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/Vlüyukovof az orosz nép
foglyul ejtette.
- A kormány erélyes közbelépésére bocsájfotfák
szabadon. — A munkástanács nem követeli Erdélyt,
sem Elzász-Lotharingiát. - Ujabb bonyodalmak előtt.-

szocialista-párti képviselői tanácskoznak. A
Az ujabban érkező jelentések elárulják, I feladásával mind biztosabban halad előre a
hogy
Oroszországban a Milyukov körirata megértés és a kölcsönös belátás utján.
kezdődik.
miatt támadt forrongás komolyabb méretű
KOPENHÁGA: A Ruszkoje Vjedomoszti
volt, mint az első híradások jelezték. Az
S T O C K H O L M , május 9. A legutóbbi
kievi jelentése szerint a
kormányzósági
utcákon a tüntető tömeg, amikor Milyukov
pétervári zavargások alatt Milyukov külfogház lakói fellázadtak, hogy amnesztiát
autóját megpillantotta, az autó felé rohant
ügyminiszter autóját a nép megállította
kapj anak. Követelték, hogy a városba vo- I
és az útjában megállította. Milyukovot a
nuHiassanak és kérelmüket a munkástanácsés a külügyminisztert
letartóztatta.
A
nép körülfogta és letartóztatta. Az ideiglenak előadhassák. 800 fogoly vörös zászlók*
kormánynak csak erélyes közbelépésére
nes kormánynak a munkástanács közbenka! a városba vonult, katonák kíséretében.
sikerült Milyukovot kiadatni.
járásához kellett folyamodnia, hogy a külA végrehajtóbizottság fogadta őket és megügyminisztert szorongatott helyzetéből kiS T O C K H O L M , május 9. Svéd lapok írigérte. hogy illetékes helyen
tolmácsolni
szabadítsa. A tüntetők ellen kirendelt csaják, hogy Oroszországban ujabb eksíplozió
fogja kérésüket.
patok csatlakoztak a néphez. Mindebből
készül. A lakosság naponkint zsúfolt vonaS T O C K H O L M : Bratianu és Jonescu
nyilvánvaló, hogy az ideiglenes kormány- .
a román kormány megbízásából Pétervárra nak sürgető oka volt rá, hogy a munkás- tokon menekül Pétervárról. A lapok megérkeztek
és tanácskozást folytattak
az
tanács követeléseit a hadicélok tekinteté- állapítása szerint a májusi tüntetések véreideiglenes kormánnyal. Bratianu Pétervár- ben teljesítse és előbbi nyilatkozatát a de- sebbek voltak az előbbieknél. Mikor Milyuról Londonba, onnan pedig Washingtonba
mokrácia szellemében helyreigazítsa.
kov jegyzéke nyilvánosságra került, 130
utazik.
A májusi véres tüntetések hatásai a ezer munkás lépett sztrájkba. A tüntetés
STOCKHOLM:
Rakovski román szo- jegutóbbi jelentések szerint még most is
elfojtására kirendelt katonaság csatlakozott
cialista vezért, akit a román kormány le- mutatkozik Pétervárott.
Erre vall. hogy
tartóztatott. orosz csapatok kiszabaditották Buchanan, az angol nagykövet nem érezte a tömeghez. A<z utcai harcoknak 60 halottjasvi fogságából. Rakovski tegnap Odesz- magát biztonságban az orosz fővárosban ja volt. Legizgalmasabb volt a május 5-/e
szába érkezett.
és — még nem tudni hogyan és hova — virradó éjszaka, mikor a munkástanács a
tuliajdorrképeni konferencia

BERLIN:

junius

10-ikén

A Ruszkoje Szlovo jelenti,

hogy Szaszanov, volt külügyminiszter május 4-én öngyilkos lett. Sztrichninnel megmérgezte magát.

Hátrahagyott

öngyilkosságát barátaitól való

levelében
efszakitása-

vai indokolja meg és azokat halálával akarja megmenteni.
BERLIN:

A

Wolff-ügynökség

jelenti

elmenekült. Az ideiglenes kormány
nem
ura többé a helyzetnek,-.ami nagy átalakulásoknak lehetőségét nyitja meg, f Az erőviszonyok az utóbbi időben a béke híveinek
javára erősen megváltoztak. Lenin hivei
már nyíltan ki merik jelenteni, hogy egy
kopeket sem adnak többé Milyukovnak és
a szabadságkölcsön ügyében tartott értekezleten erős kifakadások hangzottak el a
háború ellen.

kormánnyal tanácskozott.
S T O C K H O L M , május 9. A pétervári
munkás- és katonatanács közli, hogy Erdélyt, valamint az adriai tengerpartot és
Elzász-Lotharingiát nem követeli.
Gorkij Maxim

védelmébe

veszi

a

német, magyar és osztrák szocialistákat,
akik szerinte ellentétben az

angolokkal,

őszijén
dolgoznak
a
demokráciával
Ezek a jelek mind arra vallanak, hogy
együtt a béke érdekében.
eourtnál meghiúsultak az angol támadások.
az igazi demokrácia ügye végre is diadalA tüzérségi harc Arrasnál és a Aisne mel- maskodni fog az ideiglenes kormány hódiíó
S T O C K H O L M , május 9.
Pétervárról
lett csak helyenkint volt élénkebb.
célokat szolgáló politikáján. Gorkij Maxim jelentik: A munkástanácsnak a szabadságvédelmére kél a német szocialistáknak, akik kölcsön ügyében tartott tegnapi tanácskoBERLIN: A birodalmi gyűlés szerdai
ülésén a tengerészeti államtitkár
többek •a béke előkészítésén fáradoznak és a mun- zásán Lenin hivei azt kiáltották: Le a hákástanács — hangos figyelmeztetésül — borúval, le a kapitalista kormánnyal, egy
közt a következőket mondta:
kijelenti, hogy Erdélyt és Elzász-Lotharin- kopeket se többet Milyukovnak! Azokat a
— A buvárhajóharcban kitartunk, mert
minden megvan, ami ehhez szükséges. Vesz- giát sem itéli oda a szövetségeseknek. A szónokokat, akik a kölcsön mellett beszélbéke tehát a hódító és anneksziós célok tek, meg sem hallgatták.
teségeink
sokkal csekélyebbek,
mint a
mennyit vártunk. Radikális eszközt eddig
a buvárhajók ellen nem találtak. A háború
A francia követ is elmenekült Pétervárról.
eredményei állandóan fokozódnak. Három
Köln, május 9. A Kölnische Zeitung | Buchanan távozása előtt. Hir szerint
a
hónap alatt 2 millió 800.000 tonnát sülyeszmájus 9-ikén este:

.

Fresnoynál és Boulle-

tettünk el. vagyis 55 százalékkal többet.
*nint amennyire számítottunk.

jelenti Kopenhágából:

Péíervárról még a | francia nagykövet inkognitóban

francia nagykövet is elmenekült közvetlenül ! érkezett, ahonnan

továbbutazott.

Bergenbe

ö
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Ujabb francia erők támadását visszaverték
a németek.
BERLIN, május 9. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: Az ágyútűz a kedvezőtlen időjárási viszonyok folytán csak kevés helyen
volt élénkebb. A bajor ezredek, melyek
tegnap reggel Fresnoyt bravúros rohammal elfoglalták, a helyiséget ujabb ellenséges támadásokkal szemben megtartották és
ujabb száz foglyot szállítottak be. Az angolok részleges előretöréseit Roeuxnél és
Bullecourtnál visszavertük.
A német trónörökös hadcsoportja: A

Mont d'Hiver és a Corbeny-Berry au Bac-i
országút között este ujabb harcba vetett
francia erők pergötüz után támadásba fogtak. Az ellenséget heves küzdelem után,
részint közelharcban, részint ellentámadással visszavertük. Egyébként a rossz időjárás hatása alatt az Aisne és a Champagne
arcvonalon is csekélyebb volt a harci tevékenység, mint az elözö napokon.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Kirlibabánál meghiusult az oroszok
előretörése.
BERLIN,
május 9. A nagy főhadiszállás jelenti: Kirlibabától északra és a
valeputnai országúttól délre orosz századok
előretöréseit könnyen visszavertük.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

