomultak előre, -amelyeknek heves
harcban Súlyos veszteségeket okoztak. Száz
foglyot, több géppuskát és egy gyalogsági
ágyút szállítottunk be. Az Ailette-medertöl
keletre és a LeUlly-Neuviie vonal irányában
az ellenség több hadosztálynak jelentékeny

részével élénk tüzérségi tűz után támadást
intézett előretolt osztagaink ellen, amelyek
az egyes helyeken három izben rohamozó
ellenséget súlyos veszteségeivel visszaverték. A Craonellenél és az Aisnetől északra
a franciák eiíötörése közelharcban meghi-usult. — Március huszonnegyedikén este egy
repülöraj megtámadta Diinkirchent. Több
tüzvéset figyeltünk meg. Az ellenség tegnap
légiharcokban -tizenegy repülőgépet vesztett.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Csekély tüzérségi
j Az orosz fronton nincs
és előtéri tevékengség
jelentős esemény.
Macedóniában.
BUDAPEST, imárcius 26. (Közti a miBUDAPEST, március 26. (Közli -a miniszterelnöki

sajtóosztály.) Délkeleti harc-

tér: Lényeges esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, március 26. A nagy főhadiszállás jelenti: Csekély tüzérségi és előtéri
tevékenység mellett a -helyzet változatlan.
Repülőink igen jó eredménnyel bombázták
a Doiran-rtótóf -keletre eső

Sulvce melletti

c sapat-táborokat.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az olasz harctéren nincs
változás.
BUDAPEST, ímárciu-s 26. (Közli a miniszterelnöki -sajtóosztály.) Ol-asz

harctér:

A helyzet változatlan. „ •
,
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök telyettese.

niszterelnöki sajtóosztály.) A Csobányosvölgytől éstzaikra meghiúsult egy orosz támadás. Egyébként nem történt jelen-tős esemény.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese,
BERLIN, március 26. A nagy főhadiszállás jelenti: Csekély tüzérségi és -előtéri
tevékenység mellett a helyzet változatlan.
LUDENDORFF, első föszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály)

A cári család sorsa.
Stockholm, március 26. Péfiervárról j e lentik: Amikor a dumai megbízottai különvonattal

Mohitevbe utazták,

magukkal vigyék
nem találták ott

hogy a cárt

Pétervárra, a cárt m á r
A durría meghizottai-

nak azt jelenterttqlk, a cár tartózkodási -helye
ismeretfen.

A cárnét erős katonai

-alatt a Sándor-palotába internálták.

őrizet
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Újra éhínség fenyegeti Oroszországot.
Az orosz forradalom [következményei
lassankint kezdenék kialakulni. A forradalmi munkásság követeléseit az . ideiglenes
kormány jórészt kénytelen volt elismerni és
ezzel élét vette a további forradalmi mozgalomnak. Mégsem ugy törtónt tehát minden, ahogy Anglia (tervezte. A radikálisok
a z ország demokratikus felszaíbaditása mellett a háború gyors befejezését is kívánják.
Az ideiglenes kormány mindkét kérdésben
engedményeket tett, mert a hadseregben és
a polgárságban erősen térít hódított biéketörekvések elől nem tudott teljesen kitérni.
Csupán annyit ért el az ideiglenes kormány, hogy a végleges döntést az alkotmányozó gyűlés összthivásáig sikerült eltolnia, de viszont a szocialisták és a munkáspárt kivívta, hogy az alkotmányozó gyűlést három hónapon belül összehívják.
A hadseregben és a dumában nagy
pártja van a köztársasági államformának.
A köztársasági érzelmű tisztek szövetséget
alapítottak é s a forradalmi polgárság is hatalmas szervezetben tgyesiil, hogy a z alkotmányozó gyűlés a köztársasági államforma
mellett döntsön.|É|
ó
Az ideiglenes kormány egy része ugyan
ellenezte a z alkotmányozó gyűlés összehívását, de iaz ellenforradalomtól vailó féleItm arra kényszeritette a kormányt, hogy
figyelembe vegye a radikálisök követeléseit, akik nem hajlandók arra, hogy az ország továbbra is Anglia érdekeihez szabja
magatartását.
így egyelőre sikerült nyugalmat é s némi megnyugvást teremteni a hadsereg és a
forradalmi polgárság körében. A katonák uj
esküjének szövege is kiemeli, hogy a hadsereg mindaddig engedelmeskedni tartozik a
kormánynak, ainig ia nemzetgyűlés rnegáHajlítja a végleges államformát,
A belső zavarok mindamellett nem
szűntök meg Oroszországban. A perifériákon a forradalom hullámai még nem ülteik el.
STOCKHOLM, március 26. A duma a
néphez ujabb felhivást intézett, amelyben
többek között 'a következők vannak:
A főbb városokban az emberek éhezni fognak. Az ideiglenes kormány által
összeirt és gondosan szétosztott élelmi-

Nagyjában azonban szünet állott be a forradalmi erők mérkőzésében. Az ideiglenes
kormány angolbarátsága és (kétszinü politikája azonban könnyen felborithatja a helyzetet. Annyi bizonyos, hogy Oroszország a
közeljövőben nagyjelentőségű és hatásaiban
beláthatatlan küzdelmek szinltiere lesz.
A helyzetképet még kii kell egészítenünk
néhány Pétervárról származó jelentéssel.
Ezék között fontösabbak a cárról szóló hirék. A Pétervári Távirati Ügynökség megcáfolja a cár szökését és azt jelenti, ihogy
a cárt gondos őrizet alatt internálták', de
más jelentések megerősíteni látszanak a cár
szökéséről elterjedt híreiket. A bár egymással ellentmondó jelentésekből annyit pozitívumként meg lehet állíapitani, hogy az .ideiglenes kormány, minden áron m e g akarja
fosztani a cárt szabadságától é s erre bizonyára alapos okai vannak. A 'kormány, hogy
a cár esetleges föllépésének következményeit elhárítsa, a' túlzásoktól -sem riad viszsza. Üldözi, zaklatja a cárt és csatárját.
A cár szökését vagy szökési kísérletét ez
feszi valószínűvé (és érthetővé. Az ideigle-,
nes kormánynak a cári családdal szemben
tanúsított durva eljárása Franciaországiban
nagy nyugtalanságot kelt és Hervé inti iaz
orosz népet attól, hogy ia francia forradalom
túlzásait, amelyeikről már ítélt a történelem,
meg ne ismételje.
Hozzátartozik ia mai nap krónikájához
még az is, hogy a z orosz hadsereg főparancsnokává Alexejev tábornokot neVeztokki és hogy Anglia, Franciaország é s Olaszország .nagykövetei, kormányaik megbízásából üdvözölték a z ideiglenes kormányt. Ez
az üdvözlés még igen. élsitett cselekedetnek
bizonyulhat, ha netán a háború folytatására
nézve a nemzetgyűlés is olyan határozatot
talál hozni, amiért állítólag a cárt detronizálták.
Az orosz forradalomról szóló legújabb
jelentések itt következnek:
~~
«
szeneik már csak napokig lesznek elegendők. A hadsereg is ki van téve az éhezésnek. Polgártársak és parasztok, szent
kötelességtek szabaditóitokról gondoskodni, nehogy az ínség újra elnyomóitok (karjaiba vezessen benneteket.

A kadeffpárt köztársasági nyilatkozatának hatása
Oroszországban.
Bern, március 26. A lyoni lapok jelentik Pétervárról: A réndkivüli bizottság Kerenszky fölügyelete mellett pontosan meg
fogja vizsgálni az udvari körök okiratait. A
kadettpárt központi bizottságának nyilatkozata a demokrata köztársaság érdekében

nagy föltűnést keltett. A" nyilatkozat ellensúlyát képezi az anlarcíhista forradalmi (frakció túlzott törekvéseinek. Kerenszky .törvényjavaslatot terjeszt elő, amely miniden
osztály-, vallás- és nemzeti egyenlőtlenséget meg fog szüntetni.

Miért tartóztatták le a cárt?
Lugano, március 26. A Steíani-ügymökség jelenti Pétervárról: Ruskij tábornok és
a parancsnoksága alatti seregek letették a
hűségesküt az uj kormányra. Az ideiglenes
kormány megengedte, hogy a cár újságokat olvasson. A munkásbizottság Pétervá-

rott behozta (a nyolc órai munkaidőt, almit
egész Oroszországban m e g akarnak honosítani.
Stockholm, március 26. A cári családot
azért tartóztatták Je, mert a cár adott szava
ellenére a cárnéval titkos írással levelezést

folytatott. Letartóztatása Möhilevben történt. A parancsot Alexejev tábornok közölte
a c á r r a l Carszkoije-Szeloba megérkezve a
cár magánkívül rohant föl lakosztályába,
ahol szigorúan ellenőrzik, még ételeit, leveleit és táviratait is átvizsgálják.

Még mindig fenyeget az
ellenforradalom.
STOCKHOLM, március 26. Több íinnországi városban, mint például Viborgban, a
maba donbocsáj tott foglyokat Ismét letartóztatták. Általában a viszonyok még nincsenek kellőképpen földerítve, mert az események rohamosain követik egymást és senki
sem láthatja tisztán, hogy a szabadságra
vonatkozó ígéreteket mennyire veszik komolyan.

