SZEGED, K Á R Á S Z - U T C A 9. SZÁM.
A szerkesztőség telefonja: 305.

Szeged, 1917,

PÉTER V Á R : Larcoí vezérőrnagyot, a
parancsnokát,

pályaudvar közelében,

séta közben

a rigai
meg-

gy ifkolták.
R O T T E R D A M : Sliisselburg kerületi bizottság kikiáltotta a kormányzóság függetlenségét.
S T O C K H O L M : Finnországban újra
erősbödik a forradalmi mozgalom. Több
városban köztársasági zászlókat tűztek ki.
Sok helyen a köztársasági zászló mellé német zászlót is tűztek.
BERN: A Matin szerint bizonyos, hogy
Conrad báró német segítség nélkül is támadni fog az olasz fronton. A felvonuló
badoszlopok már most is megfigyelhetők a
repülőgépekről.
GENF:

A kiadóhivatal telefonja: 81.

Péntek, május Ii.

jftz ídeijtctNS \miry prö^littiíciíji

ROTTERDAM:
Az angol admiralitás i
közli, hogy május 5-ikén megtorpedóztak |
és elsiílyesztettek egy aknalerakóhajót;
tiszt és 10 matróz eltűnt.
lövészek

SZEGED, KÁRÁSZ-IITCA 9. SZÁM.

VI. évfolyam, III. szám.

LEGÚJABB,

szibériai

Kiadóhivatal:

ELŐFIZETÉSI Á R A :
egész évre
2 8 . - K.
negyedévre 7 . - K.
félévre . .
14.— K.
egy hónapra
.40 K.
Ejfj-es szám fira ÍO fillér.

Szerkesztőség:

A francia szenátusban a had-

ügyminiszter arra a kérdésre, hogy az antant készül-e ujabb téli hadjáratra, „nem"-

Oroszország válságos helyzetéről.

Az orosz ideiglenes kormány most már
maga is kénytelen beismerni, hogy válságos helyzetbe jutott. Erről tanúskodik az a
proklamáció, amelyben az ideiglenes kormány teljes nyíltsággal kijelenti, hogy az
országot az anarchia és a polgárháború réme fenyegeti. A proklamációban a kormány
hivatkozik eddigi intézkedéseire, amelyek
Oroszországot előbbrevitték a demokrácia
utján a népszabadságok és a teljes jogegyenlőség megteremtésével. Nem titkolja
el a proklamáció azt sem, hogy a fokozódó
és aggodalmat keltő belső zavarok nemcsak a kormány működését teszik lehetetlenné, hanem vereséget idézhetnek elő a
frontokon is. A kormány ezzel a bejelentéssel nyilvánvalóan azokra a népelemekre
akar hatni, amelyek erőszakos eszközökkel
akarnak törekvéseiknek érvényt szerezni.
A proklamáció további részében a kormány
felszólítja az ország lakosságát az erők
egyesítésére és az ideiglenes kormány tá
mogatására, amely a kivívott
szabadság
oltahnazója.

annak a rendkívüli felelősségnek tudatában,
amelyet a hatalom reáruházott, hozzálátott
a szociális szabadságok programjának végrehajtásához és a háborúnak a szövetségesekkel szoros közösségben való folytatásához.
A proklamáció ezután felsorolja a kormány által az országgal szemben
vállalt
kötelezettségeknek megfelelően megvalósított intézkedéseket és ezek közé főleg az
amnesztiát, a halálbüntetés eltörlését, a polgárok jogegyenlőségét, az egyesülési és
gyülekezési szabadságot és azután igy folytatja:

Az ideiglenes kormány mindazonáltal
nem titkolhatja el a nép előtt azokat a nehézségeket, amelyekbe tevékenysége ütközik és amelyek az utóbbi idö ó t a . annyira
megnövekedtek, hogy a jövőre vonatkozóan
nyugtalanító aggodalmakat keltenek. A kormány az erkölcsi erőkben keres támogatási. A nép fiai vérének egyetlen csöppje
se hullott az ö hibájából, egyetlen gondolatot sem fojtott el. Szerencsétlen módon az
ország szociális fejlődése meglassult a régi
A proklamációnak azonban aligha lesz
rezsim bukása folytán előállott nehézségek
meg az az eredménye, amit a kormány
következtében.
—
óhajt. A viszonyok mostani alakulásában a
A lakosság bizonyos osztályainak egyes
belső egyetértést proklamációkkal helyre
csoportjai,
melyek nem igen tudják felfogni
állítani nem lehet. A válságnak sokkal mélyrehatóbb okai vannak, semhogy szavakkal a pillanat jelentőségét, törekvéseiket erőszakos módon igyekeznek megvalósítani, a
és a politikai ravaszság eszközeivel el le
niely a belső fegyelem megsemmisítésével
hetne csendesíteni a háborgó kedélyeke
^
j ó kibocsátásának tehát a kor- és anarchia előidézésével fenyeget.