BUDAPEST, május 9. (Közli á miniszterelnöki sajtóosztály.) Bukovina déli
részében orosz felderítő csapatokat visszavertünk. Egyéb jelenteni való nincs.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Súlyos vereséget szenvedtek
Macedóniában az antant-csapatok.
BERLIN, május 9. A nagy főhadiszállás jelenti: A macedón arcvonal tegnap
elkeseredett harcok színhelye volt. Sarrail
tábornok erös tüzérségi előkészítés után a
Prespa- és a Doiran-tó között számos pontok támadására vitte szövetséges csapatait.
Különösen heves volt a harc a„ Cserna-hajlásban. ahol az ellenség éjjel-nappal ismételt rohamai állásaink előtt igen súlyos
veszteségei mellett teljesen összeomlottak.
Ugyanaz a sors érte az ellenség támadásait
Grades Nicanál, a Vardarnál és a Doiran-

tótól nyugatra is. Német-bolgár hadosztályok súlyos vereséget hoztak az ellenségnek
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, május 9. .(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: Az Ochrida- és Prespa-tó közti szorosban osztrák-magyar és ozmán osztagok
tegnapelőtt az ellenség előretörését meghiúsították.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

melyben kifejtik, hogy könnyen ki lehetne
eszközölni a francia szocialisták részvéteiét a nemzetközi konferencián, ha a német
szocialisták erélyesebben foglalnának állást
a konzervatívok és a birodalmi kancellár
ellen és ezzel beigazolnák, hogy igazi barátai a demokráciának. Ha a német szocialisták bebizonyítanák Bethmann-Hollwegtől
való függetlenségüket, sokkal könnyebben
függetleníthetnék a francia szocialisták is
magukat kormányuktól és erélyes békepropagandát indíthatnának. A német szocialistáknak kell példát adniok.

Az olasz fronton nincs
esemény.
BUDAPEST, május 9. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Olasz harctér:
Nincs különös esemény.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Az orosz munkástanács üdvözli
Európa proletárjait.
Stockholm, május 9. A katonai és munkástanács végrehajtóbizottsága
meghívta
Pétervárra Brizont, Longuet-t. továbbá a
francia, angol és olasz szocialista és munkáspártok
kisebbségének képviselőit. A
végrehajtóbizottság azt tervezi, hogy a forradalmi Oroszország nevében
üdvözölni
fogja Európa proletárjait, akik. ép ugy mint
az orosz munkások, végét akarják vetni a
szörnyű vérfürdőnek, amely megmérgezi az
emberiség lelkét.

Thomas miniszter — Romániáról.
Genf, május 9.

BERLIN, május 9. A Wolff-iigynökség
jaienti: Az Atlanti-oceánon ujabban 37.509
tonna hajóteret sülyesztettek el tengeraMtjáróink. Az elsülyesztett hajók között volt
a felfegyverzett Orion Lagos angol gőzös,
amely 6000 tonna cukrot vitt Angliába, to-

A francia szocialisták is
résztvesznek a stockholmi
kongresszuson.
Genf, május 9. A francia szo^alisták
kisebbsége szilárdan
elhatározta,
hogy
résztvesz a stockholmi konferencián, csupán még abban a kérdésben nem döntöttek,
hogy Elzász-Lotharingia kérdését is felveszik-e progi amjukba. Egyesek, igy Languet
azt vitatják, hogy az 1870-ben elkövetett
jogsérelmet orvosolni kell és meg kell szavaztatni Elzász-Lotharingia lakóit, hogy
hova akarnák tartozni? A többség azonban
hallani sem akar erről. Igy e kérdés valószínűleg lekerül a napirendről és csak azt
fogják egyhangúlag elhatározni, hogy elutaznak Stockholmba. A szocialista párt
kettéválásáról
annál kevésbé lehet szó.
mert a kisebbség meg van győződve arról,

Progrés-nak

táviratozzák Jasiból: Thomas hadfelszerelési miniszter Pétervárott igy nyilatkozott
a romániai Evenimentul tudósi tója előtt:
— Románia azért visel háborút, hogy
megvalósítsa nemzeti vágyait, amelyekét az
antant jogosoknak és

Ujabb 3 7 . 5 0 0 fonna hajóür elsüiyesztése.

A lyoni

törvényeseknek is-

mert el. Anglia és Franciaország eddig is

vábbá a 7562 tonnás Troilos, amely darabárut szállított Angliából, valamint a 3393
tonnás angol Hesperides, amely hust vitt
Angliába. Két más ismeretlen gőzöst is elsülyesztettiink, amelyek angol kikötőbe
igyekeztek.

minden tőlük telhetőt elkövetett s ezentúl
is minden erejükkel azon lesznek, hogy a
román hadsereget újra harcképessé tegyék.
— Franciaország teljes mértékben felfogja Románia szerencsétlenségét s mélyen
meg van rendülve miatta.

Élénk emléke-

zetemben vannak azok a csapások, amelyek
I hogy a legközelebbi kongresszuson
sége lesz.

több-

Stockholm, május 9. A francia szocialisták többségi csoportjának végrehajtó-'
bizottsága tudvalevőleg ugy határozott,
hogy a francia szocialisták nem vesznek
részt-a stockholmi konferencián. A francia
szocialisták kisebbsége azonban abból indulva ki, hogy a végrehajtóbizottságnak
nincs joga ily fontos kérdésben dönteni, országos szocialista kongresszus összehívását,
javasolta, A többégi párt a szövetséghez
taitozó szocialista egyesületekhez köriratot
intézett, melyben kifejtette, hogy miért nem
lehetett elfogadni a stockholmi konferenciára szóló meghívást, egyidejűleg azonban
a kisebbség is propagandát indított éppen
ellenkező irányban. Most a francia kisebbségi párt részéről levelet intéztek a stockholmi konferencia előkészítő bizottságához,

Romániát az invázió idején érték.

Éppen

Lloyd George társaságában voltam, mikor
a szomorú hírek jöttek. Mindkettőnket lelkünk mélyéig meghatottak.

De el fognak

jönni még a szép napok. A francia kormány
mindent meg fog tenni, hogy lehetővé tegye
a román népnek a hazatérést,
pedig

megkönnyítse

a jövőben

feladatukat.

Ehhez

azonban az kell, hogy az orosz és a román
kormányok között teljes legyen az összetartás és a bizalom.

Szükség van

arra.

hogy Románia az legyen Oroszország számára, ami Franciaországnak Belgium.
Thomas azután az oroszországi forradalomra is kitért s ezzel végezte szavait:
— Ha a németek az orosz forradalom
tanulságaiból okulnak, akkor nem mondom,
hogy ezt'nem irnók javukra.

1917. május 10.