Alexejev tábornok — a hadsereg
főparancsnoka.
Stockholm, március 26. Az orosz lapok
jelentik, hogy a péítervári kormány Alexejev tábornokot a hadsereg főparancsnokává
nevezte ki. Ezzel egyidejűleg Ewert tábornokot fölmentették a nyugati hadsereg parancsnokságától é s utódává Lesiczky tábornokot nevezték ki.

Lvov herceg a forradalomról.
Stockholm, március 26. Pétervárról jelentik: Lvov herceg miniszterelnök az újságíróknak kijelentette, hogy a forradalmat
befejezettnek lehet tekinteni, bár az a külső
provinciákra csaik 'most ér el. Azonban itt is
minden különösebb bonyodalom nélkül zajlik 1c. A katonaság mindenütt egyetért a
néppel. A kormány, a munkások és a 'katonaság megbizottaival a z élelmezési kérdésekről tárgyalások folytaik és már megtörtént a megegyezés is.

Az antant kormányai üdvözölték
az ideiglenes kormányt.
Stockholm, március 26. Pétervárról jelentik hivatalosan: Anglia, Franciaország és
Olaszország nagykövetei m a megjelentek a
birodalmi tanács házában; ahol épen minisztertanács volt és kormányaik 'nevében
üdvözölték az ideiglenes 'kormányt.

Nagy nyugtalanság Franciaországban a cári pár letartóztatása miatt.
Genf, március 26. Hervé Gusztáv a párisi Victoire-ban felhivást intéz a z orosz
forradalmárokhoz, hogy ne kövessék a f r a n cia forradalom brutális példáját, amely a
királyi pár kivégzésével nagy károkat okozott Franciaországnak. A cári pár ltartóz'ta/tása Franciaországban igy is nagy nyugtalanságot keltett.

Koholmáng a cár szökésének híre.
STOCKHOLM, március 26. A pétervári
távirati ügynökség jelenti: A cár szökéséről szóló minden hír koholmány.
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Pl szegedi tisztviselők háborús helyzete.
Ruhasegélyt és száz percentes háborús pótlékot kérnek.
(Saját tudósítónktól.) A szegedi állami és
városi tisztviselők -és alkalmazottak vasárnap délhen népes értekezletet tartottak, melyen szomorú és nehéz helyzetüket beszélték
meg. Erre az .alkalomra zsúfolásig megtelt
a városháza közgyűlési terme, melynek viharvert falai bizonyára csodálkozhattak, mert
ennyi embertől oly sok és állandó helyeslést
nem hallottak. A „tanácsi emelvényen a tisztviselők kétségbeejtő helyzetét vázolták a
szónokok és a -megállapítások igazságát bizonyították az állandóan helyeslő közbekiáltások.
A nagygyűlés lefolyását az alábbiakban
•ismertetjük:
Az ülést Homor István igazgató nyitotta meg. Beszédében rátért a kérvényre, a
melyben a tisztviselők három dolgot kérnek;
rögtöni ruha segélyt, 100 pe.r centes háborús
pótlékot és élelmiszer beszerző források létesítését.
Az értekezlet ezután nagygyűléssé alakult át, amely Homor István indítványára
elnökéül dr. Somogyi Szilveszter, polgármestert, előadóul Körösi L a j o s pénzügyi tanácsost, jegyzőkönyvvezetőül pedig Tömör
kény István,t választotta meg. Ezután, a z el
nöklő polgármester állott szólásra.
—- A három óv "óta folyó világháború
snagy zűrzavarából — mondotta — egy férfi
alakja bontakozik elő, egy férfié, aki gond
terhes homlokkal, veritékezve, tépett köntösben rohan a miunka utján. Ez a férfi a magyar köztisztviselő. (Igaz, ugy van!) '
A polgármester ezután utalt a kormány
Ígéretére, amelyet be ás fog váltani, de a
módokat a tisztviselőknek kell megkeresni
hozzá.
A polgármester beszéde után Körösi Lajos pénzügyi tanácsos szólalt föl. Elmondta,
hogy az elmúlt héten e g y előkészítő albizottság működött, amely egy a kormányhoz intézendő kérvény megszerkesztésével foglalkozott. A kérvény szövegének egyhangú elfogadását kéri, hogy ez fölfelé százszoros
erővel hasson. Fölemiitette még, hogy a tisztviselői kar rövidesen 50 éves iubiléu-mát iih
s ebből a z alkalomból Kassán, országos kongresszus lesz. Ezután a kormányhoz terjesztendő jgen sürgős jelzésű kérvényt olvasta
föl, melynek érdekesebb részletei igy szólnak:
A szegedi köztisztviselők: az állami és
városi tisztviselők és a segéd-, valamint a
szolgaszemélyzet, mint kész-fizetésből élők
serege — legtöbbnyire családostól — lerongyolódva, szinte éhezve kiizd és harool Itthon a világháború harmadik -keserves esztendejében szeretett m a g y a r hazánk iönmaradásán.
A most folyó kegyetlen világháború
ugyanis mindannyiunkat kifosztott itöbb-kevesebb ruhánkból, mert alsó- és felsőruhamemüeket már évek Óta nem- vásárolhattunk,
meglevő ruházatunk pedig a további toldozást é s foldozás t már n e m bírja, mivel a
folytonos használat az a n y a g á t úgyszólván
•tönkretette. Ágy- és asztalneműink a sök
mosásban és használatban szintén elkoptak.
Siralmas állapotúink -néhány elő példája
gyanánt fölsoroljuk, h-ogy a biró. a pártatlan igazság őre és a -szigorúan bírságoló
rendőrkapitány
bizony-bizonv foszladozott
öltözékben Ítélkezik a z a r a n y ékszeres és
bársonyruhás árdrágító !koffák fölött: ,a pénzügyi, közigazgatási
tisztviselő kopott kabátban tárgyal az előkelően ruházkodó ' hadseregszállitókkal; a tanár pedig fordesarku
cipóban m a g y a r á z a 'tanulóknak és a n e m
mindig meleg tanteremben ócska felöltővel
kell 'takargatnia ruhájának egyes föltűnő
fogyatékosságát.