mel felelt.
GENF: Francia lapok szerint az orosz
fronton észlelhető általános stagnáció nagy
nyugtalanságot kelt Franciaországban. Attól
félnek, hogy Oroszország végre is kiugrik
a szövetségesek közül.
HÁQA: Londoni lapok pétervári jelentése szerint a gárdaezred frontra indulása.
kor heves tüntetések játszódtak le. A pacifista szocialisták meg akarták akadályozni
prok!amác
,
,
-t-n-ut Aa lapok ezt i n j á n y h e l y z e t é n nem sokat fog javítani és
az ezred, frontra
való elvitelét.
német ügynökök munkájának tekintik.
az ország állapotán sem. Mindössze arra
lehet jó, hogy rövid időre meghosszabbítja
BERLIN:
Az Atianíi-oceánon
német
az
orosz ideiglenes kormány életét, amely
tengeralattjárók eísülyesztettek
négy gőnem bizonyult méltónak a nép által rábízott
zöst és négy vitorlást összesen 22.500 tonhatalomra. A bizalmi nyilatkozatot, amelyet
na tartalommal.
a kormány kérni fog az országtól, aligha
B E R L I N : A Vossisohe Zeitung jelenfogja megkapni és ha a kormány — mint
tése szerint a francia kormány elhatározta,
Lvov herceg miniszterelnök kijelenti —
hogy a szocialista kisebbségnek nem ad út- maradását, ettől teszi függővé, akkor a korlevelet. a stockholmi konferenciára. Ez elmány rövidesen távozni fog a helyéről.
árulja a kormány nyugtalanságát a péterA munkástanácsot a proklamáció sem
vári események miatt.
fogja többé eltéríteni arról az útról, amely
K O P E N H Á G A : Buchanan
szökéséről
a békéhez és az igazi demokráciához vezet.
szóló hireket angol cáfolatok ellenére is
erősen terjesztik. Bertie "párisi angol nagyPÉTERVÁR, május 10. A Pétervári
követ Bergenbe érkezett, ahonnan Péter- Távirati Iroda jelenti: Az ideiglenes korvárra megy, hogy Buchanan jfelyét elfogmány hosszú proklamációt tesz közzé, niely
lalja.
egyebek között ezeket mondja:
BERLIN:
A Wolff-iigynökség jelenti
A régi uralom bukásának napjaiban az
10-iken este: Bullecourtnál egy angol és
ideiglenes kormány eltelve a feladat nehézes
Prosnestól északnyugatra egy francia részségeinek tudatától, amely előtte állott ~~
támadást visszavertünk.

Az ideiglenes kormány kötelességének
tartja világosan kijelenteni, hogy az az állapot, amely az ország közigazgatását nehézzé teszi, azt a veszélyt rejti magában,
hogy az országot belső nehézségekbe dönti
és a fronton való vereséget idézi elő. Az
anarchia és a polgárháború kisértet a szabadságot veszélyeztetve mered az ország
felé. A kivívott szabadságok megtartása és
erősítése céljából a proklamáció felszólít
mindenkit fáradozásának egyesítésére annak a hatalomnak megszilárdítása céljából,
amely a szabadságokat oltalmazza.
A kormány maga folytatni fogja minden fáradozását és összeálíitásánaik bővítésére törekszik, amidőn az ország élő teremtő erőinek képviselőit sorompóba szólítja, akik eddig az állam
igazgatásában
nem vettek tevékeny és közvetlen részt.
GENF, május lő. \ Havas-ügynökség
jelenti Pétervárról: Lvov herceg miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány íelüi-

ö

délmagyarorszjüg

vást fog kibocsájíaní, mellyel összehívja a } állására. A kormány bizalmi nyilatkozatot
tartományok főnökeit. Figyelmeztetni fogja j fog kérni az országtól és maradását ettől
a népet a fenyegető veszélyre és a dolgok j teszi függővé.

Kudarcot vallott francia támadások.
BERLIN, május 10. A-nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A másnál a tüzérségi tűz fokozódik. Lenstöl és Aviontól nyugatra feikvö
árkaink eredménytelen ellenséges támadásoknak voltak célpontjai. Fresnoy az ujabb
angol támadásokkal szemben teljesen birtokunkban maradt, ^ullecourt birtokáért a
harc ide-oda hullámzik.
A német trónörökös hadcsoportja:
Soüssons és Reims között a harci tevékenység időnkint fokozódott, de általában mérsékelt határok közt mozgott. A Mont d'Hi-

veren és a St. Maria majornál, Cornioitöl
keletre többször ismételt francia támadásokat elkeseredett harcokban és ellentámadásokkal visszavertük. Prosnestöl északnyugatra ellenséges előőrsök előretörései
eredménytelenek maradták.
Albert württembergi herceg hadcsoporíja: Felderítő osztagaink több szakaszon
sikeres vállalkozásokat folytattak.
Légi harcban 9 repülőgépet lőttünk le,
egy pedig védötüzünkben lezuhant.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Macedóniában 6 0 kilométeres fronton
támadtak az antant-csapatok.
— A támadásokat a németek és bolgárok véresen visszaverték. —
BERLIN, május" 10. A nagy főhadiszállás jelenti: A macedón arcvonalon a
csata tegnap a legnagyobb elkeseredéssel
folyt tovább és hevességében felülmúlt minden eddigit ezen a harctéren. Monasztirtől
északnyugatra meghiúsultak az ellenséges
támadások, amelyek célja magaslati állásaink elfoglalása volt. A Cserna-hajlásban
reggel, délután és este az ellenség igen súlyos veszteségeivei visszavertünk igen erös
tüzérségi és aknavetöiűzzel előkészített,
körülbelül
hatvan kilométeres arcvonalon