Két hétig a háborús
Németországot
nem lehet
kiéheztetni
és Németországban nem éhezik senki. Ezt
nyugodt létekkel állithatom és mondhatom
azt is, hogy aki ennek az ellenkezőjét állítja,
az nagyit vagy legalább is túlságosan nagy
igényű. Mint a hangoknak és a színeknek,
ugy a jóüakásnak is megvan a maga skálája, amelynek csúcspontján a jóllakottságnak
az a foka áll, amikor az ember ugy belakik,
hogy jóformán meg sem tud moccanni. Erre
persze Németországban nem igen van lehetőség. hacsak az ember a jóllakásnak ezt a
stádiumát azután
koplalással1 nem akarja
kiegyenlíteni. Ami élelmiszer Németországban van, az olajos halak, csigák és rákok,
valamint főzelékfélék, gyümölcs és gyümölcsizek kivételével jegyre adódik. Ebből
következik, hogy csakis ezek képezik a szabad kereskedelem tárgyait.
Az élelmiszerek árai december ele.ie óta
elég ragy emelkedést mutat és az természetes is, mivel normális időkben is a tavasz
az az átmeneti i d ő % z élelmezésben, amikor
a téli készletek meglehetősen kifogytak. és
uj készletek még alig vannak. Miután a kenyéradagot napi 190 grammra, a lakosságot
hetenkimi és fejenkinti 250 gramm hustöbblettel kárpótolták.
Ennek a negyedkilóuyi
hustöbbletnek az ára 20, mondd husz pfennig és fius-pótjegyre adják. Ennek az alacsony árnak az a magyarázata, hogy a 20
pfennig és a rendes ár közti kiilömbözetet
az egyei községek fedezik. A legdrágább az
élet természetesen Berlinben, ahol a jobbfajta vendéglőkben egy 100 grammnyi húsadagnak az ára öt-hat márka, a hamburgi
liba adagja nyolc márka. Kisebbszerü vendéglökben a husadagok ára harmadfél
és
három márka között váltakozik. Frankfurtban általában két és fél márka egy-egy hus_
•adag, mig Münchenben
már csak másfél
márka az ára. Münchent találtam kiilömben
is a legolcsóbbnak. Husjegyekkel mindig és
mindenütt bőven voltunk ellátva,
kenyérjegyet azonban többnyire csak a pontosan
előirt mértékig kaptunk. Münchenben azonban néha nehézség nélkül jutottam kenyérjegy nélkül is kenyérhez. Tisztára kíváncsiságból kíséreltem ezt meg.
A szokott ételneműek mellett a németek
legelterjedtebb, bár nem valami
népszerű
póteledele: a sárgarépa, amelyet hihetetlen
mennyiségben fogyasztanak és amelyből
dzsemet is készítenek. ízre nézve persze a
takarmányrépa nem elsőrendű élvezeti cikk,
de tápláló és a németek azzal vigasztalják
magukat, hogy mindenesetre jobb étel, mint
a patkány, amit 1871-ben a párisiak ettek.
Kissé meglepődtünk, amikor a berlini
Komische oper egy előadásán voltunk és
alighogy az első felvonás után legördült a
függöny, a földszinten, a karzaton,
azonképpen a páholyokban is, csaknem mindenki elővett egy-egy kis papírcsomagot,
a
melyből előkerült egy-egy darab belegtes
Brot és megkezdődött a szinházi előadás
szünete közben a — vacsora. Ennek magyarázata: az előadások korai kezdete.
'Feltűnt, hogy nagyon sok szép almát
láttunk \ kirakatokban és még több citromot. Az alma fontja átlag két márka ötven
pfennig — három márka, mig a legszebb
citromnak is mindössze tizenöt
pfennig
az
ára. A szardiniának azonban december elete
óta száz százalékkal emelkedett az ára. Az
akkor másfél márkás doboz szardínia ma
három márka.
Az olcsóságukról híres német menük
lekerültek az étlapokról és csak étlap szerint lehet étkezni. .Az étlapot csak itt-ott
függesztik ki, mert kifüggesztésük nem kötelező, mint nálunk.
Sört napközben nem lehet kapni, hanem
csak esti hat órától, amíg van. Münchenben
egyes sörházakban a férfiak feienkint egy
liter, a nők félliter^sört kaphatnak. Mikor a
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Jfémeiországban*
pincérnő a
második pohár sört hozza, ráragaszt a pohárra egy kis cédulát, mig a
harmadik poharat a cédulára húzott ceruzavonással jelöli meg. A hadi sör literje huszonöt pfennig. Persze erre ráillik, hogy
olcsó söYnek, híg a leve, de mégis csak
sör az.
Cukrot a lakosság havonkint és fejenkint egy kilogrammot kap. Viszont a nyilvános éttermekben és kávéházakban
sem
nem látni, sem nem kapni cukrot és csak
szacharin kapható. És ez talán helyesebb is.
mint
ahogy mi nálunk van.' Fontosabb
ugyanis az egyes családoknak a rendszeres
ellátása, mint a legtöbb emberre nézve csak
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átmeneti jellegű és nem föltétlenül szükséges kávéházi .ellátás.
A burgonya már meglehetősen fogytán
van és a legtöbb vendéglőben nem igen lehet
hozzájutni burgonyához.
Nem a vendéglőkben tapasztaltak alapján állítom, hogy Németországot nem lehet
kiéheztetni és hogy Németországban nem
éhezik senki. Jártam családoknál és beszédbe ereszkedtem kiilömböző rendű és rangú
emberekkel a vonatokon, akik nem is sejthették. hogy külföldi vagyok és mindenki
azt mondotta:
— Mi nálunk minden he van osztva és
ha nem is jut bőségesen senkinek sem, mindenkinek jut elég.

Striegl F. József.
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Három millió hadifogoly a központi hatalmak országaiban
Bulgária.
(Saját tudósítónktól.)
Az Osztrák <Ma- j
gyar-Hadiértesitő legutóbbi száma érdekes ki- j
Tisztek Legénység Összesen
S28
604
mutatást közöl a központi hatalmak által ej- Angolok
24
890
bő9
21
tett hadifoglyokról. A kimutatás részletesen | Franciák
305
298
7
közli, hogy hány hadifoglyunk van nekünk, Olaszok
5,559
5,439
120
Oroszok
Németországnak, Törökországnak és Bulgári- Románok
28,507
27,718
789
31,679
31,492
187
ának, felsorolja, hogy ezek közül mennyi az Szerbek —
2
2
orosz, mennyi a szerb, a montenegrói, olasz, Belgák
12
Montenegróiak
francia, belga, angol, román stb., továbbá,
66,434
67,582
,148
Összesen
hogy mennyi a foglyokból a tiszt és mennyi a
legénység. E szerint 1917 február 1-én a közTörökország.
ponti hatalmak fogságában volt '2.874271 hadifogoly, ezek között '27.620 tiszt. Legtöbb fogTisztek Legénység Összesen
lyot. veszítettek az oroszok, kikből 2.080.699 Angolok
560
11,453
10,893
9
128
119
embert van szerencsénk nekünk és szövetsé- Franciák
10,280
10,148
132
geseinknek vendégül látni, utánuk követ- Oroszok —
3
2,042
2,039
keznek a franciák, majd harmadik helyen az Románok
23,903
23,199
Összesen
704
angolok s legutolsó helyen állnak itt is, mint
minden másban, a montenegróiak, kikből bi1917 február 1-én tehát a központi hatalmak fogzony nem igen volt k i t elfogni.

A kimutatást egész terjedelmében itt közöljük:
Németország.
Franciák
Oroszok
Belgák
Angolok
Szerbek
Románok

— —

—
—
—

Tiszek
6,287
9,223
658
1,104
202

Összesen 17,474

Legénység
360,837
1.202,784
41,777
,32,025
25,879
9,955

Összesen
367,124
1.212,007
42,435
33,129
25,879
10,157

1.673,257"

1.690,731

Ausztria-Magyarország.
Oroszok —
Szerbek
Montenegróiak
Olaszok
Románok
Franciák
Angolok
Összesen

Tisztek
4.755
709
31
2,227
542
12
18

Legénység
844,098
96,363
5,564
95,485
37,795
453
14

Összesen

8,294

1.083,761

1.092.055

852,853
97,072
5,595
97,712
38,327
465
31

ságában volt 2.874,271 hadifogoly, a következő elosztásban :
Legénység

Összesen

Németország
Ausztria-Magyarország
Bulgária
Törökország

Tisztek
17,474
8,294
1,148
704

1.673,257
1.083,761
66,434
23,199

1.690,731
1.092.C55
67,582
23,903

Összesen

27,620

2.846,651

2.874.,271

Hadifoglyaink nemzetiségek szerint igy oszolnak
meg:
Tisztek Legénység Összesen
Oroszok
Franciák
Angolok
Olaszok
Belgák
Románok
Szerbek
Montenegróiak

'

14,230
6.329
1,706
2,234
658
1,536
896
31

2.066.469 2.080,699
362,278
378,607
43,535
45,241
95,783
98,017
41,779
42,437
77,497
79,033
153,734
104,630
5,576
5,6C7

.Egy-egy elfogott tisztre jut a legénységből: az
oroszok közül 145, franciák közül 57, angolok kőiül
26, olaszok közül 42, belgák közül 62, románok közül
50, szejbek közül 169, montenegróiak közül 180.