Ma a mesevilágba tartozik -a köztisztviselők és alkalmazottak családjainál a -megfelelő táplálkozás é s főleg a többgyermekes
tisztviselőcsaládok mai élete mindennapos
gyöterelem, 'mert a szó igaz értelme szerint
nem egyéb, mint -az állandó nélkülözések és
szenvedések végtelen és elkeserítő láncolata,
amely testi és lelki erőnket innen-onnan, végleg megőrli.
Ezen az észbontó helyzeten minden lelkiismeretes és jóakaratú hatalmi tényezőnek
alaposan és főleg haladéktalanul segíteni
szükséges, miután h a nekünk, minit a nemzet
gerincéneik, -ilyen sanyarú állapotban kell
még csak -rövid ideig is tengődnünk, valóban
kétségbe kell esnünk nem -csupán saját magunk és a családu-nk, hanem imádott magyar
hazánk eme tekintélyes, de szinte roskadozó
társadalmi oszlopának közeli é s távolabbi
sorsát illetőleg is.
-Nem -is tagadjuk, sőt nyíltan el ismer jifü
az egész világ előtt, hogy a székesfővárosi fisán megdrágult Szegeden most érezzük és
szenvedjük azt az igazi köztisztviselői köznyomort, amelyet az Állami Tisztviselők Országos Egyesülete már annyiszor és olyan
megható beadványokban festett le a nagyméltóságú magyar királyi Kormány színe
előtt is, de sajnos, a gyökeres orvoslás lényegileg maiglan késik, sőt a háborús életviszonyok miatt alaposan fölfordult helyzetünkből eredő változott körülmények teljesen uj kérelmezést és a z edi ginéi jóval gyorsabb és több jóakaratú elintézést igényelnek
a legilletékesebb fényezőktől.
Súlyos helyzetünk jellemzésére fölhozzuk, hogy, itt Szegeden is a legelsörendü
életszükségíeti cikkek, mint például az élelmi
szerek és tüzelőanyagok árai a 3—4 év előtti
árakhoz képest 300—400 százalékkal, .a ruházkodási cikkek pedig 500—600. sőt nagyobb százalékkal is emelkedvén, bizonyítást sem igényel, hogy mi sanyarú javadalinazásu köztisztviselők és alkalmazottak, ezt
a rettenetes és mindinkább növekedő á r d r á gítást meg nem győzhettük é s tovább már
nem -bírjuk, ment törvényesen, és rendeletileg
megszabott illetményeinket önerőnkből egyáltalán nem szaporithatiuk. sem az említett
és elviselhetetlen árdrágítás kisebb-nagyobb
részletét senkire át nem 'háríthatjuk.
Jelenlegi köztisztviselői jövedelmünk a
mostani -rémes piaci árakkal szem-ben a tisztességes .megélhetésre nem lévén elegendő,
természetes, ' hogy most már igazán, csak
egyetlen módunk van kétségbeejtő helyzetünk orvoslására, amidőn gyorsan és alaposan segítő eszközökért a mi esküszerinti
örökös kenyér,adónkhoz fordulunk, miután,
most m á r nemcsak -a mi érdekünk, de az
állam jól fölfogott érdeke is, hogy becsülettel -dolgozó és jobb sorsra érdemes köztisztviselőinek számára gyökeres é s g y o r s segély nyujtassék a nm. ,m. kir. Kormány és
Törvényhozás részéről.
Tűrhetetlen és szégyenletes köztisztviselői nyomorunk ideiglenes enyhítésére úgyszólván. a tizenkettedik órában', de mégis
teljes reménnyel kérjük a n m . m. kir. Kormány utján a következőket:
1. Tisztességes fölruházkodásunk céljára, valamint asztali é s ágyfölszerelésünk
pótlására a nőtlen kartársaink részére 1000
korona és ,a nős, illetve gyermekes köztisztviselők és alkalmazották s z á m á r a vissza nem
téritendő adományképpen 1500 korona rögtöni segélyt; .
2. megélhetésünk biztosítására a törzsfizetés- -mérve alapján az V—XI. fizetési osztályú köztisztviselők, valamint a fizetési osztályokba nem sorozott állami é s városi alkalmazottak részére 100 százalékos háborús
segélyt;
3. átlamileg szervezendő és ellenőrzendő I
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közélelmezési hivatalok és beszerzési források mielőbbi megteremtését, ahol az elsőrendű főbb életszükségíeti és ruházati cikkeinket ,a jól bevált jegyrendszer utján mindé,nikor íödözhessük kellő mértékben, mert
csak ily módon véljük biztosítottnak a föntebbi 2. pont alatt kívánt mérvű iövedelenigyarapodás esetében is tűrhető megélhetésünketA közel hároméves világháború példátlanul lelkiismeretlen gazdasági, harcában az
árdrágítók nem, épen díszes serege a vagyonszerzés tágas mezejét 'kapzsi haszonleséssel
még mindig ernyedetlenül töri és zúzza.
A termelő, az iparos és a kereskedő
szükséget vagy drágaságot ,ma alig ismer,
sőt legnagyobb részük dúslakodik az anyag;
javakban.
Velük szemben úgyszólván egyedüli kivételt csak a köztisztviselők és alkalmazottak osztálya képez. A világháború okozta
minden, bájt és szükséget leginkább a mi társadalmi osztályunk érezvén, tiszteletteljes
bizalommal terjesztjük a nagyméltóságú .magyar királyi Kormány elé azt az alázatos,
de az általános közszükségletből származó
és a föntebbi 1—3. pont alatt részletezett
szerény kérésünket, hogy azt legsürgősebbén
tárgyalás a-lá vévén, a ruházati segélyt azonnal, a fölemelt százalékos háborús segélyt
pedig 1917. évi julius hó 1-étől kezdve utalványozni, végül a közélelmezési hivatalok
és beszerzési források állami szervezéséről
és működésének megkezdéséről
soronkivül
gondoskodni méltóztassék.
A szegedi köztisztviselők és alkalmazottak 1917. évi március hó 25-én .tartott nagygyűléséből. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, elnök. Körösi Lajos pénzügyi tanácsos, előadó.
Striegl F- József a kérvénybe még egy
pontot ajánl -bevenni. A kormányhoz intézendő memorandum három poutját ki kell egészíteni egy negyedikkel. Közismert -dolog,
hisz annak idején a kormánv behatóan foglalkozott vele és az ország sajtója is pertrakítálta, hogy a magyar tisztviselői kar .tekintélyes része el van adósodva. Anélkül, hogy
ennek okait firtatnék, ezzel, mint adott ténynyel számolniók kell mindazoknak, akik a
köztisztviselő sanyarú sorsán segíteni akarnak és segíteni tudnak. Az adósságokkal
küzködő tisztviselők részére n a g y segítsék
és valóságos megkönnyebbülés volna, h,a a
kormány a letiltott tisztviselői fizetésekre
kimondaná a moratóriumot a háború idejére,
illetve a normális viszonyok bekövetkeztéig.
Nagyon sok tisztviselőnek a megélhetése a
háború előtt nem volt egyéb, mint ügyesi
hitelművelet, ugy hogy a z egyik helyen kifizette a z adósságát a -másik helyen csinált
u j adóssággal. A -háború alatt azonban nincs
hitel, mindent készpénzen kell 'beszerezni a
letiltásokkal súlyosan megterhelt fizetésből.
Ha méltányos volt a kereskedelmi é s ipari
életben kimondott moratórium, kétszeresen
méltányos ez a moratórium a tisztviselőkkel
szemben.
A jelen voltak általános helyeslése követte ezt az ötletet, amelyet külön kérvényben fognak a kormány elé terjeszteni. A két
kérvény egy-egy példányát megküldik a
kormánynak, az országgyűlés két házának,
Szeged két képviselőjének. Cicatricis Lajos
főispánnak, az Állami Tisztviselőt Országos
Egyesületének és a város tanácsának.
Végül Homor István igazgató köszönetet
mondott a megjelenteknek s ezzel az ülés
véget ért.
takaríthat meg havonta a
világítási számláján, ha a
világhírű félwattos OSPAM
izzókörtékkel ví'ágit Ki-
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világítási vállalatánál
•
Szegeden. — Telefon 145.
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Dr. Rósa Izsó ünneplése.
— Az ügyvédi kamara közgyűlése. —
(Saját tudósítónktól.) A szegedi ügyvédi
kamara vasárnap délelőtt tizenegy óraikor
tartotta meg évi rendes közgyűlésiét, melynek kiemelkedő része volt várhely dr. Rósa
Izsó ünneplése. Dr. várhelyi Rósa Izsó januárban töltötte be ügyvédi gyakorlatának
Ötvenedik esztendejét ' és ezt az alkalmat
használta fel a kamara, hogy elnökét üdvözölje. A kamara tagjai az ünnepélyes alkalomból teljes számban jelentek meg; az elnöki tisztséget ideiglenesen dr. Kószó István
töltötte be- Dr. Végman 'Ferenc ismertette az
elnök jelenlétében teendő indítványát és egyúttal javasolta, hogy a tisztikar és a választmány ihivja meg dr. Rósa Izsót a közgyűlésre.
A terembe való beléptekor lelkes éljenzés fogadta dr. Rósa Izsót, aki elfoglalta helyét az elnöki asztalnál. A jubilánst dr. Kószó
a következő (beszéddel üdvözölte:
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nek, minit az ügyvédi kamarai adiminisztrácionális munkának.
Midőn ügyvédi működésednek 50- évfordulójánál megállítunk, azt kívánjuk a magyarok istenétől, áldjon meg téged egy hoszszu, boldog élet minden örömeivel s tartsd
meg szereteted továbbra is irántunk.
Dr. Rósa ilzsó mélyen meghatva válaszolt a nagyhatású üdvözlő .beszédre.
— Egész életemben, — mondta — bárhova is állított a sors, minidig ügyvédi
hivatásomat helyeztem előtérbe. És amit
tettem, azért sem elismerést, sem köszönetet nem várok, sem el nemi fogadok.
Abban a kivételes szerencsében részesített
a sors, hogy munkálkodásomat ebben a
városban végezhettem, ahol születtem és
ahol fölnevelkedtem. Őszintén, bevallom,
mindig annyi szeretettel vették itt körül,
hogy sohasem találkoztam akadályokkal,
.amelyeket mindenkinek le kell küzdeni,
hogy előrehaladhasson. Különösen éreztem
ezt a ragaszkodást és vonzalmat kartársaim részéről, akik életem' nevezetes fordulójánál sem feledkeztek meg rólam, 'Hálásan köszönöm a támogatást és a barátságot. Kérlek benneteket, amig a sors ugy
rendelkezik velem, hogy itt vándoroljak
köztetek, támogassatok továbbra is munkám teljesítésében.
A beszéd után a kamara tagjai lelkes
ovációban részesítették dr. Rósa Izsót- Maid
dr. Végman Ferenc inditványozta, hogy i!ktattassék jegyzőkönyvbe a jubileumi megemlékezés.
Továbbá, hogy a jegyzőkönyvnek ez a
része jegyzőkönyvi kivonat alakjában fogjaltassék disz/okiratba, ami már meg ás történt
és azt egyidejűleg nyújtsák át az elnöknek.
Ugyanez a diszokirat függesztessék ki az
ügyvédi kamara székiházának dísztermében.
Inditványozta továbbá, hogy az ügyvédi kamara festesse meg dr. "Rósa Izsó arcképét a
diszterem számára. A budapesti tudományegyetemet keresse meg a kamara, hogy dr.
Rósa Izsónak állítsa ki a díszdoktori oklevelet, minthogy a tudori fokot több mint ötven
éve elnyerte. Indítványozta .még dr. Végman,
dr. Kószó István üdvözlő beszédét iktassák
jegyzőkönyvbe. A közgyűlés az inditványt
egész terjedelmében elfogadtaDr. 'Rósa Izsó foglalta el ezután az elnöki széket és megkezdődött a napirend tárgyalása. A közgyűlés tudomásul vette a zárszámadást és a jövő évi költségvetésre vonatkozó választmányi 'javaslatokat. A kamara 360 tagja közül; 190 katonai szolgálatot teljesít. Dr. Végman Ferenc titkár jelentette, bogy a kamarai tagok közül Bolla
Gyula '(Móods), Purjesz János (Szentes), dr.
Szamek Adolf (Törökbecse), dr. Körösi Ignác (Szeged) és dr. Kelemen Dezső (Szeged)
betöltötték huszionötéves, Beller István (Nagy
becskerek) és Fáry István (Szeged) pedig
negyvenéves ügyvédi gyakorlatukat. Az elnök üdvözölte a jubilánsokat, de külön méltatta dr. Kelemen Dezső érdemeit, aki hoszszabb idő óta működik, mint a kamara ügyésze. Dr. Kelemen Dezső megköszönte az
üdvözlést-