A mi frontjainkon nincs
különös esemény.
BUDAPEST, május 10. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Egyik harctéren
sem történt jelentős esemény.
H Ö F E R altábornagy,
/
a vezérkari főnök helyettesi
BERLIN, május 10. A nagy főhadte
szállás jelenti: Keleti harctér: A Narajovka
mentén, Brzezanynál és a tarnopcl-loczovi
vasút mentén a tüzérségi és lakiiavetötüz
időnkint feléledt.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Bonar Law beismeri
a német buvárhajék
sikerét.
Rotterdam, május 10. Londonból táviratozzák: Bonar Law beterjesztette a hatszáz millió font hitel igénybevételéről szóló
törvényjavaslatot, és kijelentette, hogy ez
az összeg elegendő lesz augusztus elsejéig.
A miniszter bejelentette, hogy Anglia napi
kiadása legutóbb 7,450.000 font. Ebből az
összegből a pénzügyi év első harmincöt
napján napi két millió fontot előlegeztek a
szövetségeseknek és a gyarmatoknak. Bonar Law azután hálásan emlékezett meg
arról a pénzügyi segítségről, amelyet Amerika nyújt a szövetségeseknek.
Majd igy folytatta beszédét Bonar L a w :
Ellenségeink olyan erél.vt, olyan
szervezőképességet tanúsítottak és a segéd-

véghezvitt olasz, francia és orosz tömegtámadásokat. A Vodeantól északra állásainkba benyomult szerbeket véresen visszavertük. A szövetséges német és bolgár
gyalogság legmakacsabb védelemmel és elkeseredett ellentámadásokkal
a minden
helyzethez gyorsan alkalmazkodó tüzérség
támogatásával megtartotta áliásait és fényesen harcolt.
LUDENDORFF, eisö főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
| források olyan gazdagságát tárták elénk,
hogy mindez jobb ügy szolgálatában a világ csodálkozását vívta volna ki. De számos hibájuk, ezek között a kíméletlen tengeralattjáró-harc az egész emberiség ellen
irányult és maga után vonta azt a valószínűséget, hogy Amerikát is belesodorja a
világháborúba, ami igy is történt, bár a
tengeralattjárók harca egyelőre sikeresnek
mutatkozik. Nem törekszem arra, hogy ezt
a sikert az angol nép előtt kisebbítsem, és
ha rendkívüli nélkülözések előtt állunk is,
azzal az előnnyel vigasztalhatjuk magunkat, ami felér a nélkülözéssel, hogy Németország a világ egyik legnagyobb népét ellenségévé tette.

Koalicíós kormány alakul
Oroszországban.
Stockholm, május 10. Pétervárról táviratozzák: Az ideiglenes kormány a koalicíós kormányalakítás mellett nyilatkozott.
Kerenszki igazságügyminiszter felszólította
a duma végrehajtóbizottságát, a munkásés katonatanácsot és a szocialista pártokat,
hogy mint a demokrácia képviselői vegyenek részt a kormányban.

Meggyilkolták az orosz munkástanács egyik tagiát.
LUGANO, május 10. Moszkvában a
munkástanács egyik tagját,. Gregovot, a
moszkvai anarchisták megbízásából megölték. Az anarchisták megtudták, hogy Gregov az előbbi rendőrség szolgálatában állt.

Szeged, 1917. május 31.

Mifyukov és Kerenszki békefelféteiei.
Berlin, május 10. Az orosz határról
jelentik: Milyukovnak Oroszország háborus céljaira vonatkozó legutóbbi jegyzékéből a következő pontok kerültek nyilvánosságra :
1. Oroszország háború előtti határainak teljes visszaállítása.
2. A tengerszorosok kérdésének oly
módon való megoldása, hogy Oroszország
teljes rendelkezési szabadságot nyerjen.
3. A németországi, magyarországi, ausztrjai és törökországi nemzetiségi problémák megoldása az illető nemzetiségek önrendelkezési joga alapján.
4. Az Európa és a Kelet közti viszony
végleges szabályozása.
5. Belgium, Románia, Szerbia, Montenegró és Lengyelország teljes visszaállitásn, beleértve a központi hatailmak által bekebelezett. de tulajdonképpen ezeket a njepeket illető területeket is.
(>. Biztosítékok az összes, népek jövendő biztonsága érdekében Németország politikai és gazdasági expanziós törekvéseivel szemben.
Ezzel szemben Kerenszki orgánuma, a
péíervári munkáslap az alábbi konkrét javaslatot teszi:
1. Egy megállapítandó napon megszűnnek az összes szárazföldi hadműveletek. A
tengeren a helyzet változatlan marad.
2. Az egyes országok határainak megállapitásánál Európa régi térképe szolgáljon alapul.
3. Minden hadviselő állam . fentartja
magának a jogot oly határterületek igénylésére, amelyek a háború előtt idegen kézen
voltak.
4. Az illető határterületek lakossága
kifejezésre juttathatja, vájjon óhajt-e önálló
államot alakítani és igényt tart-e a hadviselő államok bizonyos területeire. Ha a felnőtt lakosságnak legalább tiz százaléka ily
értelemben nyilatkozik, akkor a nyilatkozatot figyelembe kell venni.
5. A 3. és 4. pontra vonatkozólag a békekonferencia intézkedéseket tesz, hogy az
illető területek lakossága az általános,
egyenlő és titkos választói jog alapján meghatározott időn belül szavazhasson. A szavazás eredménye, amelyet mind a két hadbanállott fél részéről ellenőrizni fognak,
végleges döntés érvényével hir.
6. A háború által okozott károk megtérítése céljából mintegy 25 milliárdnyi
alapot létesítenek, amelyhez, a hadviselő felek is hozzájárulnak. Ebből az alapból az
okozott károk megfelelő kimutatása alapján
fogják az illető területek lakosságát kártalanítani.