Buchanan eltűnt Pétervárról.
— Tartózkodási helye ismeretlen. —

KRISZTIÁNJA, május 9. A Norvég Távirati Iroda közli, hogy Buchanan pétervári
angol nagykövetnek az orosz fővárosból
való elutazásáról senki sem tud felvilágosítást adni.
B E R L I N , május 9. Buchanan tartózkodását még mindig homály fedi. Ehiienekiiléséröl először a finn lapok adtaik hint. Ezek
szerint Buchanan a nagykövetséget a kis,
hátsó ajtón hagyta el, miközben a tömeg az
angol nagykövetség palotája előtt tüntetett
Anglia ellen.
Kopenhága, május 9. Sir.. George Bsi-,
chanan, a pétervári angol nagykövet London felé ^aló utján Bergenbe érkezeti. Azt
a birt, hogy a nagykövetnek
menekülés-

szerüen kellett az orosz fővárost elhagynia,
itt még nem erősítették meg.
Stockholm, május 9. A stockholmi angol köVetség megcáfolja az összes híreket,
amelyek arról szóltak, hogy a pétervári
angol nagykövetség épületét angol katonák
és orosz csapatok megerősített örizete alá
kellett venni.
Rotterdam, május 9. Londonból táviratozzák: A mai estilapok jelentik, hogy Sir
George Buchanan, az orosz helyzetre való'
tekintettel, elutazott Pétervárról
és útban
van Anglia felé. A Reuter-ügynökség az esti
lapoknak ezt az értesülését megcáfolja és
azt jelenti, hogy a nagykövet utazásiról
szóló hir valótlan.
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jjelm agyarország

Vita az iparosok fogyasztási
szövetkezetéről.
Igen tisztelt Szerkesztő U r ! Méltóztassék megengedni, hogy b. lapjának e .hó 8-iki
es 9-iki számában „Zajos közgyűlés az iparosok
fogyasztási
szövetkezetében"
cim
alatt megjelent cikkre vonatkozólag,
Szabó
Gyula kamarai titkár ur által tett nyilatkozatokra röviden reflektálhassak, kérve, hogy
magyarázó soraimnak
b. lapjában helyet
adni szíveskedjék.
Meggondolatlanul tette a titkár ur azt a
kijelentését, hogy a fogyasztási szövetkezei
működését csak
1915 december hó 1-én
kezdte rneg. Ezt az állítást — illetékes helyen — megcáfolni nem fog nagy fáradságot jelenteni számomra.
Szabó Gyula titkár ur első nyilatkozatában a sorok között nagy könnyedséggel
|smeri be, hogy ő bizony privát sertésüzleteihez a fogyasztási szövetkezet cégét
"használta fel, sőt a szállítási engedélyek
akadálytalan kieszköz,lését is ennek köszönhette. De hát ez — mondja — nem fontos.
Fontos csak az: hogy az üzlet fol sikerült,
az ö határtalan nagylelkűsége
folytán a
szövetkezetnek még haszna is volt az ő privát üzleteiből. Hogy mennyi, u g y e bár az
sem fontos? Hogy mennyi lehetett volna,
az meg épen jelentéktelen kérdés. Nos 'hát
az én szerény nézetem az, hogy ha valaki
egy fogyasztási szövetkezet elnöke, nem
változtathatja tetszése szerint a privát ember s a szövetkezeti elnök jelmezét s ha
utóbbi minőségét felhasználva
üzletet köt,
abban a rendes kereskedő gondosságával eljárni s minden hasznot a társaság részére
juttatni tartozik. E z tehát nem nagylelkiiségi önbizonyitvány, hanem olvan kötelesség. amit ha az elnök _ nem teljesít, a hűtlen
kezelés bűnébe esik. Én nem hiszem, hogy
Szabó Gyula kamarai titkár ur hűtlenül kezelte a, szövetkezet érdekeit.
Második nyilatkozatában már „visszacsinálja" Szabó ur a közgyűlésen s előbbi
nyilatkozatában tett kijelentését s el akarja
hitetni, hogy dehogy is volt ez privátüzlet,
ez csak az ő saját felelőssége alatt
vitt
üzlet volt: hát mi az, ha nem privátüzlet?
Mert vajion mit tett volna az elnök ur. ha
az a saját felelősségére kötött üzlet tetemes
veszteséggel járt volna? Ö viselte volna a
rizikót?
Az elnök ur a tagsági dijak körüli zavarokat (ezt ő mondja) bagozza most ki. Bizonyára nem azért, mert azok rendesen lettek elkönyvelve, bizonyára nem azért, mert
az elnök ur meg tudja állapítani a könyvekből, hány tagja s üzletrésze volt s van a
szövetkezetnek, hanem azért,
mert olyan
zavaros ez .az ügy. hogy — sajnos — ilyesmivel is kell az elnöknek törődni. De hát
Szabó elnök ur, ugy is mint kamarai titkár
bizonyára ismeri a kereskedelmi törvény
azon rendelkezését, hogy a tagokban s üzletrészekben beállott
változások a törvényszéknek havonta bejelentendők. Ha tehát ezt
a kötelességét megtette volna, most megtakarítaná a szövetkezet fundamentumának,
a tagoknak s üzletrészeknek
kibogozását.
Persze-persze, hogy ez csak
..formaságok
kihegyezése".
Azután a

disznókról

.int

eszembe

a

k o n c e n t r á l t

sonka, a sonkák, szám szerint 300-an. Ezeket 1916 év márciusában hozatta az elnök
ur, vagyis akkor, amikor szerinte a szövetkezet mindössze 2 hónapja működött, hozatta
pedig az igazgatóság megkérdezése nélkül
azon célból, ihogy azokat jóval beszerzési
áron alul a szövetkezettől távol álló egyéneknek, tehát nem tagoknak szétossza. Ez
a dolog a szövetkezetnek
nem kevesebb,
mint 2300 korona veszteséget okozott.
Amikor Szabó elnök ur a nversmérleget az igazgatóságnak bemutatta, azt indítványozta. hogy az igazgatóság az őt megillető tantiémjéről mondjon le s ennek őszszegé; fordítsa jótékonycélra. Ehhez az
egész igazgatóság egyhangúlag hozzájárult.
És most jön a kisiparosok érdeke!
Indítványozta ezután, hogy épugv, mint az előző
évben, most is sonkát rendelhessen s szakasztott oly módon szétoszthassa. Én elhűltem ekkora logikátlan abszurdum hallatára
s indítványoztam, hogy az összeget az ipartestület által összeírandó háború által sújtott, nélkülöző iparostársaink tüzelőanyagának s kenyerének beszerzésére fordítsuk.
Szabó ur ezzel szemben azzal érvelt, hogy
•a szövetkezetnek igen előnyös reklám a
sonkaszétosztás s ezt romosabbnak tartja,
mint a szűkölködő iparosok ..támogatását. A
legszomorúbb a dologban, hogy az igazgatóság ezt az inditványí — kiviifcm — egyhangúlag elfogadta s csak azért nem hajtották végre, mert a nyilvánosság előtt való
pertraktálással fenyegetőztem.
Nem felei meg a valóságnak Szabó ur
azon állítása, hogy én a 80.000 koronás különbözetre nem mutattam rá. Ha ezt számszerűleg nem is tettem, de igenis rámutattam arra, hogy a sertésvásárlási egységárat
annak idején kilogrammonként 3.70 és 4.20
koronában jelentette be, mig könyvelve 4.70
és 5.20 korona lett. Minthogy összesen 78526
kg. sertést vásárolt, egy igen'egyszerű szorzás! alapműveiette': ő is rá fog jönni arra,
luxgy ez igenis körülbelül 80.000 korona különbözetet jelent.
Nem felel meg a valóságnak azon állítása sem. hogy a sertésel adások hó! hozzá
pénzek nem folytak be. Ha ugy volt. mivel
magyarázható mégis, hogy 955.80 koronával
megterheltette, számláját, mivel ezen összeggel beszámolni nem tudott és 36.102 koronát vételezte tett be, mint nála sertésre befolyt előlegeket?
R á kell végül térnem saját reputációm
érdekében Szabó ur azon téves állítására,
hogy én a közgyűlés fenyegető magatartása
miatt kénytelen voltam annak színhely érői
sietve távozni. Nem. Én nem láttam semmiféle fenyegető magatartást. De salát lelki
felháborodásom űzött el engem onnan, meri
ön akkor, amikor én a zárszó jogán szólásra emelkedtem és beszédemnek alig a bevezetésén, estem tul, minden indokolás nélkül s anélkül, hogy a szót tőlem megvonta
volna, másnak adta meg a szólás jogát,
olyannak, aki állítólagos érdemeket dicsőitett. Végül eivárom öntől szövetkezeti elnök
ur, hogy azt a valakit, afci a. szövetkezet
ügyeiben hűtlenül sáfárkodott, bíróság elé
fogja allitani, vagy felszólítja, hogy állítson
eneym a bíróság elé, hogy az igazság végre
napvilágra kerüljön. Kezemben n bizonyítékok özönének fegyverével állok ki a porond-