Nagyságos uram!
'
Mélyen tisztelt elnök ur!
Nem a mindennapi szokás eredménye,
hogy a mai napon a szegedi ügyvédi kamara
megragadja az alkatmat, hogy téged külön
is üdvözöljön, hanem azon bensőségteljes,
őszinte és igaz szeretetnek ós nagyrabecsülésnek a megnyilatkozása, amellyel irántad,
a te személyed, a te önzetlen és fáradhatatlan tevékenységed iránt immár 33 év óta,
mint elnöke iránt viseltetik.
Ötven év — egy félszázad — egy olyan
határpont az emberéletben, amely mellett elhaladni szó nélkül nem lehet, különösen akkor, amidőn az az ötven év annyi munkával,
annyi fáradsággal, annyi eredményesen keresztülvitt terv megvalósulásával van kitöltve, mint a tied.
Az ügyvédi kamarák törvény által történt
szervezése óta te ennek ;a kamarának a vezetőtagjai közt voltál és 33 évvel ezelőtt álliItott ennek élére .kartársaid bizalma. Ezen idő
alatt nemcsak elnöke voltál lés vezetője Ikarjtársaidnak, hanem előmunikása az ügyvédi
egzisztencia megerősödéseért küzdő kart árSaknak és mint ügyvéd, egy .egész nemzedéket neveltél a .mai kornak, megtanítva;
azokat iá tisztesség, a becsület, pontosság és
lelkiismeretesség által arra, milyennek kell
lenni a hivatása magaslatain álló jogvédőnek.
Szerénységed és a mai nehéz viszonyoknak igaz fölismerése eltiltott bennünket
attól, hogy mint ezelőtt tiz évvel negyvenéves ügyvédi működésedet a társadalom bevonásával nagyobb keretben ünnepeltük meg,
hogy most is ne csak mi, hanem Szeged város egész közönsége velünk együtt ünnepelhessen, — de nem tilthat el attól, hogy szivünk s lelkünk őszinte, igaz érzelmeinek abban a díszteremben kifejezést adjunk, amelyet hogy a szegedi ügyvédi kamara magáénak mondhat, neked köszönhet.
Ez a palota kifejezője annak, hogy te az
ügyvédi kar tekintélyét .megszilárdítani Iparkodtál az által is, ihogy Saját házában és
saját helyiségében helyezkedhessen el az
ügyvédi kamara vezetősége és ezáltal tekintélye emelkedjék, önérzete erősödjön.
A közgyűlés napirendje ezzel kimerült.
Ugy a társadalomban, mint az ügyvédi Ekkor szólásra emelkedett dr. Balassa. Árkamarában elnöki mivoltodat azzal mutattad min és fölhívta a közgyűlés figyelmét arra,
meg, .hogy előmunkása voltál ugy a közélet- hogy dr. Végman Ferenc huszonöt év óta
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ül a titkári székben. Dr. Végman a békeidőben, de különösen a háború éveiben szánté
Példátlanul álló buzgalommal végzi a titkári
ttendőit, mindenre kiterjeszkedő figyelemmel.
Inditványozta, hogy dr. Végman érdemeit
jegyzőkpnyvben örökítsék meg, föntartva
ezenfölül ,a titkári jubileum megfelelő megünneplését. A közgyűlés lelkes örömmel hozzájárult az indítványhoz. Dr. Végman hálás
'szavakban1 köszönte .meg a megemlékezést.

Csökkenteni kell a villamosmegállóhelyeket.
— A Vasúti és hajózási főfelügyelőség
szakvéleménye. —•
fiSaját {tudósítónktól.) lA Szegedi .Közúti
Vaspálya ir—'t, iá .nagy havazások (idején bejelentette a város tanácsának,, Juqgy szénbi.
lány miatt kénytelen fesz .üzemét teljesen beszüntetni Később (még égy 'beadvány érkezet !t ía tanácshoz, mélyben a .részvénytársaság
a forgalom csökkentését .ajánlja. Á .tanács
több Ízben fogfallkozott a kérdéssel. .Mindetnlakelőtt szenet adott kölcsön ia közúti r.-it,•nolk, .niajidi egy műszaki bizottsággal .meg.
•vizsgáltatta a társaság üzeinkeaelését. Később oly határozatát hozott a tanács, hogy
'fölkéri ia Viaisuki és hajózási főMügydlősé©at, hogjy a közúti r._t.-t köteíleziae ssuorződósies kötelezettségének pontos betartására,
A .Vasúti és Hajózási főfelügyelőség a
tanács felkérésére most a Ikavetkiazőkiben' válaszolt:
A folyó évi fdbruár hó 3-án kélt .megkeresésére értesítjük, hagy a szegedi közúti
vaspálya társaság forgalmi izav.air.ait .a hely.
sziinén! megvazsgáltulk és .anmtalk .alapján a következőket közöl!jük:
A vaspálya fáonsaság 1916. augusztus
havábami 96 vtaiggon szénnel rendellkezjetit,
mély aueunydséig karülibelül három hónapig
volt .elegendő. Ily inagy készlettel vasrataliink
abban az .időben általában sajnos nem Ttand'alkeztek és ágy e tekintetben a vasúttársaság teljes előrelátással járt el.
A későbbi széntbeszierzési nehézségelv mellett több villamos és egyéb vasat szene k i f ő .
Igyoitity ,!ugy lliogy egyesek kényteJiewek jvoliták' üzeműiket nagyobb mértékitón korlátozni,
sőt bizonyos időre miggszünltetni (.Debrecen,,
Pozsony, budapesti villamos vasutak, stb.) A
szénbe-szerzési .nehézségeik tekintetében ia vásni ti társatság áltál fellhozottiaika.t .általánossá®,
bah kétségbe vonhatónak .nem tartjuk és helyeseljük a vasúttársaság .azon igyekezetét,
hogy forgalomcsökkeiitéssel. igyekszik a llxeiszerezhétő szénnel legalább a főbb. vonalak
forgalmát fentairtani. Tekintettel .a jövő télen várható nehézségekre,
kívánatosnak
tartjuk a nyári idénynek .szóngyüjltésire való
felhasználását. Az egyéb üzemi anyagok b e .
.szerzése is npról-napra meliezabbé válik. A
vörösréz és egyéb .fémek a hadvezetés eéljaj.ra lévén lefoglalva a vasutak jobbára
pótaniyjagokra vannak szorulva, 'amelyek
gyakran nem .félelnek meg minden (kővateliményindk és magnéhezibik ía fen tart ásít, mely
a jdénliiegii nmnk'óishiiány mellett fokozott ine.
kézséggel jár.
E nehézségek következménye volt, hogy
a vasúttársaság akkor, amikor mótoraí ikezdibek .mindi sürübjbein hasznavehet elleneikké
válni, azokat nem tudta .kellő gyorsasággal

Nézze meg az
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: inogja vitánk Hogy a forgalmat no kelljen re>
• dukálni, a vasút a .motoros kocsikat egy motorral kezdte üzemben. tartami. A gyakran
fculzsiu folta.n közlekedő Ikocsakbau a motor fokozottabban, lévén igénybe véve, gyorsabban
romlott el, a javítás az elhasználással nem
tartott lépést, a m i 'végül is a. havaizés bekövetkezéseikor az ismert forgalmi zavarokra
vezetett.
•A vizsgált időpontjában a vasút 37 'motoros kocsija) Iköziil csak 6 darab hírt két-két
íjé .motorral ós 6 «M> ogyjegy jó motorral, is
igy ;a többi, : kocsi üzemibe Jielyazíliető nem
vélt. A rvasuit szénkészlete 140 tonna volt,
imely .redukált üzem mellett (körülbelül mégy
3 létig elégendő. A fentiek szerint ia teljes
üzem bem vehető fel azonnal, mert a szükségelt Ikoesik nem állanak rendelkezésre,
másrészt a széoibeszerzési nehézségek a rend»Uv;ezés.r.e áló szón. telj'eis felhasználását nem
teszi ajánlatossá.
A vasúttársaság feladata tehát első sorban az összes (kocsikat ismét üzemképes állapotban' h'dlyieizni ós .az egy motorral való
' közlekedtetést beszüntetni, valamint szorgos
Tutánjáráissal ia szükségelt anyagokból (pótanyagokból) lehetőleg hosszabb időre készleltet igyüjíteni és a javítás céljaira a mozgékonyabb maigiánaprt lis felhasználni. A mig a
.motortkocsilk rendes közi ekedtetésie a fenti
módon nem biztosítható, a, teljes
forgalom
felréjjelének erőltetését nem
javasolhatjuk,
anert ez könnyön ujabb, esetleg nagyobb
visszaesést sKüllilietme.
A motoros kocfcsik sürgős helyreállitására anyagok gyűjtésére a vasúttársaságot
ogyitttal intatsiitottulk, valamint a. keresíkeideilemügyd m. kir. Mimister urait, felkértük,
Ihogy a szénközpontot a szegedi közúti vaspályának szénnel való ellátására utasitsa.
Végül megjegyezzük, hogy a megállóhelyek szám/inak csökkentését a. möforok kimélése. a. szénfogyasztás csökkentése az utasasi
sebesség növelése stb. szempontjából
felette
kívánatosnak tartjuk, miért is célszerű volna. azoknak revíziója. Tájékozásul közöljük,
liogy a budapesti villamos vasutak rnegállóhiélyeiinek rev-isió járnál alapelvül szolgált,
hogy ia főváros belső területién 250, külterületén 350 mléteirméll közelebb csak különösen
finddkolt esetben álüttassék fél: megállóhely.
A fenti alapelvek (figyelembe vételével a
niegállébélyek számának .csökkentése a vasúttársasággal együttesen volna, sürgősein ta_
TnAilmiányoziandó és a. tervezett, változtatásra
az engedély áz előirt módon kikérendő.
iBiuidapest, 1917. évi (március linó 21-én.
Horváth s. k. miniszteri tanácsos.
Bokor Pál helyettes polgármester a ta_
móos (hétfői ülésén mutatta be ezt a; véleményt, melyét , a tanács tudomásul vett.