Az angol alsóház tiikos ülése
ROTTERDAM, május 10. Az angol alsóház titkos ülésén Lloyd George Oroszországról, a buvárhajóharc kérdéséről és
Szalonikiröl beszélt.

1 H I I H l l

világítási berendezéseket
megbízható és szakszerű.
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Xét hétig a háborús Jfémetországban.
Németországban nem beszélnek annyit a
békéről, mint nálunk. Ennek azonban bizonyára nem az az oka, mintha a németek békevágva kisebb volna, mint a mienk. Elvégre
közel három év óta tart a háború s ennyi ictó
alatt bizonyára még egy lakodalomba is belecsömörödnek mindenki, nem hogy ilyen páratlanul véres és kegyetlen világháborúba.
Azt hiszem, nem csalódom, ha a németek zárkózottá bb és hallgatagabb természetének tulajdonítom azt, hogy a békéről sokkal kevesebbet
beszélnek, mint mi. A németek a háborúról
sem beszéltek soíha annyit, mint amennyit nálunk beszéltek róla. Csupán a szocialisták
..munkaközösségnek" nevezett töredéke az, a
mely a minden áron való béke mellett van,
de e kis töredék tagjai nem is népszerűek
Németországban. Ugy beszélnek róluk, mint
akik levitezlettek és akik a legközelebbi választáson aligha jutnak mandátumhoz. Az
orosz események vajmi csekély hullámverést
idéztek elő a német közvéleményben. Alig
találkoztam emberrel, aki az orosz eseményekre szót vesztegetett volna. Németországban —
ugy látszik — az Oroszországgal esetleg lehetséges különbéke fölött napirendre tértek és
meggyőződésem, hogy a németek nem kelet
felől várják a béke pirkadását. A németek
minden reménye: a tengeralattjáró-harc. Ennek az eredményeitől várják a Németországra
és szövetségeseire nézve diadalmas békét.
Bámulatos az annyi .szenvedés és nélkülözés közepette is töretlen és törhetetlen akarat
a győzelemre. Nem egyszer az agent provokátor szerepét játszottam, amikor a háborúra
került a szó és kijelentettem:
— Végül is meg fognak bennünket verni.
Méltatlankodva zúdultak fel ellenem az
ilyen kijelentésre itt is, ott is, mindenütt, ahol
csak megfordultam. Férfiak ós asszonyok,
öregek és ifjak, civilek és katonák meg vannak szentül győződve arról, hogy a tengeralattjárók okvetlenül halálos csapást fognak
a leggyülöltebb ellenségre: Angliára mérni.
Maguktól és egymás között nem igen beszélnek róla, de ha az ember provokálja, rögtön
készek a számadással:
— Ennyi meg ennyi téngeralattjárónk van,
ebből eddig elpusztult négy, ennek ellenében
azonban gyártunk havonkint ennyit, viszont
ennyi meg ennyi tonnát sülyesztünk el havonta és a számadás vége, hogy Anglia háromnégy hónapnál seinmiesetre sem birja tovább.
Ezt a véleményt hallottam Breslauban ép
ugy, mint Berlinben, Frankfurtban, Nürnbergben vagy Münchenben. Ez mélységes és szent
meggyőződése majdnem minden németnek, az
asszonyokat is beleértve.
Anélkül, hogy a magyar nők háborús tevékenységét kisebbíteni akarnám, meg kell itt
jegyezném, hogy a német nők előtt kalapot
kell emelnünk. Alig van ugyanis foglalkozási
ág a front mögött, amely ne nőket foglalkoztatna túlnyomóan. Egy-egy nagy vágós sok
száz munkaerőt foglalkoztató élelmezési hivatalában a-lig látni egy-egy férfit, a többi mind
nő, akik hangyaszorgalommal és igazi fórtfieréllyel látják el hivatalukat, Münchenben
voltam tanuja, amint egy polgárasszony azzal a követeléssel jelent meg az élelmezési
hivatalban, hogy egy héttel azelőtt kevesebb
kenyérjegyet kapott, mint amennyi neki járt