Szeged, 1917. május 10.
ra, de a hírlapi polémiákat tovább nem folytatom.
Szeghő Árpád.
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Törökország hajlandó az
oroszoknak megnyitni a
Dardanellákat.
Bécs, május 9. Bernből jelentik a N. Fr.
Pressé-xitík: A svájci török követ egy itteni
lap munkatársa előtt igy nyilatkozott: Törökország kész az orosz kívánságoknak megfelelően a Dardanellákat
megnyitni. Azok a tárgyalások, amelyek a,z 1341. évi londoni szerződésre vezettek, bizonyítják, hogy Anglia nyomása következtében itörtént a Dardanellák elzárása. Törökországnak nem érdeke, hogy
Anglia üzleteit továbbra is elősegítse s örömest hajlandó Oroszország követeléseit teljesíteni, amennyiben nincs ellentétben Törökország érdekeivel. Oroszország kívánságait annál inkább teljesíteni lehet, mert a háború
bebizonyította, hogy Konstantinápolyt. a tenger felől nem fenyegeti veszedelem. Kifejtette a török követ a beszélgetés további során, hogy Anglia az orosz kivitelt a Dardanellák megnyitása után is képes lesz kedve
szerint szabályozni és gátolni, m í g a szuezicsnborna és Gibraltár nem kerül nemzetközi
ellenőrzés alá.
t

Kétségbeesett hangulat Angliában.
Rotterdam,
május.9.
A Daily New>
április 27-iki cikke nem vonja
kétségbe,
hogy az angol kereskedelmi hajók elsiilyesz
téséről szóló múlt heti kimutatás,
amely
hirtelenül óriási arányú növekedést jelent,
minden hivatalos figyelmeztetésnél mélyebben hatott a népre és jobban felvilágosította
a helyzet komolyságáról. A helyzet valóban nagyon komoly.
Meglőhet, hogy a titkolózás elkerülhetetlen, akkor azonban nem kellene azt mondani. hogy semmit sem hallgatnak el. Ezzel csak fokozzák a bizalmatlanságát
és
nyugtalanságot. A helyzet nagyon komoly
s a kormánynak is, meg á népnek is komol y a n keli vele szembeszállni. Olyan válsághoz közeledünk, amelynek talán még nem
volt párja a történelmünkben. Ha valami
teljesen váratlan esemény nem történik,
olyan szörnyűségeket
és szenvedéseket
hozhat a közel jövő, aminőket .sok emberöltő óta nem élt át az ország.
A nemzetnek joga van hozzá, hogy követelje, hogy a k o r m á n y és különösen a
tengernagyi hivatal a legvégső erőfeszítéseket tegye a léetiinket fenyegető veszedelem leküzdésére!
Senki sem
vonhatja
kétségbe azt a valóságot, hogy a tengernagyi hivatal mostani összetételében csődöt mondott.

Szeged, 19>17. május 10.

délmag y arorszag

Himlőjárvány fenyegette
a várost.
(Saját tudósítónktól.)
Néhány héttel ezelőtt arról kezdtek suttogni, 'hogy Szegeden
hólyagos himlőjárvány lépett fel és meglehetős mértékben szedi áldozatait. Akkor utána jártunk a dolognak és meggyőződtünk róla,
liogy csak bárom eset fordult elő, amellyel
azonban a járványos betegség — ugy látszott
— be is szüntette szereplését. A himlőmegbetegedések az ujszegedi gyermekmenhelyei! törtértek, aliova behurcolták a betegséget. Mikor
már ugy látszott, hogy nincs baj és a járvány
nem fenyeget többé, uj megbetegedések történte]., de most már sokkal nagyobb méretekről volt szó és halálesetekről is hallottunk.

Legutóbb a iptu.lt esztendőben lépett föl Felsőtan.'váii. Mikor a beteget a jórványkórházba
szállították, egy gyermek is ólálkodott a kocsi
körül. Ez is megkapta a veszedelmes bajt.
Természetesen a lovakat hajtó kocsis sem
szabadulhatott tőle, majd rövidesen a tanya
több pontján történtek himlő-megbetegedések.
Sikerült megállapítani, hogy valamennyi megbetegedés ettől az egytől származott. Akkor is
a legszigorúbb óvintézkedésekkel tudták elejét
venni a már-már egyre jobban terjedő bajnak. E szigorú intézkedések közé tartozott az
is, hogy .Felsőtanyán akkoriban 'húszezernél
több embert oltottak be himlő ellen egy hét
leforgása alatt.

nincs meg, akkor nem érdemli meg, hogy piktor lepingálja.
iPár hét telt ezután, a kép elkészült.
Lippai bejelentette a társaságnak:
— Kész van csak még karika kell a rámára.
— R á kell akasztani, — jegyezte meg valaki — aztán inad leleplezzük.

— Nem lehet — rázta a kezét Mikszáth.
Nem is jutott a kép soha nyilvánosságra.
Elfeledkezett róla a -társaság is, Lippai Bertalanról is elfeledkeztek, mert ő is itthagyta,
nemsokára szűkebb hazáját: Szegedet . . .
Esztendők múlva, mikor már Mikszáth
K á l m á n is budapesti nagyságos ur lett és a.
Pesti Hirlap-nak Írogatta fényes karcolatait.
A t. Házból meglátogatta a nagy irót Weiner
Ezek a hírek, bár túlzottak voltak, részMiksa, a .kereskedelmi és iparkamara fáradben mégis igazaknak bizonyultak. Ma már
hatatlan, munkás alelnöke. Régi barátság
ocoo
nincs semmi baj, mert a városban csak egy
fűzte őket össze. Mikszáth jóformán mindenmegbetegedés történt, az ujszegedi gyermekWeiner Miksa Mikszatk-képe. napos vendég volt a városi bérház első ememenhely pedig már annyira
megtisztult a
Dr. Cicatricis Lajos főispán védnöksége leti liires legény lakáson, Weiner Miksánál,
bajtól, hogy csütörtökön fel is oldják a zár
-silói. Hogy a baj miként került Szegedre, azt alatt pünkösdkor megnyíló müipari kiállí- aki nagyrabecsülésből igazi mecénása volt
nen; sikerült eddig megállapítani. A gyermek- tásnak egy igen érdekes irodalmi vonatkozá- neki.
Megölelte Mikszáth Weiner Miksát, mimenhely! ekkel együtt összesen nyolc megbe- sú tárgya is lesz. Egy arckép, mely ,Mikszáth
kor
meglátogatta eskü-téri lakásán.
tegedés történt Szegeden, ezek közül bárom K á l m á n t az ország elhunyt illusztris íróját
— No csakhogy egyszer már te is kíván"halállal végződött. Két haláleset történt a abból az időből ábrázolja, amikor 'Szegeden
csi
voltál
rám . . . Hej Miksa, Miksa sóséin
hirlapiróskodott.
gyermekmenhelyen, egy pedig az egyik katofelejtem
el
a barátságodat . . . Nézd-e anynai kórházban, ezenkívül két beteget ápolnak
Szegcdi riportereskedése idején már kezdmég a járványkóiibázbau. Április '22. óta ujabb tek sasszárnyai nőni, az irodalom barátai már jukom — vitte nagy diadallal Weiner Miksát a. felesége elé — ez az ur volt a legjobb
megbetegedés nem történt.
láttáik, hogy a kis tömzsi Mikszáthból hamabarátaim
egyike Szegeden.
(Megkérdeztük dr. Wolff Ferenc tiszti fő- rosan nagy ember lesz. Ezért már akkor válÖrülök — mosolygott Mikszáthné — És
orv -f, aki a következőket mondta:
tósa gos „udvara" volt. Egy-kettőre „.Mikmégis
olyan ritkán méltóztatik bennünket
— Először három valódi himlő-eset bizo- száth-asztal" alakult a régi Hungária-szálloda
felkeresni.
nyul! be a gyermekmenhelyen és mind a bá- (az Iskola-utcai öreg gimnázium mellett) étAzután meleg baráti beszélgetés folyt le
ron. gyógyult. Ezután még két eset történt, termében, ahol naponkint, különösen esti imm»'
tovább
egy órahosszánál. Mikor el akart jönkét gyermekdajka betegedett meg s két eset ka után, összejöttek az akkori nagyfejű bohéni,
Miksát
áh a dolgozó szobájában egy képre
halállal végződött. Természetesen amint az első mek,óirók, -színészek, festők s többen a közmutatott:
v-setet megállapítottuk, azonnal a legszélesebb elid szereplői közül.
— Nézd-e Miksa, ez még szegedi szerzekörű óvintézkedések történtek s a gyermekÉlt akkoriban Szegeden egy Lippai Bermény. Lippai lepett meg vele . . . Emlékszel-o
menhelyet lezártuk. Ma már azonban ott sincs
talan nevű piktor, akit dilettáns-ifestőnek tarmég r á f
baj s az intézet felszabadni a zár alól. A vátottak ,az (ismerősei de azért őnála is, észre— Hogyne. Emlékszem hát.
rosban csak egy eset történt. A Gál-utcában
vették a magasbavágyó sasszárnyak növen— Tudod-e mi lett Síelőié?
betegedett meg valaki s ez a betegség még
dék-tollait. Egyszer bemutatott a MikszáIlimost sem folyt le. de itt is lefogtuk idejében
— Nos?
ászt álnál egy képét. Egy női arcképet. A lega bajt, ugy, hogy" innen tovább nem terjedhet.
— A Vatikánban él Rómában. A pápát is
fényesebb kritika volt reá az, hogy nem szólt
Végül két katona betegedett meg. A legutolsó
lefestette . , . Mosolyogva tette hozzá Miksenki, csak csodálkozott.
megbetegedést április 22-én jelentették be.
szátl i: Megj ósol-t-ai11!
— Szép — jegyezte meg később Mik— Gyönyörű kép — jegyezte meg Weiner
Dr Turcsányi Imrével, a gyermekmenhely
1
száth.
Miksa — Sokért nem adnám, ha az enyém,
igazgató-főorvosával is beszéltünk, aki el— Valóban szép — mondták rá a többiek
mondta, hogy a betegséget először április
lenne.
is a Mester •megjegyzése után.
18-án fedezte föl. Az ujszegedi menhelyre az
— Tetszik önnek? — Kérdezte -MikHát szép is volt, gyönyörű iperszóna. A
•ország minden részéből hoznak gyermekeket
száthné.
szinház „tündére". Makó Lajos n.aivája.
és nem lehet pontosan megállapítani, hogy
— Nagyon tetszik . . . Sok kedves és kel— No kedves barátom — mondta később lemes emléket ébreszt fel bennem.
miképp hurcolták oda a betegséget. Ma már
•nincs baj, az intézet zár alatt volt, a lappan- Mikszáth — ha maga ilyen szép képet .tud
— Nohát fogadja el -tőlem emlékül . .
gó -: idő elmúlt és ezalatt ujabb megbetege- festeni, akikor nagáhól nagy ember lesz, még ö n úgyis olyan jó barátja volt a férjemnek ..
dés nem történt. A menhely már csütörtökön a római pápát is le fogja pingálni. Lippai Mit szólsz hozzá K á l m á n ?
kapott a dicséreten, szaván fogta Mikszáth öt.
fölszabadul a zár alól.
Az Írófejedelem elérzékenyedett és válasz
— H a ilyen karriert jósol nekem K á l m á n helyett szelíden megcsókolta a feleségét . . .
Minthogy hír volt róla, hogy az Árpád•ottbonban is történt megbetegedés, kérdést in- bátyám, hát kérem, alapozza is meg. Engedje
I g y került a kép ismét Szegedre Weiner
meg, hogy lefesthessem Önt. Az írófejedelem Miksa birtokába, aki azóta kegyelettel őrzi a,
téztünk ez irányban dr. Orkohyi Ede kúriai
bíróhoz, a fiatalkornak felügyelő hatóságának lapos mosolylyal fogadta az ajánlatot. Fel- becses fotográfiát: az ifjú Mikszátbot, melyre
elnökéhez, akitől a következő megnyugtató és a húzta, szokása szerint, a jobb vállát, a virzsi- ma is sokan kellemesen, kedvesen emlékezniát kivette a szájából és nagy nyugalommal nek vissza.
hírekre cáfoló választ kaptuk:
— Az Árpád-otthonban, bála Isten, egyet- válaszolt:
Az érdekes festménynek ez lesz az első
— Egy feltétel alatt!
len megbetegedés sem történt. Mikor hallotnyilvános szereplése. Sajnos, a régi emberek
— Kérem.
tam, hogy az ujszegedi gyermekmenhelyen
közül már kevesen nézik meg, mert azóta sok
himlő van, azonnal lezárattam az Árpád-ott— H a a kép nem Ikerül nyilvánosságra. meleg baráti sziv elcsöndesedett, kik a város,
hon . Igy kikerültük a bajt. Nem volt egyet- Nem szeretek üveg alá kerülni.
rekonstrukciójának mozgalmas korszakában
len betegünk sem.
Csodálkoztak az emberek. Mikszáth meg
sok szép napot eltöltöttek egymás között szeA Szegeden történt megbetegedések a hó- nyugtatta őket:
retetben, barátságban . . .
lyagos himlő (variola) esetei voltak. Ez a
— Az irót nem szükséges lepingálni. Az
—Vbetegség a legragályosabb valamennyi között.
iró arcképének a müveiben kell meglenni. H a