Tengersok utánzatot ajánlanak mostanában Diana-sósborszesz helyett egyes üzletekben a vásárló közönségnek, melyek hangzatos elnevezések

és sokszor a megtévesztésig hasonló külső csomagolásban kerülnek forgalomba. A gyalog-
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járok,

ha elmennek egy-egy kirakat előtt, mégis minden
jobb üzletben ott láthatják a valódi Diana-sósborszeszt, melyről mindenki

előre

tudja, hogy belső tartalmánál fogva a legmegbízhatóbb és leghatásosabb háziszer, fájdalomcsillapító, hűsítő, enyhítő és egészségápoló. Egy háztartásból sem szabad tehát hiányoznia.

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30
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„
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Striegl ¥. Józseíet,
a szegedi állami főgimnázium tanárai, a Délmagyarország hosszú időn át kiváló és nagyképességű munkatársát — mint a hivatalos
lap egyik közelebbi száma közölni fogja —
Temesvárra helyezték át.
Striegl F. József irói (munkásságát a Dél.magyarország, olvasói előtt fölösleges méltatni. Cikkei jelentek meg nemcsak a fővárosi sajtóban, hanem előkelő (német laipok
(hasábjain is. Nevét é s működését az ország
határaim kívül is ösmerik .már. Németországban tartott felolvasásaival ,nagy szolgálatot
tett a imagyarsáig ügyének. Képességei és
érdemes tevékenysége .nem kerülték el1 az
illetékes körök figyelmét .sem. Áthelyezteitése a Délvidéki Földművelők , Gazdasági
Egyesületének kérelmére történt, amelynek
egyik vezető állását fogja elfoglalni.
A hatalmas egyesület vezetésére valóban alig találhattak volna alkalmasabb és
hivatottabb férfiút Striegl F. Józsefnél. Temesvár társadalma igen értékes és munkás
tagot fog nyerni 'benne, viszont (Szeged társadalmát (távozásával érzékeny veszteség
éri. Ezt a veszteséget őszintén1 és mélyen,
érezzük, mi, akik vele együtt dolgoztunk és
akik az ő (képességeit, jeUemszilárdságát becsülni tanultuk.
Mindamellett nekünk, jóbarátainak örülnünk kell áthelyezteíésén. mert az számára
ujabb és gazdagabb sikerek forrását nyitja
meg- Szélesebb hatásköréiben és fontos pozíciójában nagyobb hasznára lehet (majd a
közügyeknek, amelyeknek eddig is lelkes,
agilis munkása volt. U j feladatai előtt szívből üdvözöljük és reméljük, Ihogy Iha nem is
lesz közöttünk, érzelemben, .a Délmagyarországhoz való ragaszkodásban nem távozik
(tőlünk. Voltaképen pedig ezúttal még nem
bucsuzunk — az áthelyezi etés a tanév végére szól — csak egyszerűen és szeretettel
emlékezünk meg egy társunkról, aki előtt
ujabb haladásnak és karriernek színes perspektívája tárul fel.
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arra, hogy h a m á r fölfelébb nem mehet a
hus ára, (legalább lefelébb nio mebosisen. A
közélelmezési hivatal szép, jó és fiatal borjú
húshoz jutott és .azt a közönség részére kívánta a ntószáirosolklkal Iklimérietini. A hátulsó
rész kilóját 7 korona 80 fillérért, az elejének
részét 6 korona 80 fillérért. Am ta kedves
mészárosok intem vállliaiMiák a imieigbizásit. még
padiig .azzal is indoklással, ihogy a b o r j ú h ú s
maximális iára jóval több es ők bizony niam
mérnek leszállított áron Iborjiuhusit. Nem és
százszor merni! No ihdzony, inajid rontják az
árakat és olyan húshoz nyúlnak, amelynek
ára jóval a maximális áron tálul szégyenkezik. Még ilyent! lÉs meni ii® mérnék, osaik
azért sem ruérnek.
A közélelmezési hivatal pedig, ameilyinek
az a hivatása, hogy édtelmi difekékiet szerezzen
és lethetőleg miméi olcsóbban bocsássa a foigyasztó közönség rendelkezésére, a mészárosok által bojkottált borjúhúst a városház
mellett Jtevő ámbódébam (árusiittatja ki a közönségnek, még pedig kilónként 7.80 és 6.80ért. GHz .allietn azonban imáa.' unit .sem •tehetnek
azok a kedves mészárosok . . .
— A király Csehországban. Bécsből jelentik: Károly király hétfőn udvari különvonattal a csehországi Althirnzlauba érkezeit,
ahol szemlét tartott a hetedik számú dragonyosezred felett, amelyben mint fiatal tiszt
szolgólt. A szemle után reggeli volt, azután,
a király 'Brandeisba utazott. Ahol csak 'mutatkozott, a nép mindenütt lelkesen ünnepelte.
Bécsből jeléntik: A király hétfőn este
visszaérkezett Bécsbe. Megérkezése után
azonnal Laxeimburgba hajtatott.

— A külügyminiszter Berlinben. Bécsből
jelentik: Gróf Czemin külügyminiszter hétfőn Berlinibe utazott.
Berlinből jelentik: Gröf Czernin ikülügyminiszter hétfőn ideérkezett. Délután fölkereste Bethmann-Hollweg birodalmi kanÁsok a kedves mészárosok.
cellárt, akivel hosszasan tanácskozott. Este
Annyi mősttajniálbri a ikedves (ember, hogy a kancellár a külügyminiszter tiszteletére
sziimfe sok. Az ember lépten-nyomon találko- lakomát rendezett.
— A vezérkari főnők uj kitüntetésezik: vellüllc, heresnli som Ikiell őket, mégis iríeájuk bukkanunk. A kedves csoportban nem Budapestről telefonálja tudósítónk: A király
utolsó ihiely j u t 'a (mészárosoíkniak. Ök igazán Arz -tábornok vezérkari főnöknek — táborIkfedVes, iiigien:-niaigyon kadkies embereik. Akik nok korában 1 e g y Ihadseregsek súlyos körülkedvesebbeket ikiivámuaík. azok m á r túlzóak mények közötti; sikeres! 'vezeféseért — a
és igazán megérdemlik, hogy tulköveiteliés Lipót-rend nagykeresztjét a hadiéfcitiményciméni elítéljék őket.
nyeí és a kardokkal adományozta.
Valamikkor íKrikkay iGnszitáv, .alá magát
—Közös és osztrák miniszterek a királynál
ivülágszelliliemnelk! nevezte, .szegedi
itámgyn Bécsből jeleintik: Ő felsége a ikiiraly vasárnap
könyvet int és labibam a többek közlött azrfc is reggel nyolc órakor Badieuben csemöeis mimegírta, hogy .jtáviirdásanak szülletmt naigy sét hallgatott, majid! Hadenben ós Laxembnrgés iszép gonidolaiti" Guszti .bácsi tétvedetit és iban fogadta a szokásos előterjesztéseket. Külön. kihalligatásioni jelentek meg a király előtt:
most imiáir bizonyos, hogy nem lehetett világ- Bjelik táborii vikárius, Georgi vezérezredes,
szeillleim, mert nem tátott a jövendőbe. Nem az osztrák honvédelmi (miniszter, igróf Czer'sejtette uneg jóelőre, hogy a huszadik 'szzáad nin közös külügy miniszter,, báró Burián kö_
Clam-Martmic
elején háború lesz, bábom amey .már 3_iiik éve ÍZÖS pénzügyminiszter, gróf
oszfairt .és iazt sem érezte meg, hogy erre a z osztrák miniszterelnök és Spitzmüller
trák iixniiziigyrniiin.isztar. A' király vasárnap
lidöre mészárosnak isziilietni nomcisak szép és éjjel 11 órakor csekély kísérettel elutazott
nagy gondolat, hanem kiadós (gondolat isi (Laxenburgból.
M'iert. a mészárosoknak nem kell mást csi— Szurmay titkos tanácsos. A hivatalos
nálniiok, csalk mérni és vigyázni arra, liogy (lap vasárnapi feizáma közli, hogy a király
az .áraik lefelé ne iszáljamialk.
Szurmay Sáudior altábornagy, honvédéi mii
A régi, költői, .mondást: iPöllMé rmegy miniisztermek a titkos tanácsosi méltórágorborban a igyöngy, jól teszi, oda kell már (mó- dijmentesen adományozta.
— Gróf Andrássy Bécsben. Bécsből jedosítaná, ihogy fölfélé mégy a hus iára. lói
lentik:
Gróf Andrássy Gyula hétfőn ideérketeszi . . . Talán még fölfelébb is menne, (ha
lehetne, ha kizárólag a kedves mészároso- zett. Bécsi politikiai körökben Andrássy utaIa»i állnia, akik jféMő gomldiaí]! vigyáznak zásához messzemenő kombinációkat füznek4
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— A főispán kormánybiztosi megbízatása.
A föl dmivellés ügyi iminiisztteir dr.
Cicatricis
Lajos főispánt ikommányibiiztosi minőségiben
megbízta, hagy Hódimeizővfájsáiríbely 'területén
a víz leesatptoliásia körüli felmerülő ,intézkedő
sakat megtegye.
— Kitüntetések. A király Kardos György
tartalékos hadnagyot, Kardos Sámuel szegedi nagykereskedő ifilájt, az elllianisiág előtti vi'_
iéziséigáárrt a hadliókátményes III. oszt. ikaitoiiiali ér/dtamkierieszttel ós a 'kardokkal tüntette
kii. Az :ifju liladlniagy, iki a Ikis ezüst vitézségi
érmeit .már régebben elnyerte, iz -orosz f-rontem
megszakítás nélkül -több minit egy évet töLtötit,, még töibb hi/tü'niteitiésre van feiterjieiszitve.
— Kovács Ferenc ós Majsai Lajos 46. gyalageznedlbeli tamtallékos Ihadinagyniák ia legfelső dicsérő elismierés — a kardok egyidiejiü
adtoimányozáJsa iintellleét, előbbinek ujóliaig,
másodszor tuditfuil (adatott ti-oválblbá Adorján
házai Molnár iMffiklós 46. gyallelgieizneclibeli haxl
nagynak a Jegfeliső dicsérő elismerés tudtuladat-oltit.
— Uj főkonyhamester. Bécsből jelentik:
A király .igróf Bellegarde Ágost főkonybamestent állásától felmenitette és helyette báró
Bumerkirch
aleraredles, főpáloásimestert ne_
vezte k i főkonyhamestarré.