a legelső kérdésük, mi a véleményünk az uj
kaiserről. Mert hogy a fiatal, uj kaiser nekünk
volna. A hivatalnoknő igen határozottan je- királyunk, azt a legtöbben még csak nem ia
sejtik. Ezt talán majd csak a háború után foglentette ki neki, hogy utólagos reklamációnak
ják
megtanulni, a háború alatt erre iigylátnincs helye. Ámde az asszony nem igen akart
tágítani, végül is a hivatalnoknő kiadta a rö- ' zik nem érnek rá. Hiszem és remélem, hogy
meg fogják tanulni, mert tudatlanságuk e tévid. de érthető parancsot:
ren nem rosszakaratú és nem tendenciózus.
— Rendőr, elvezetni!
Münchenben
például abc szerinti skatulyákban
Lehetetlen itt felsorolni, mi mindenféle
foglalkozás van Németországban úgyszólván és cédula-rendszer szerint tartják nyilván a
kizárólag női kezekben. Utcaseprők, .posta- külföldieket. Mintán a háború alatt már több
kocsisok, fuvarosok, lervélhordók, küldöncök, ízben fordultam meg a bajor fővárosban, nepincérleányok, hordárok, kalauzok stb. stb. kem már régebbről megvan a magam cédulája.
Mikor most legutóbb jelentkeztem, az Oestercsaknem kivétel nélkül nők.
S bár valamikor a nadrágszoknya ugyan- reicher felírású S skatulyából szedte elő a
rendőrtiszt a cédulámat. Mikor erre megmondcsak népszerűtlen divatszenzáció volt, a német
nők, amennyiben foglalkozásuk ugy kívánta, tam neki, hogy ez helytelen dolog, mert én
nem sokat teketóriáztak és egy-kettőre meg- nem vagyok osztrák, hanem magyar, egy
oldották a nadrágszoknya kérdését a — nadrág kissé zavarba jött, majd kijelentette, hogy ez
javára, amely különösen a vasutas szolgálatot nekik igy egyszerűbb és kényelmesebb. Én
azonban megmagyaráztam neki, hogy minden
teljesítő nők ruhája. Ahogy az ember német
magyar embernek fáj ez a minősítés és hogy
területre lép, az első igazi háborús jelenség:
a nadrágos vasutas nő. Az első egy-kettő fur- bizonyára ők is nagyon rossz néven vennék,
ha valahol elsikkasztanák az ő német államcsa. de már a harmadikon, negyediken nem
polgárságukat.
Hogy ez a kioktatásom nein
csodálkozunk, az ötödiket, hatodikat pedig a
falra hányt borsó volt, arról meggyőződhetlegtermészetesebbnek., a legokosabbnak és a
tem,
mikor lejelentkeztem, mert akkor már
legpraktikusabbnak találjuk. Rövid térdnadminden
egyes abe-és skatulyán ott diszlett:
rágot hordanak. E nadrágok nem nagyon bőOesterreicher
vek, de mindenesetre olyanok, hogy nem feund
szülnek meg az idomokon.
Ungarn.
Ha Németországban megtudják az. emberről, hogy magyar, csaknem kivé/el nélkül az
Striegl F. József.

Megalakult a szegedi gyermekrendőrség.
(Saját
tudósítónktól.)
Hírlapi közlemények már több izben jelentették, bogy a
városháza közgyűlési termében csütörtökön
értekezlet lesz a gyermekrendőrség megalakítása ügyében. Ennek az intézménynek
a megszervezését a háborús viszonyok tették szükségessé. A felügyelet nélkül maradt
gyermekek erkölcsi védelmét szolgálja az
uj intézmény, amelyet maga a társadalom
alakit meg a rendőrség és a fiatalkorúak
felügyelő hatóságának
támogatásával.
A
gyermekrendőrség feladatát, célját és a cél
eléréséhez szükséges eszközöket dr.
Szalay
József főkapitány, az értekezlet elnöke a
következő megnyitó beszédben ismertette:
— A szegedi gyermektanulmányi társaság kezdeményezésére a rendőrkapitányság
a gyermekek, különösen a hadbavonultak
gyermekei és az árva gyermekek megmentése érdekében akciót óhajt indítani. Miután
nyilvánvaló, hogy az árva gyermekek és a
hadbavonultak gyermekei oly helyzetbe kerültek, mely egyrészt testi és lelki épségüket veszélyezteti, másrészt a társadalomra
is sok veszedelmet jelent e gyermekek maga| tartása, a rendőrkapitányság a fiatalkorúak
felügyelő ^hatóságával karöltve módokat keresett, hogy a védelemre minő eszközök lennének felhasználhatók és ugy találta, hogy
erre a célra egy gyerrnekrendörség szervezése lenne a legmegfelelőbb. A gyerrnekrendörség oly szerv lenne, mely a gyermekmentés terén fejtene ki működést. Azonban
az erre vállalkozókat ez a tisztség rendőrré
nem kvalifikálja, ö k csak közhatósági megbízás alapján járnak el, hogy ezeket a gyermekeket megmentsék, másrészt a társadalmat mentsék meg a gyermekek által elkövetendő kártételektől, esetleg bűncselekményektől.
A gyermekrendőr szerepe
abból
áll,
hogy az erre vállalkozó a hatóság részéről
igazolványt kap és bárhol, ahol a gyermekek előbb emiitett magatartásáról van szó.
joga van rögtön figyelmeztetöíeg fellépni