HÍREK

/

/
délmagy arország
— Időjárás. Változóan felhős idő várható,
helyevkhit esővel és hősülyedéssel.
PROGNÓZIS:
Változékony, sok helyüM csapadék. Déli hőmérséklet: 15.0 fok
Celsius.
— A királyné születésnapja. Zita királyné
születésnapját szerdán méltó módon ünnepelték meg Szegeden. A rókusi templomban
hivatalos istentisztelet volt, amelyet Várhelyi József prépost-kanonok celebrált. Az
ünnepi misén megjelentek a város részéről
dr. Somogyi Szilveszter polgármester. Qaál
Endre kulturtanácsos, továbbá az
állami
hivatalok vezetői. Az iskolákban a tanítás
szünetelt és az ünnepi misén az ifjúság is
résztvett.
— U j rendelet a z á r ó r á r ó l .
Budapestről
telefonálja tudósítónk: A Bud. Tud. illetékes helyről értesült, hogy a kormány 1676
—1917 sz. alatt rendeletet bocsájtott ki a
záróráról és a tüzelőanyag megtakarításáról szóló kormányrendelet
módosításáról.
A rendelet holnap, május 10-én lép életbe
és a mai állapottak szemben a következő
módosításokat tartalmazza:
1. Étkező helységek, vendéglők, kocsmák,
italmérő, vagy elárusitó helységek,
kávéházak, cukrászdák stb. záróráját a rendelet 11. óráról 12 órára emeli fel.
2. Az egyesületi helységek
záróráját
szintén 12 órára emeli fel.
3. Az üzletek zárórája este 7 órakor
lesz. Csak a kizárólag élelmiszereket, v a g y
egyedárusitási cikkeket árusító üzletek tarthatnak este 8 óráig nyitva.
A ma érvényben levő összes többi rendelkezések
változatlanul maradnak.
Igy
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Szeged, 1917. május 30.

nem módosul a szórakozó- és mulatóhelyek
eddigi esti 10 órai zárórája sem. A rendeletet a hivatalos lap csütörtöki száma közli.

Drezdából

— H i n d e n b u r g a győzelemről.

jelentik:
Hindenburg tábornagy a
szász
képviselőház elnökének üdvözlő táviratára
legutóbb igy válaszolt:
— Ha az otthon maradt hadsereg, a
nép kitart, akkor a győzelem biztos.
— Kitüntetések. Szalai
Sándor és
Biczók
István 5. honvéclgyalogezredbeli népfölkelőket és Szálkái András 5. honvéd gyalogezredbei őrvezető! az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásukért a 2. osztályú ezüst
vitézségi éremmel tüntették ki.
— A tüdővész elleni küzdelem Szegeden.
A giimőkór elleni szerves küzdelem Szegeden
megindult. Szombaton délután 5 órakor a
városháza bizottsági termében tartja a tuberkulózis ellen védekező szegedi egyesület alakuló ülését, mélyen minden érdeklődőt szívesen látnak. Különösen a jótékony egyesületek,
különböző hatóságok (árvaszék, rendőrkapitány, fiatalkorúak felügyelő hatósága, munkástelepek, gyárak vezetői, tanfelügyelőség,
tanítói kar, lelkészek, orvosok és gyógyszerészek, a különböző testületek és munkás
szakegyletek vezetőinek a támogatására van
szükség. Vasárnap, május 13-án délelőtt 11
órakor a városháza közgyűlési termében dr.
Hollós József kórházi főorvos a giimőkór lé-

Hölgyek

figyelmébe!

Megérkeztek elegáns selyem- és
szalma M O D E L L - K A L A P O K
dus választékban. Alakításokat m o dellek után készitek. Gyászkalapok nagy választékban k a p h a t ó k :

Ratisburg Janka ' S ^ V S K

KORZO MOZI
Igazgató: VASS SÁNDOR.

••••

Telefon 11-85.