rőzsét küldött ki a- (helyszínre. Nagyobb baj
nem történt, mindössze néhány hold területet borított el a viz, de már ez is eloszlott
— Földgázrobbanás Turdán. Kolozsvárról
telefonálja tudósítónk: Hétfőn délelőtt ti
és tizenegy ó r a közt Tordán vigyázatlanság következtében földigázrobbainás történt.
15 emiber meghalt, 10 ember súlyosan megsebesült. A robbanás következtében a vezeték is megrongálódott. Három 1 emelete
épület súlyosain, egy földszintes épület pedig könnyebben megrongálódott.
— Ujabb ötvenhét métermázsa sajt. A
központi tejeisarnokhoz a vámos köze-látása
részére ötvenhét métermázsa hollandi (Gonda
sajt érkezett. A isajti nagybani eladási árai
nyolc korona 50|, kicsinyben Ikátenc korona
38 fillér kilogramankimt. A közélelmezési hivatal hirdetményben hivja fel a kereskedők
'figyelmét arra, hogy — tekintettel a s a j t nagyobb mennyiségére — a (központi tejcsarnok
irodájában (iPárdsifkörut 16.) külön utalvány
liléikül kaphatnak sajtot elárusitásra. Az elárusitó kereskedők iköteleisieik a sajt eladási
ámát iaz üzletiben látható helyen kifüggesztemii. >gy család rrésizére 'lagfölelhlb egy kilógnám,
szolgáltatható kii A vásárlásnál a bevásárlási (könyv nem szükséges.

— Előléptetés. Bodnár Istvánt, dr. Berger
Mór ezpedorv-as ifilát, .az 1. honvéd lovastüzér_
osztálynál zászlóssá ilóptötték elő.
— A keleti kuiturközpont és a Balkán
— Gátszakadás a Fehértónáf. Vasárnap Akadémia. A Magyar Keleti Kuiturközpont,
mely feladatává tűzte Ikii a keKetti államoklka?
délufára a Fehértó töltésén gátszakadás törvalló gazdasági összeköttetésünk ápolását, letént. Karácsonyi Gergely tanyája mellett velet intézett idír. iSomogyi Szilveszter -polmár napok óta erősitik a gátat- A tó vize gármesterihez, amelyben nagy örömét fejezi
azonban annyira megduzzadt, hogy vasár- k i a kereiskedielimii főiskola föláll itására irányúé törekivések fölött és egyben; tőle ítélnap áttörte a töltést és néhány hold földet
hető .mindén; -támogatást igér Szegődnék.
elborított. Még vasárnap este megjelent a
— Kétszázezer panasz a hadbavonultak
helyszínen a szegedi utászzászlóalj 60 embercsaládjainak államsegélye ügyében. A honből 4'ló árvizkészültsége. Dr. Somogyi Szil- védelmi miniszter tekintettel arra, hogy a
veszter polgármester 600 zsákot és több kocsi hjaidlbiavonnltk iesalládj|ati részéről az áMam-
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Szegőd, ŐSIT. március 27.
segély ügyében -rengeteg paniabzit aklkak be. ar.
miinisztérinimnál, ledkllig 200.000-nél többet adlak, -melyeik közül jlaizomba® csak elenyésző
fcevósz pa,nász bizonyult be valódinak, körrenldélietet intézett a közigazgatási hatóságokhoz, miettyibeai! felhívja, -ezeket, ihogy az államiseigiályire tvon-atkozié panlaszok idCilgártian
adlandíó alkalmakkor megfelelő kioktatásba®,
rész-esiitsélh a főieket. Azonfelültegyék a hatóságok azonnal! közhiirré, 'hegy az állama segélyre, iidéitglenies óvd segélyre vagy ezieik felemielésóre igényt tartó feleik kérelmeikkel,
vagy panasziailklkiall me a felsőbb hatóságokhoz, hanem kizárólag csak az ezekben
az
ügyekben végérvényesen
hdl!\ározm hivatott
főszolgabíróikhoz jés vámosi tpolyúrmesterékhez forduljunk, mert a felsőbb hatóságokhoz
ibeiniyuj-tlcitt. kérvények és pamaszrk illetékes
elkáriáJás végett ngyiiis ezeknek adatnak le.
Tekin-teititell- végül arra a tapasztalatra, hagy
a ségélyikórvényöket és panaszolhat sok -esete
Ibten hívatlan egyénék üzletszerűen g y á r t j á k ,
akik renidszieriinlt kihasználják a feleik jóhiszeműségét, a rendelet — -iigen helyesen —
911111a is M b i v j a a közigazgatási hatóságok
figyelmét, hogy az ilyén- zugiírászokkal szem(bem a törvény egész szigorával járjanak el.
— Lukáts tanár halála. A szegedi állami
főgimnáziumnak gyásza van. Btrekarcsai
Lukáts László, az intézet nagyműveltségű,
kiváló tanára rövid szenvedés után március
hó 24-én -este elhalálozott Holttetemét hétfőn délután 3 órakor szentelték be, amely
szomorú aktusnál a szegedi középiskolák,
összes növendékei vettek részt tanáraik ve—
zetése alatt. Az állami főgimnázium tanári
kara nevében. Borosnyay Károly búcsúztatta
el magasröptű; könnyfakasztó beszédben.
Etrekarcsai Lukáts László a szó legigazibb
és legnemesebb értelmében vett tanár volt.
Kartársai és -tanítványai szük körében élte le
áldásos életét. A tántoríthatatlan meggyőződés és meg nem alkuvó elvek emibere volt.
akit a nagylángi nemesi .kúriából a katedrára vezette életpályája. Reáliákat: matematikát és fizikát tanított és mégis a legnagyobb
idealisták egyike volt azzal .a meggyőződéssel, hogy a közhasznú tevékenység nemes
cötelessége minden embernek és ez jellemzi
egész tanári működését- Lukáts -tanár holtestét hozzátartozói elszállíttatták Székesfehérvárra a családi sírból tha.
— Halálozás. Fájdalmas és súlyos csapás
érte Dr. Benkő Istvánt, az állama főgimnázium tanárát. Fiát, Pistikét, életének kilencedik évében fájdiamas mvütét után elragadta
a kérlelhetetlen halók A kis halott, tometéermároius 27_én, (keddien -délelőtt 10 órakor lesz
a Teleikii-iutaa -10. szám alatti gyászházbóh A
megtört, szülők iirántt e váratlan csapás inti_
att városszerte nagy a részvét
— A király megkegyelmezett egy halálra
ítélt tüzérnek. Steiner Dezső huszonhárom
éves tüzért, aki a lugosi 20. honvéd tarack ütegnél teljesített szolgúatot, a szegedi honvéd hadosztál yhí íróság a mult év október 4_
én harmadszori szökés, többrendbeli lopás,
sikkasztás és függolemsértés miatt golyó általi halálra átélte. A halálra lirtéltnek a király
aneigkegyelmezet't és halál,büntetését tizenötévi suyos börtönre rátoztatki át. A szegedi