oly módon, hogy a közbelépésével egy ilyen
károsító cselekedet bekövetkezését elhárítsa.
Ha a figyelmeztető fellépés nem vezet eredményre, a gyermekrendőr
sürgős közbelépését kéri egy polgári, vagy katonai rendőrnek, akik segítség-nyújtásra utasítást kapnak. A háborúból a békére való átmenetelt
már kezdik intézményesen biztosítani.
Így
biztosítani kell a jövő nemzedék szempontjából is. Ennek egyik jele a Stefánia szövetség, másik pedig " a z a mozgalom, mely
a király és a királyné védnöksége alatt nem
régen keletkezett és melynek cime: Gyermekért. Üdvösnek tartaná, ha a gyermekrendőrség nem állna meg e kérdés policiális
részénéi, hanem kiterjedne a gyermekek,
egészségügyére is és a működést folytatná
ott, ahol. a Stefánia szöv^ség abbanhagyja,
éppen ugy, mint a Gyermekért egyesület.
A budapesti munkáspénztár
erre a célra1
hetenkint kétszer átengedi helyiségeit, hol »
gyermekek ingyen orvost, sőt gyógyszert is.
kapnak. Ezt Szegeden is meg tehetne tenni.
A főkapitány beszéde után Kádas György
tanár tartott előadást a Gyermektanulmányt
Társaság képviseletében. Előadásában a főkapitány által közölt dolgokat részletezte.
Klng Péter, a siketnéma-intézet igazgatója örömmel üdvözli a mozgalmat és közli,
hogy a Gyermektanul mányi Társaság annak érdekében minden tehetőt megtesz. Azt
nem ajánlja, Ihogy most Szegeden is megalakuljon a Gyermekért cimii egyesület,
mert ez a tagjaira ujabb anyagi megterhelést jelent. Indítványozza, hogy az értekezlet keresse meg a hatóságot, hogy a lefoglalt iskolákat, ahol csak tehet, szerezzék
vissza eredeti rendeltetésüknek.
Szegeden
két iskola van, melyet már régen át tehetett
volna venni, csak takarítani keltett volna.
Üresek voltak, mégsem adták őket vissza.
Dr. Szalav
József azt a félreértést oszlatja el, hogy egyesületet akarna összehozni.
Dr. Turcsányi. Imre a Gyermekért egyesület megalakításának kényszerítő körűimé-
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riyeit magyarázza. rneLyek Szegeden js fennállnak. itt is kell tenni valamit a gyermekek megmentése érdekében.
Csak néhány
napja, hogy egy közeli községben' a szó
szoros értelmében éhenhalt egv két-három
éves gyermek.
Cholnoky Károly gimnáziumi tanár arról szól, hogy azoknak,
akik majd mint
gyermekrendörök tesznek jelentést a rendőrségen. ne kelljen órákig ott tartózkodni,
mig bejut valamelyik hivatalba.
Dr. Pálfy József árvaszéki
elnök
a
gyermekrendőrséget a legmelegebben
üdvözli és kijelenti, hogv a gyermekrendőrség
jelentéseit hivatalos eljárás alapjául
mindenkor elfogadja. Említést tesz a szülőkről
és a szülők jogáról. A gyermek leghivatottabb birája
a szülő. A gyerrnekrendőrök
csak akkor forduljanak a rendőrséghez, ha
a segítésre felhívott szülő erre nem reagálna, A gyermekrendőrök által beadott jelentéseket nagyon
avatott kezekben szeretné
látni.
Dr. Orkonyi Ede kúriai biró két csoportot kivan megkülönböztetni. Egyik a szoros
felügyeleti teendőket végezné, a másik pedig kerületekre osztva a várost, beteglátogatásokat
végezne.
Indítványozza,
hogy
minden irásos panaszt a fiatalkorúak felügyelő hatóságához adjanak be. Ö klasszifikálja a panaszokat és azokat a megfelelő
hatóságokhoz juttatja el.
Dr. Turcsányi fmréné preventív intézkedéseket
tart szükségesnek.
Figyelembe
ajánlja a játszóterek rendszeresítését, szünidei gyermektelepek, ifjúsági könyvtárak fejlesztését, továbbá a Németországban divatos iskolanővér tisztségét.
Bokor
Adolf a munkásbiztositó pénztár
támogatását ajánlja fel.- Ezzel az értekezlet
véget ért.
A gyermekrendőrség százhúsz taggaf
kezdi meg működését.

Szegedi iparosok küldöttsége
a Polgárliga alakuló gyűlésén
— Ülés az ipartestületben. —

(Saját
tudósítónktól.)
A szegedi ipartestület elöljárósága Szakáll
József alelnök
vezetése mellett csütörtökön délután 5 órakor tartotta ineg május havi ülését, mélyen
ta tagok szokatlan nagy számmal jelentek
aneg.
A z» előadó Bozsó
János titkár felolvasta
a mult havi előijáróságii ülés. valamint az
azóta tartott bizottsági ülések jegyzökönyveit. melyeket megjegyzés nélkül hitelesíteti
az elöljáróság és ugyancsak tudomásul vette
a bemutatott január—április negyedévi pénzíárkimutatást.
Az elöljáróság ezután 08 iparos-tanoncot avatott segéddé és tudomásul vette az
.elnökségnek azt a bejelentését, hogv á böreloszto bizottság ujabban 235 kiió bőrt kapott a bőrközpontból a polgárság igényeinek
kielégítésére, amit az iparosok között el is
osztott. Ez egy uj rendszer. Eddig á kereskedőkhöz juttatta a központ, a kamara javaslatára, most azonban csak bőrmaros és
az üzletének
megfelelő -arányban juthat a
bőrhöz. Meg van állapítva, hogy két izben
történt igen kis mennyiségit kiutalásnál a2
iparosok a bőrhöz 30 ezer koronával olcsóbban jutottak, mint azelőtt, a régi rendszer
mellett.
Nagy szeretettel és egyhangú lelkesedéssel méltányolta az elöljáróság dr.
Soltész
Adolf országos iparegyesületi igazgató érdemeit az ország iparosai érdekében kifejtett sokoldalú és eredményes munkássága
után. Örömmel, kitörő lelkesedéssel választotta meg Cserzy
Mihály indítványára tiszteletbeli tagnak, ami eddig az ipartestületben páratlanul áll.
Tudomásul vette továbbá az ülés a reu-

dőrhatóság átiratát, mely szerint a testület
évi közgyűléséről felvett jegyzőkönyvet hatóságilag jóváhagyta. A magyar
városok
országos kongresszusának állandó bizottsága
által szerkesztett határozati .javaslata fölött
határozott végiil az elöljárósági ülés. A 'határozati javaslatnak lényegét azok a programmpontok teszik, melyek a városok és a
városi polgárság boldogulása érdekében a
városi és az országos politikában megvalósítandó legfontosabb kívánságokat foglalják
magokba. E kívánságok érvényesítéséért országosan eddig kizárólag a városok országos kongresszusa fejtett ki működést. A
kongresszus hivatalos jellegű munkálkodása,
melv a jövőben még behatóbb lesz. nem
volt elégséges a kellő eredmények hiztositására. Éhez magának a városi polgárságnak éber érdeklődése és meggyőződéses, kitartó közreműködése is kell. Ezt kívánja