Ma csütörtökön

Franceska Bartini

nyegéről, terjedéséről, az ellene való védekezés módjairól, ugy általában mint a szegedi
speciális viszonyokat illetőleg előadást
fog
tartani.
— A budapesti egyetem statisztikai tanszéke. Budapestről
jelentik: Báró Láng Lajost,
a statisztika, professzorát a nemzetgazdaságtani és pénziigytani tanszék betöltésére liiv.
ták meg. Báró L á n g Lajos a meghívást elfogadta és igy a stilisztikai tanszék megüresedett. A megüresedett statisztikai tanszékre
a jogi kar nagy többséggel dr. Bud János kereskedelmi miniszteri osztálytanácsost jelölte;:
a fakultás jelöléséhez az egyetemi tanács is
hozzájárult. A kisebbség Földes Kenéz Béla,
a statisztika kolozsvári egyetemi tanára mellett foglalt állást.
— A választójogi blok m é g nem alakult
meg. Budapestről
telefonálja tudósítónk : Híre
járt, hogy a függetlenségi párt és a szocialisták tegnap megalakították a választójog!
blokot. Ezzel szemben gróf Batthyány Tivadar kijelentette, hogy nem igaz, mintha
a tárgyalások befejezést nyertek volna m á r
és a megállapított programot írásba foglalták volna.
— Csecsemöbemutaíó a Munkásotthonban
Dr. Pártos Zoltán alsótanyai kerületi orvos
mint ismeretes, igen életrevaló és üdvös eszmét valósitott meg a csecsemőbemutatók rendezésével. Az első ilyen gyermekbemutató Alsótanyán volt, amelyen dr. Pártos ingyenesorvosi tanácsosai látta el az anyákat. A közelebbi csecsemőben! irt a tó a Munkásotthonban lesz- május 13-án. vasárnap délután 4.
órakor. A Munkásotthon kérésére dr. Pártos-a legnagyobb készséggel vállalkozott a .seesemőbemutató
rendezésére,
g . jelentkező
anyáknak
ugyanekkor
oryosi tanácsosai.,
gyógyszerrel és tápszerrel is szolgál.
— Kevesebb egy Rotschiiddal. Ez a megdöbbentő cim ragadta meg figyelmünket a a
egyik vidéki lap május 8-iki számában. Meghalt egy Rotschild villant át agyunkon és
résztvevőén gondoltunk egy hatalmas palotára, melyben a falakat, gyászkárpit födi, &
szó esak suttogva' hangzik s valamelyik legbelső teremben aranykoporsóhan, gyémánt
talapzaton álló ravatalon, bankókból összerakott kandeláberek sárga fényében alussza
örök á l m á t a nagy pénzdinasztiának valamelyik tagja. Tovább olvastuk a hírt, hogy
megtudjuk, hány milliárdot, hagyott az a
Rotschild, akivel megfogyatkoztak az összesRotschildok. 'Ezt olvastuk tovább:
Kiskorú Rothschild
Sándor balatoi;boglári illetőségű ugyanottani lakó- családi ne-

a világhírű fragikával a főszerepben:

m a g y a r
találmány, magvat készítmény nem ért még el ;4yan sikert,
mint a Diana sösborszesz. Évről-évre rohamosan emelkedik ;;
fogyasztás s ma már közel évi 15.00'.OM> palack Diana sé?borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, ck- az

ITONE

ország
határain fal is eljutott már e párattan szer hírneve. Tengerentúli államokban ép r.gv ismerik és k-gyasztiák, wwit
idehaza. Magyarok, ha külföldre utaznak, okvetlenül mattokkal viszik, mért aki egyszer megszokta, nem tud már mepfenní nélküle. Igazán: szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, kegy

nem volt
még készitmé#v, mely ily rövididő alatt ily páratlan népszerűségre. közkedveltségre tegyen szert, s ennyire nélkülözhetetlen-e
váljék. Ha kutatjuk e siker oka
azt látjuk, hogy nem a reklám. nem a szervezési munka, nem a kínálat hozta létre ez
a csodálatos sikert,

Nagy dráma 5 felvonásban.

hanem
az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen bajánál a
Diaua sósborszeszhez folyamodott segítségért, c biztos hatású
háziszerben föltétlenül megtalálta amit keresett s ezért aztán
kesötfb- is állandóan ragaszkodott hozzá, kijelentvén, hogy
amig csak
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Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Vasárnap délután 2, fél 4, 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Unlllánsb"

Páho!

ff BlftjdPűff. II.

y Ü60, zsöiye 1.20, I. hely 1 K.,
hely - . 8 0 fillér, III. h e l y - . 5 0 fillér.

lesz
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a világon Diana súsfcorszesz, házából ki nem hagyja fogyni.
Á r a 1.30 fillér.

Kapható

mindenütt.

üfíüm r i m m i Ml
BUDAPEST, Nádor-utca 6. sz.

fsaeged, 1917. május 10.

délmagyarország
«

véuek „Barta" névre kért átváltoztatását a
belügyminiszter megengedte.
H á t ennyi történt. Rotschild Sándor
ugyanottani lakós balatonbogiári, vagy balatoni. oglári lakós ugyanottani Barta lett. Mikor elolvastuk, megkönnyebbülten sóhajtottunk fel: A n n y i baj legyen.
Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5,
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14.
— Közélelmezési hirek. Mikor Szegeden a
tisztviselőknek kiskertek céljaira földeket
adott a város, az Országos Közélelmezési Hivatal megígérte, liogy tiz mázsa vetőburgonyát fog kiutalni. Báró Kürthy Lajos most
arról értesiti a polgármestert, liogy adott igéretét nem tudja teljesíteni, mert nem áll burgonya a rendelkezésére. Vetőbabot és tengerit
adhat. Balogh Károly tanácsos most fölirt a.z
Országos Közélelmezési Hivatalhoz és vetöbaliot és tengerit kért. — Kedden két vaggon
boszniai aszalt szilva érkezett és még két vagonnal útban van. A szilvát rövidesen a közönség rendelkezésére bocsátják. — A Szent
István tápszermüvek vadszállitó
osztálya
ajánlatot tett a szegedi élelmezési hivatalnak,
liogy fagyasztott vadhúst szállít tetszés szerinti-mennyiségijén és pedig szarvashust kilogrammén kint fi korona 50 fillérért, nyulat
•darabonkint 13 koronáért "helyben átvéve. Az
•élelmezési Hivatal nem rendel a vadhúsból, de
megrendelésre hajlandó hozatni. — Margarint is kínálnak megvételre. Az élelmezési hivatal 25 kilogrammot iiozatott belőle kilónkint 10 koronájával.
— Elitéit szappandrágitók. Busbacher
Józsefoé, Bajzák Istvánné, Hügel Andrásné és
Krach,hisz Miklósné kisteremiai sváb asszonyok szappant hoztak be Szegedre, melynek
kilóját fi—8 koronáért árulták. Most tudvalevőleg csak hadiszappant szabad előállítani,
melynek maximális ára 4 korona 50 fillér. Dr.
Temesráry Géza helyettes főkapitány 8—8
napi elzárásra és 100—400 korona pénzbírságra ítélte őket. a szappan készletet pedig
elkobozta. — Más árdrágitási ügyeket is tárgyalt szerdán a .kihágási bíró. Dékány
Ferenené a bab literjét 1 korona 50 fillérért.
Császár Józsefné pedig 70 deka tehéntúrót 3
koronáért árult. A kihágási bíró 8—8 napi elzárásra és .100—.100 korona
pénzbüntetésre
ítélte őket.
— Az utazások u j rendje. Az államvasutak
igazgatósága rendeletet bocsátott ki, hogy a
vonatok állandó nagy késését lehetőség szerint csökkentse. Eszerint a menetjegyek kiadását 5 perccel, az utipodgyász föladását
pedig tizenöt; perccel a vonatok indulása előtt
beszüntetik. Az állomásokat utasították, liogy
nem szabad katonáknak magasabb kocsiosztályra jegyeket kiadni, mint amilyen rendifokozatuknál fogva megilleti őket. A gyorsvonatra csak akkor szállhatnak föl, ha az erre
való joguk az utazási okmányon külön föl
van tüntetve. A tisztiszolgák nem utazhatnak
a-tisztekkel egy szakaszban, csak 'ha az illető
tiszt ápolásra szorul.
— Ó R Á K , É K S Z E R E K nagy választékban
F I S C H E R K.-nál Korzó kávéház mellett. —
Telefon: 1538.
— U j a b b rendelet a g u m i a n y a g o k bejelentéséről. A hivatalos lap szerdai száma közli
a minisztérium leguajbb rendeletét a gumiszegéllyel ellátott tekeasztal ok és a tekeasztalok szegélyezésére szolgáló gumianyagok
bejelentéséről. Mindenki, akinek 1917 május
10-ik napján girmiszegéllyel ellátott tekeasztal vagy egyéb guinianyag van birtokában,
kötetes azt Írásban az elsőfokú iparhatóságnál (kis- és nagyközségekben a főszolgabírónál. rendezett tanácsú városokban a tanácsnál) bejelenteni. Be kell jelenteni a tekeasztalok szegélyezésére szolgáló fel nem szerelt
gumianyagok súlyát kilogramokban, még pedig külön a fel nem használt uj anyagot és
külön a már leszerelt ócska anyagot. A bejelentéseket legkésőbb május
25-ig kell meg-
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tenni. A rendelet az egész országban május
9-én lép életbe.
T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.
világítási berendezéseket
megbízható-és szakszerű
kivitelben jutá- E I I I I I] Ő
nyosan készit: 1 II II T U
Q 11 M II világítási váliaO U 1*1 H lata Kölcsey-u 4.
•
TELEFON : 165. sz.
•

Ruszkij lehetetlennek tartja
az ellenforradalmat.