Néze meg az

Szeged, 1917. márfoi-us 27.
badtosztályjbiíróságat most értesítették a ki- irály elhatározásáról és igy a halálos Ítéletet
nem h a j t j á k végre.
— Fehér kenyérért harminc napi elzárás.
Wobf J a k a b pók kilencven, százalék lisztet,
tartalmazó töltött süteményt készített -és azt
ikenyórfiOgjiaSTrtiási igazolvány nélkül élruisi1.
itatta. Dm. Temesvár 1/ Géza helyetties főkapitány ezért harminc napi elzcirásra és kétszer
(százötven korona pénzbüntetésre ítélte. —<
iBoros Bálnát ángy ain ilyen süt emény -áiru-siitásáért szara tón- h a r m i n c inapi elzárásra és százötven koromta -pénzbüntetésre átélték. Oppenheimer Jenőmé ikamitiimosiné hasonló kihágás
m i a t t nyolc napi elzárást, 'és ötven—ötven
• (korona pénzbüntetést kapott. Béda János süfeményárust myolc napi -elzárásra és ötven—
• ötven korona- pémabüin-tetésire, Patrik Istvánmát tizenöt napi elzárásra és száz—száz Ikoro11 a péai'zbiinteitésre, Mattáros Rezsöné sütemémyiárust három napi elzár.ása'ia ós husz—
husz ikorona ipénizbüntetéspe itólte la íkihá.
gási ibiiró.
— A vetőmagkereskedések vasárnapi
zárórája. A kereskedelemügyi miniszter táviratban lórtesitette ia város hat,óságát, hogy a
Üüizáróllaig v-rtőm-agkereskadlóssell ós -ellárusitással fogtalkozó vállalatok ,irodái 'és üzleti
flielyiaágei imáj-us 1-ilg vasáimiapdkonl déli 12
•óráiig nyitva tarthatók.
— Törvényhatóságaink az erdélyi gyermekvédelemért. A koronázás alkalmával a
királyaié Ö Felsége leglmágaSább védnöksége
allaát megalakult pPro Transsylvania>" .Országos (Segítő Bdiziattság elnökéhez rövid fenállása alatt anár i.783.361 kor. 92 fillér aidoonány folyt (be aiz erdélyi gyermekvédelem
-céljaira s az erdélyi feldúlt tűzhelyek ujrafél-épitéséra Emnelk a -segítő akciónak a támagatásáhain i s hazafias töa-vényhatóságaink
jármaik élői Jó példával, ép ingy, imiint a felVidék újjá, felépítési -akciójánál. Az eddig beérkezett. legnagyobb törvényhatósági adományok között szerepel Bliharvármegye 88
ezer 665 korona 98 fillérrel. Trenicsánvárunagye 38.164 ikorona 53 fillérrel és 'Miskolc
24.000 koronával. 'Ezekben ,a törvésnybatóságokbani ia gyűjtés, még tovább .folyik, ezeken
kiviil pedig iBest-Pilis-lSoltxK'is-iKűii-, Ziamp
3én-_, Toramtál-, Tolna-, Árva-, Csanád, íNyi-t.
ra_, Pozsony-,, Somogy-,' Abauj_ -Heves-,
Arad- és Fiejér vármegyék, továbbá 'Temesvár, Pozsony, -Újvidék,' Kecskemét, Szolmok
városiak értiesitették" -Búiró Jósika Sámuel iejlnököjti, hogy a legközelebbi közgyűlés niiaidirenidjére kitűzték a ,„Pro Transsylvania" Országos iSegitőilraottság törvényhatósági . tám-ogátásának megszavazását is.
— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban
FISCHER K.-nál Korzó kávéház mellett. —
Telefon: 1538.
— Küldöttség a polgármesternél. A csengelei gazdák hétfőn küldöttségileg keresték
"föl dlr. iSomogyi (Szilveszter polgármestert,
akinek azt panaszolták, hogy 'földjüket elönti
a viz, m e r t Gr Un maid Tivadar, a Fehértó h a -

lászati ibérlője elzárta a viz lefolyását, liogy
-a halak ki ne -mehessen ek a tóból-. A polgármester megígérte, hogy -éhben iz ügyben! i-ntózkedkii fog.
— A gőzgépkezelők é s kazánfűtők legközelebbi (képesítő vizsgái Szegedenl április
ihó 1. eapjáin -délelőtt 9 órakor a szegedi fölső
ipariskolában tartják meg' A- vizsgálati kérvények kellően- felszerelve a mó kir. ker. ipar

STOCKHOLM, március '26. rA Reuterügynökség jellea-ti: -A 'központi bizottság és
az alkotmányos demokrata párt parlamenti
frakciója laiz uj ikormányforma tekintetében

Városi

a demokrata köztársaságban állapodott meg.
Az április 7-ién- Pétervárott tartandó -birodalmi gyűlésen ily értelmű jelentést fognak
•előterjeszteni. (M. T. I.)

STOCKHOLM, március 26. P é t e r v á r r ó l
jelentik: Hivatalosan iközlik, hogy a köztársasági tisztek szövetsége összeült íés a
demokrata köztársaság mellett foglalt állást. A szövetséginek az a feladata, hogy a
köztársasági esz-miét a hadseregen belül is
terjessze é s a katonák jogait demokrata alapon megvédelmezze. A szövetségnek aiapi-

tói azok a tisztek, -akik részitlvettek a -március 12-iki 'forradalomban-. Az orosz csapatok uj e s k ü j e igy -hangzik: ./Kötelezem m a gam, hogy engedelmeskedem -az ideiglenes
kormánynak, amely a z orosz birodalmat
mindaddig kormányozza,, nmig a n é p a k a r a t
szerint nemzetgyűlés fogja 'megállapítani a
végleges államformát.

A forradalmi kormánynak különbekére kell törekedni,

A forradalmi kormány
Miklós nagyherceget fölmentette
főparancsnoki állásától.

iRotterdam, -március 26. A iNiieuwe
temöamiscbe iOouramt. orosz információ
jáin cikket közölt az orosz forradalom
jéről. A csikk hangsúlyozza, «Ihogy a nép

-Rotalap.
jövőnem

Rotterdam, március 26. Az lidéiigleraies
-orosz kormány ,ma közölte Miklós -nagyherceggel, liogy főjparaincsinokká történt kinevejárulhat hozzá iaz uj kormány
programjá- zése ia cár lemondása következtében é r v é n y . '
hoz, mert ez nem jelentene egyebet, mint a telemné vált. G-uc&kov Icadűgyminiisatier -terfeladását annak, amit eddig már elértek. A veit idöligozot.t ki, amely szerint a legfőbb
mostani f-arr-adalom mean olyan, -mint laz 1905- hadvezetés egy bizottság kezélben, lesz, -amely
ifei- volt. A niost-ainit nem -a- inép szervezte, sőt a hadügyminiszterből, a pénziigyminisztera népet első -piillanaitkain -meglepte a -forrada. ből és a külügyminiszteriből fog állani, csulom. Igy (történt, hogy -a hiaute fináncé 'rapán a .'tisztán stratégiai .terveknek a 'ki dolgogadta -magához -a. hatalmlat. A nép azonban
zását t a r t j á k -fenn a főparancsnok részére.felébredt és az uj kormánynak
mindinkább
számolnia, kell kívánságaival. iMár tett is. bi- Offenzíva — Oroszország ellen?
zonyos engedményeket, de rá szabadombocsáStockholm, -március 26. Péterváti- Reutor
tott .forradalmárok tovább -is szeavezni fogjelentés isizeránít a korm'ány irtáltvány-a ezt
ják ia raép -ellenállását és -a. kormány, ihogy a
mondja: Az ellenség meg f-ogja kísérelni,
miindd-nkálblb nyugtialamihadó parasztokat -a
hogy a nagy hedlsoreigek igy-engeségét krabasz-miaga p á r t j á r a megtartsa, kénytelen lesz a
málja. Tavaiss-zai. flottája felszabadul és főkorona és a papság uradalmait
szétosztani.
Végeredményében -azonban, h a a. kormány •vátroerarakat iőfflét veszély fogja fen-yeigetm.
igazán- a helyzet ura a k a r lenni, kénytelen Az ellenség győzelme Oroszország szahadsitlesz 'ugyanazokhoz az eszközökhöz folyamod- gánaik eltlprását jélientieiné, mert visszaálli.
ni, miiint az előbbi korm-ány. A helyzet arra t a p á ia. cár uralmát -a szolgaságba, vetett nép
fogja kényszeríteni,
hogy pozíciójának
meg- felett
erősítése végett
törekedjék.

szintén

Magy. Tudományos Szinház.

M E LI M A N N

Tanuljunk idegen nyelveket a
nyelvsikolában. Telefon 14—11.

A köztársaság szervezése a hadseregben.

külön

. békekötésre

A németek befejezték
a nagy visszavonulást
BERN, március 26. Á francia lapok b e Telefon 872.

a legbájosabb

filmmüvésznő

hatóan foglalkoznak a nyugati harctéri eseményekkel. A katonai Szakértők
'Szakértők azt írják,
h o g y az uj arcvonul már megszilárdult.

Hétfőn és kedden, március 26-án és 27-én

LŐTTE

felügyelőséghez (Földváry-ntca 4. -számi) beküldendők.
— Eltörte a lábát. Csányi Antal tizéves fiu
-fölkapaslzkiodldtt i, é g y ikoosiiira, tahiorlntaml löt
esett és eltörte a ballábát. 'Beszállították a
közkórháziba.

Oroszországból köztársaság lesz.

URANIA.

Telefon 8 7 2 .

7

DÍJLMiAGYAEORSZÁG

harctérről érkező külön tudósitások

felléptével:

A FEKETE PIERROT

A

rámu-

tatnak arra, h o g y a németek által kiüritett
területem

egyetlen útvonal és

vasútvonal

sincs használható állapotban.