megteremteni a Polgárliga megszervezésével, meiy a városi polgárok és elsősorban
annak már meglevő szervezetét tudatos és
önálló munkára fogja össze a városok és a
polgárság javára. A kongresszus Budapesten
május 19-én a Vigadóban Bárczy
István polgármester elnöklete alatt fog lefolyni.
Az elöljáróság a nagyjelentőségű terv
és mozgalom bejelentését a maga értékévei
fogadta és vette tudomásul és elhatározta.
Ihogy -a szegedi Ipartestülethez méltó küldöttséggel fogja magát azon képviseltetni.
A küldöttséget is megválasztotta.
Tagjai
ezek: Pálfy
Dániel, Szakáll
József elnökök,
Bozsó
János titkár, Viski György,
Sclnvarcz
Manó (szabó) Szeghö
Árpád. Benkóczi
Pái,
t'ógel
Ede és Vojtovics
Lajos.
Az iparosoknak a küldöttséghez
való
csatlakozását
szívesen veszi az elnökség,
jelentkezni vasárnapig lehet.

Vissza a frontra!
A hegedűk édes-lágy zokogással olvadnak
össze egy melódiává, a csellók ábrándos epedéssel küldik hozáju-k sóhajaikat, a pizzicátok
misztikusan zizegnek, az oboa, klarinét, fagott pedig kéjes, felcsukló sírással hangzanak
mint sok drága asszony zokogása, s mi hárman szahadságosok utolsó esténkén hallgatjuk ezt az Operában.
Holnap hát vége! Elmúlt. S vissza újra
a bizonytalanba, a semmiségbe, a nagy végtelen egyhangúságba, ahonnan csak a reményünk, a gondolatunk száll haza, ide az Operába.
A kürtök elfojtott libegőse feltör, férfias
vággyal harsognak a hatalmas induló hangjait intonálva hogy fel dohban a szivünk és a
tekintetünk kigyúl, a hang millió édes csengéssel rezeg a levegőiven az egész orchester
felgomolyog egy vad viharzásban, minden
hangszer elzengi, felsikoltja utószor bánatát,
a bűvös, érces hang elcsuklik a gyötrő sírástól
s a színpadon egy férfi karjaiban fehér leomló lepel módjára egy megtört női alak
küzd a halállal. A függöny összeomlik.
És már lenn vagyunk az Andrássy-uton
a néma spliinx mellett. -Lágy eső permetez, az
aszfalt feketén csillog, s a közönség kiözönli-k.. A sok villogó decolltage, a fényes tóilettek, hrilliánsok tömege drága prémekbe
burkolódzott, bodros szőke fejék csillannak
fel a foyer mélyében, hogy nemsokára egy
fogat homályában tűnjenek el. Ütemesen pattognak az ostorok a kocsik végigsiklanak, -elröpülnek. s mi hárman még lenyűgözve a
kábulattól mindig ott állunk.
Beszélünk. Hogy holnap elmegyünk. I t t
hagyunk mindent ami szép, ami jó. hogy
holnap nem nekünk gyúlnak ki a körúti
lámpák, s nem nekünk csillognak a kávéházak tükörablakai. Olyan volt a .szabadság,
mint egy mély gyönyörű álom, amelyből
most van az ébredés a kijózanodás. Pedig oly
szép volt álmodni!
Holnap hát a Béli vasútnál.
iS a kegyetlen „holnap" már itt van! A
pályaházhoz vezető lejtőn haladunk fel s körülnézünk. A budai hegyekre aranyköd módjára Ivorul le a nap, a vár abl-akai foszforeszkálnak, a zöld fii ragyog, fénylik és nekem
mintha a lelkemet markolná egy távolról
húzó kéz. A térdeim remegnek, érzem, hogy
az ajkam reszket, s tudom, nagyon sáppadt
lehetek. Ök is mellettem. Hang nem jön fel
a torkunkon, csak izzó vágygyal nézünk szét,
hogy a tekintetünkben elvigyük ezt, hogy
mégegyszer felszívjuk magunkba ennek a
könnyelmű, kacagó városnak az illatát. Elvinni, hogy félhomályban vi ssza gondol ha ssnnk reá, hogy égő szemekkel beszélhessünk
róla: „Ha majd egyszer mindenki visszajön .. "
A perronon csupa, katona, mind a frontra
mennek vi-ssza. Végső intelmeket, kedveskedő