Jön!
A legnagyobb szenzáció!

A

nőstény
P. MENICHELLIVEL

Ma csütörtökön
m á j u s hő 10-én
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Előadások délután 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Gyermekjegyek csak az első előadásokra
érvényesek! — Jegyek délután 3 órától
kezdve előre válthatók.
H e l y ó r a k : Zsölve 120, I. hely 1.—,
II, hely —"80, III. —.50 fillér

Genf, május 9. Ruszkij tábornok fogadta a Ruszkoje Szlovo egyik munkatársát
s többek közt a következőket mondta neki:
— Fétervár lakosságának
nincs oka
aggodalomra, mert ha a forradalom napjaiban egyes fegyelemszegések mutatkoztak
is a hadsereg kebelében, a rend helyreállt.
A legfontosabb ma. hogy a tisztek és a
katonák kölcsönösen bízzanak egymásban
s én tapasztalásból tudom, hogy a tisztikar
jó példával fog előljárni. Erős az a hitem,
hogy Pétervárott lehetetlen az ellenforradalom, ehhez azonban az kell, hogy a politikai pártok szüntessék be
versengésüket
s valamennyien támogassák az ideiglenes
kormányt.
Plechanovról
azt mondta Ruszkij tábornok. hogy nagyon okos embernek tartja,
államférfiú a szó legnemesebb értelmében.
Nagy szerenqse volna, ha sikerülne őt rábeszélni, hogy belépjen a kormányba. Lenint nem lehet komolyan venni, valóságos
futóbolond. Az anarchisták végkép lejárták
magukat.
— Az anarchista-párt — ha
szabad
magamat durván kifejeznem — olyan kelevény, amely megérett rá, hogy felfakadjon s aztán eltűnjék az egészséges testről
— igy fejezte be szavait Ruszkij tábornok.

A skandináv miniszterelnökök és
külügyminiszterek tanácskozása
Stockholmban.
Stockholm, május 9. Szerdája Stockholmba érkezik a másik két skandináv állam miniszterelnöke
és külügyminisztere,
hogy tanácskozzék a svéd kormány fejével
és külügyminiszterével.
Krisztiániából jelentik, hogy Knudsen miniszterelnök
és
Ihlen külügyminiszter ma délután félötkor
elutazott. Társaságukban a storting néhány
tagja is Stockholmba megy.
A nemzetközi
szocialista konferencia
előkészítésével foglalkozó bizottság a svéd
békeszövetség bizottságával együtt Lindrnann svéd külügyminiszternek
memorandumot nyújtott át, melyben arra kérik, hogy
a skandináv miniszterelnökök
és külügyminiszterek értekezletén tegyen javaslatot
az iránt, hogy a skandináv államok együttesenlépjenek fel a béke helyreállítása érdekében.
A parlamenti liberális párt bizalmi tanácsa memorandumot adott át
Schwarcz
svéd miniszterelnöknek. A községi választói jog reformját és a választójognak a nőkre való kiterjesztését kérik. A miniszterelnök átvette a memorandumot, 'de a benne
foglalt követelések dolgában nem nyilatkozott, illetve azt mondotta, hogy ezeket ;i
kérdéseket meg kell beszélnie előbb minisztertársaival.
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A színház jövője.
(Saját tudósítónktól.) A szinliázi szerző'désen az áprilisi közgyűlés tudvalevőleg több
olyan módosítást tett, amelyekkel a színház
nívójának emelését kívánta szolgálni. Ezek a
módosítások az unalomig ismeretesek, csak
egyet kell közülük kiemelni: a hely áremelést,
amelylyel az anyagi bázist teremtette meg a
közgyűlés a reformok számára. Igy állván a
helyzet, érthető meglepetést keltett az a fölebbezés, amelyet az egyhangúlag hozott közgyűlési határozat ellen öt tör vény hatsági bizottsági tag beadott. A fölebbezés ugyanis
megtámadta a határozatnak mindazokat a
pontjait, amelyek célja volt, hogy anyagi
előnyt biztosítsanak a város, művészi előnyt
a közönség számára, érintetlenül hagyta ellenben a helyáremelést, pedig nyilvánvaló,
hogy a határozatnak egyik része a másik
nélkül fenn nem tartható.
Hogy a fölebbezés milyen bonyodalmakra vezetett volna, kitűnik abból is, hogy az
igazgatóval addig, inig a szerződést megállapító közgyűlési határozat jogerőssé nem válik, nem lehetett volna szerződést kötni. Ujabb
— az igazgatóra sem kellemes.— bonyodalmak is támadhatlak volna, ép azért kelt bizonyára általános megnyugvást, hogy dr. Balassa Á r m i n és társai íölebbezésüket — most
már teljesen — visszavonták.

Szeged, 1917. május

rozatát. Ez határozott tévedés. A szinügyi
szabályrendelet kifejezetten és félremagyarázást nem tűrő módon rendelkezik. Az igazgatót a tanács választja, de a tanácsnak
szinliázi ügyben hozott minden határozata ellen fölebezni lehet a közgyűléshez. A választást természetesen csak a pályázók fölebbezbetiik meg.
Magyar rendező Tomskban. Egy kissé hihetetlenül hangzik a cím: Magyar > rendező
Tomskban, de mégis fedi a valóságot. És a
magyar rendező nem más, mint a szegedi
szinház volt érdemes ós értékes tagja: Baráti
József, aki a harctéren megsebesült, főhadnaggyá lépett elő, m a j d egy év előtt orosz
fogságba került és most Tomskban várja a
béke, a szabadulás sovárgott pillanatát. A vitéz főhadnagy és jeles szinész, Tomskból, március 20-ról keltezve levelezőlapot irt a Délrnagyarország-wdk, amelyben beszámol a vele
kapcsolatos eseményekről. Baróti a levelező*
lapon mindenekelőtt boldog húsvéti ünnepekét kiván, m a j d arról ad értesítést, hogy ott
nagy ós érdekes időket élnek át és ő nyilt
szemmel figyeli az eseményeket. Az utóbbi
időben sokat olvas angolul és az angol könyveket Amerikából kapja. A tábori színházban
eddig a Taifun, A zöld kakadu ós Az ember
tragédiája cimü színdarabokat rendezte, de
az előadásokban nem vesz részt, mint szinész.
Hangverseny a vakok javára. A vakok
javára lezajló, máus 10-i hangverseny iránt
általános, nagy érdeklődés mutatkozik. A jegyek jórésze m á r elkelt, ami az estély keretében lejátszódó sok és értékes művészi eseményt igazolja. A szinház együttesén kiviil
Oc.skay Kornél és Hilbert J a n k a magánszámokkal lépnek a közönség elé, Fichtner Sándor karnagy a honvédzenekarral működik
közre, végül Braun Rezső gordonka- ós Vanyóczky György zongoraművész szerepel, kik
közül a két utóbbi ép világtalanságánál fogva
kívánja a. hangverseny sikerét teljes művészi
odaadással szolgálni.
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Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Ugy hírlik, hogy az igazgató-választás
ellen fölebbezés érkezik be a közgyűléshez.
Vannak, akik azt vitatják, hogy a közgyűlés
csak alaki okokból oldhatja fel a tanács haté- )
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Kárpitos és díszítő
Kertész Sándor

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

lauiM Mosan te Ibisei Mszüteli,
Telefon: 1576.

Krémer H.
Kossuth Lajos-sugárul

.

Mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. — Férfi- fiu és
ieányka-kaiapok.
Telefon 7 7 3 .

Telefon 7 7 3 .
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