Dráma 4 felvonásban.

Finom és művészies attrakció.
Előadások délután pont fél 5, fél 7 és tél 9 órakor kezdődnek.
Jegyek eiőre válthatók délután 3 órától kezdve.

mindenfele hutopt, teplipuhát.

UIINRUER S. Mikszáth Hálmán-u. 5. Teleion 15-06.

/
DÉLMAG YAROESZÁG

Skeged, 11917. iwáa-«áint3 27.
Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

—

Hirdetmény.

oooo

m a g a s kamatozású
elsőrangú biztonságú
tőkekamatadó-mentes

MŰSOR:
Előadások kezdete negyednyolckor.
KEDDEN: Bórletsziinétben a szegedd bonvádzeudkar III. szimfonikus hangversenye
a
honvéd katonai árvák alapja javára.
SZERDÁN: Csárdás királyné, opeitett, páros,
egyharmados.
CSÜTÖRTÖKÖN: Solness építőmester. Szininü, páratlan, kétharmados.
PÉNTEKEN: Tosca. Opera, páros hároinharmados.
SZOMIBlATON délután: Zsuzsi, parasztdráma.
SZOMBATON este: A klasszikus ciklus VILI.
száma: Ármány és pzerelem. Szomorújáték,
páratlan egyharmados. (Előadás előtt dr.
Kőhegyi Lajos konferál.)
VASÁRNAP délután: Tatárjárás, operett.
VASÁRNAP este: Piros bugyelláris. Népszínmű. Páros, kétharmados.

nálam napi árfolyamon kaphatók
Felvilágosítás,
tájékoztatás
díjmentes.

•

•

a
0
0
0
0

Fényképészeti gépek.

átmeneti, tavaszi és nyári legszebb kivitele megérkezett, a legnagyobb választékban és utolérhetetlen olcsó árakban;
m é g ma 50 százalékkal olcsóbbak az
árak, de később t e t e m e s e n emelkedni
fognak.
—
—

|al
—

l®

T. vevőimnek jól berendezett sötét
kamrát díjtalanul rendelkezésére
bocsájtok.

Női kalapok

Bast-kalapok
N é g l i g é kalapok . . . .
Sport-zsiráldl kalapok . .
Tagal-kalapok
Selyem tagal-kalapok . .
Tagal-pikó kalapok . . .

jir

Szeged, Széchenyi-tér 16.

:-:

—

Sélyemkalapok minden arban.

0
0

S

_harisnyák,
_ _ _ _ _ _ _ _üvegek
_ _ _ _ _és
_ _ _égők
_ _ _ kapha-

0

0
0
00

Sandberg Henrik

Valódi AUER-fény g á z f

sa

Fatalpu cipők olcsón kaphatók.

—

Telefon 7 7 3 .

Értesítjük a t. szállító közönséget, hogy azoknak
az áruknak felvétele és továbbítása iránt, amelyek a
mai viszonyok között egyáltalán szállíthatók, a szükséges intézkedéseket megtettük. Hogy mely áruk szállíthatók, arra nézve állomásaink az érdeklődő szállító
feleknek készséggel adnak felvilágosítást.
Figyelmeztetjük a t. szállító közönséget, hogy a
kijelölt árukon kivül egyéb áruk szállítására sem az
állomások, sem az üzletvezetőségek, sem az igazgatóság és a katonai hatóságok engedélyeket egyelőre nem
adhatnak.
Teljesen céltalan tehát, ha a szállító közönség ilyen
kérelmekkel nevezett hivatalokhoz fordul.
Budapesten, 1917. évi március hóban
Az igazgatóság.
Utánnyomást nem dijazunk.)

Szeged, Kossuth L-sugárot 9. Telefon 1227

eredeti gyári árakban

Balogh,

v. tanácsnok,
mint a közélelmezési hivatal veze tője

Hirdetmény.

Horváth Istvánné és Tsa

—

Mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. — Férfi- fiu és
leángka-kaiapok.

Szeged, 1917. március 24.
1 4 8 9 - 9 1 7 . k. é. sz.
Polgármester helyett:

Magyar királyi államvasutak,

EiiepmehtipíH valódi bőrfalppal Mérsékelt árakon.

cikkekben,

.

A város közellátása céljára a központi tejcsarnokhoz érkezett, mintegy 57 mm. hollandi Gouda sajt elárusitása körül, a következő ellenőrző rendszabályokat
léptetem életbe.
A sajt nagybani eladási árát (viszontelárusitók
részére) kgmonkint 8 (nyolc) korona 50 fillérben, kicsinybeni eladási árát 9 (kilenc) korona 26 fillérben
állapitom meg.
A sajt nagyobb mennyiségére tekintettel, az elárusitásba a helybeli kereskedő urak legszélesebb körét
be kivánom vonni, miért is felhívom a figyelmüket
arra, hogy amennyiben — elárusitási célra — sajtra
igényt tartanak, ugy a központi tejcsarnok irodájában
(Fárisi-körut 16.) jelentkezzenek, ahol a szükséges
mennyiség külön utalvány nélkül rendelkezésükre fog
bocsájtatni.
Az elárusitó kereskedők kötelesek a sajt eladási
árát az üzletben látható helyen kifüggeszteni. Egy család részére legfölebb 1 (egy) kilogramm szolgáltatható
ki. — A sajt szabadon, a bevásárlási könyv felmutatása nélkül kiárusítható, azonban a fennt megszabott
árnál drágábban nem adható, s vidékre el nem szállítható.

ad. 7 4 2 2 6 - 1 9 1 7 . F. IV. a. szám.

valódi háború előtti
talpdarabokkal é s linóleummal vizmentesitjük. Férfi cipő M M H H M l j
női K. 5.—, gyermek 4.— korona.

nemű fényképészeti

Kossuth Lajos-sugárul

5 Telefon 773.

IPOKET talpalunk

lencsékkel. Nagy raktár minden-

w f

•j Krémer •H. '^.tíS

Kiadótulajdonos: Várnay L.

10—500 koronáig Görz é s Zeiss

Ede

bank- és váltó
üzlete Kígyóutca 5. sz.

w n

Felelős szerkesztő: Pásztor József.

W*

Szécsi

v

A szegedi honvédzenekar III. szimfonikus hangversenye. A szegedi honvédzenekar
Fichtner Siánidíor karnagy veizieítésévieili kedden
este egynegyed) 8 óxiaái kezidie>ttel a városi színházban trendeizi' III. szimfonikus hangversenyét a honvéd1 katonai árvák alapja jiavéria.
A hangverseny műsora a következő: 1. Schubert: iRoeamiuoidie nyitány. 2. Beethoven: IV.
száimfómia. 3. Kőnig: Variációik a magyar
himnusz feleit,t (kózirát* először.) 4. Sibelius:
iPinlainidia.
*

^

8 kor.
9 kor.
10 kor.
12 kor.
15 kor.
20 kor.

feli.
„
„
„
„
„

Fátyol, szalag, virág é s toll-tüzékekben
nagy választék. Ismételadóknak árkedvezmény. Gyászkalapok é s fátyolok a
l e g o l c s ó b b árakban. Kalapok átalakítását és diszitését elfogadom. Tisztelettel
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00

Horváth fóihály-ufca 7. szám,

ffi

0000000000000SSSI5.
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Aktuális újdonság!

•
•
•

Hogyan kell az adó| Vallomásokat kitölteni? |
•
^

Irta:

Dr. SZENDE PAL.
Ára 3 korona
Kapható Várnay könyvkereskedésében.

•

—

*
•
•
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tők kizárólagosan
-
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KOPNY

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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A nagyártézi kútnál.

•

G Y U L A 1e

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

Telefon 468.

:

ü ulláglfás J ó M a n tartása eluállalfafíS.
Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
A közélelmezési tanács véleményének meghallgaután: a rozsliszt nagybani eladási árát (a váraktárban átvéve) elárusitók részére métermázsán48 (negyvennyolc) koronában, kicsinybeni eladási
kilogramonkint 52 (ötvenkettő) fillérben;
a tengerivel kevert rozslisztből készitendő kenyér
árát kilogrammonkint 56 (ötvenhat) fillérben állapitom meg.
Kötelezem a liszt és kenyér elárusitásával foglalkozó összes kereskedő és pékmester urakat, hogy a
liszt és kenyér árakat üzleteikben látható helyen függesszék ki, kötelezem arra is, hogy a rendelkezésük
alatt álló összes lisztes zsákokat — darabonkinti 4 kor.
70 fill. térítés ellenében a liszthivatal utasításához képest az általa megjelölendő raktárba múlhatatlanul
szolgáltassák be.
Szeged, 1917. március 26.
1512-917. k. é. sz.
tása
rosi
kint
árát

Dr. Somogyi Szilveszter,

Lfií

I m r é n 6

a volt Cabaré átellenében

—

polgármester.

APRÓHIRDETÉSEK.
izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger féle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Szechenyi-tér.
250
Gyomor bajosok dicsérik a Leizinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér.
250
i egjobb hajfestö az
orszajosan elistnett Leinzlnger-féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,

Sz Afhenvi.t^».

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

25C

Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leiuzinger-féle f o g c s e p p b ő
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér,
250
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-fele , C h i n a h a js z e s z " által. Ara K 1*50
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 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában SZP
Széchenyi-tér.
25