szavakat hallok; i n t i m bucsuzkodások, lepergő könnyek, testéket megrázó fájdalmak vonulnak el. H á t mindenkinek fáj az elmenés,'
és mindenki elmegy? Deliát miért kell elmennünk, mért nem lehetünk
mindnyájan
együtt, hogy szeressük egymást, s miért nyel
el bennünket a fekete föld?
Amott egy fiatal, fehérarcú önkéntes egy
nőt ölel át, hosszú csókban tapadnak össze, a
fin azután hangtalanul lesiklik a kezére és
tiszta, szent csókot lehel rá: igy csak az anyjának csókol a fin kezet, s ilyen simogatóan
csak anya öleli át a fiát! És hány ilyen jelenet! Kis karoniilő gyerek kitárt karóikkal h í v
valakit, vörös-szemű asszonyok merednék a
becsukódott ajtókra, de egy kegyetlen kürtjelzés és lassan indulunk.
Valami lágy szédülés kerülget, de azért
kinézek. Tömérdek zsebkendő lobog, mosolyok-könnyek. mind-mind az utonlevőkriek
szól. A kis önkéntes a fülkénkbe száll, bemutatkozik és hamar kihajol az ablakon. Integet s egy idő rnulva félájultan bukik vissza
az ülésre.
Hosszú nagy csönd.
— „Az édes anyád?" Ezt egyikünk kérdezi.
Hangtalanul integet igent, két fényes
könnycsepp végigszántja az arcát és á térdére leicsöppen, azután gépiesen, mintegy magamagának súgja:
„Az anyám — az édes anyáin."
Nagy némaság.
Elfordulunk.
Talán
mindegyikünk ebben a pillanatban a saját
édesanyjára gondol, aki bennünket már néni
kísérhet ki, csak a távolból küldi áldásait,
szerető aggódását.
— És hova utazol?
Szinte sikoltva válaszolja:
— A Dol ver dóra!
É11 ülök mellette próbálom vigasztalni.
— No ne sírj. Nézd mi is az anyánktól
megyünk el, s mi csak két hétig láttuk. Te
is visszajössz majd ősszel, talán hamarabb is,
hiszen nem tart örökké!
Rázza a fejét:
— Én nem jövök többet vissza. Soha/Érzem és ép azért váltam nehezen el.
— Dehogy nem. Hogy mondhatsz ilyent!
Én 9 hónapig nem,lát-tam íuost az édes anyámat, s talán megint kilencig nem fogom
látni.
Kilenc hónapig? Hiszen akkor nem is
tudod, mi az: anyát szeretni. Senkiin sincs,
•sak az édes anyám!
íMár nem sir. kiapadtak a könnyei, engem fojtogat valami, nem birok válaszolni.
A többiek az orosz különbekéről beszélnek.
A Balaton fölött vérvörösen bukik le a
nap, vadludak, szárcsák repülnek, a nádas
susog, talán enyhe szél lehet. A kis önkéntes
elaludt az ölemben, betakarom. Erre fölébred,
körülnéz s m i n t egy durcás gyerek, belémás-
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sa magát és alszik. De Pragerhofná! elválunk. E g y szút nem vagyok képes kiejteni,
csak hangtalanul,megölelem pedig annyi tanáccsal szeretném ellátni, hiszen oly fiatal!
Hajnal van, piros hajnal. Mór Tirolban
vagyok s közeledünk a déli fronthoz. Most
már mindent elfelejtettem ami tegnap és azelőtt történt, nincs szabadság, Opera, mintegy hipnotizálva nézem az első havas csúcsot s fölujjongok. Igen hát itt vagyok újra
a hegyek között.
S mind bemosolyog az ablakon, pazar
pompával felékesítve, kis íolianó vizek csillognak, a hó alól zöld fii integet, a susogó,
hatalmas fenyők bólogatnak, s amint egy
végnélkiilr alagútból nézünk a nyitott ablakon. szeretném belekiabálni a kábító, illatos
levegőbe, hogy meghallják a csúcsok, s a
tiszta kékség:
— Megjöttem, itt vagyok, hiszen nem
felejtettelek el benneteket. Most újra együtt
leszünk s ti vigasztaltok engem, ti lesztek a
barátaim. IMár megyek is!
H. S.

HÍREK
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Az uj záróra-rendelet.
(Saját tudósítónktól.) Csütörtöki számában közölte már a Délmagyarország
az u j
záróra-rendelet főbb intézkedéseit. A rendelet a hivatalos lap csütörtöki számában megjelent és részletesen a következő:
A városok (községek1) utcai világítását —
további rendelkezésig — annyira kell korlátozni. amennyire azt a közbiztonság
érdekei
megengedik. Nem terjed ki ez a rendelkezés
azokra, a. városokra, hol az utcai világítást
kizárólag vízőrével fejlesztett
villamosáram
szolgáltatja. Azt. hogy a városi utcai közvilágítás a közbiztonsági érdekek veszélyeztetése
nélkül mennyire korlátozható, a városi tanács állapítja
meg. Határozata ellen egyfokú
fellebbezésnek van helye törvényhatósági jógii városokban a közgyűléshez, egyebütt az
alispánhoz. A belügyminiszter azonban a tett
rendelkezéseket hivatalból bármikor felülvizsgálhatja és megváltoztathatja.
A nyilvános étkezőhelyiségeket (vendéglők, korcsmák, italmérő vagy elárusító he
ílyek. kávéházak, cukrászdák stb.), ha a reájuk hatályban álló jogszabályban még rövidebb záróra nincs megállapítva, éjféli 12 óránál tovább nem szabad nyitva
tartani és
.mindezeket a helyiségeket, ha a hatályban
álló jogszabály későbbi időpontot nem állapit
meg. reggeli 5 óra előtt nem szabad kinyitni.
Az utób.i rendelkezés alól a rendőrhatóság,
indokolt esetekben a helyi viszonyoknak
megfelelő kivételeket tehet.
Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a
vasúti vendéglőkre, ha nyitvatartásiikat az
utazó közönség érdekei kívánják. Éjjeli 12
Óra után magánlakásokban sem szabad a
zárórára vonatkozó rendelkezések kijátszásává! vendégekiil látni olyan egyéneket, akiknek ottartózkodása a szokásos rendes vendéglátás körén kivid esik. \
Az összes szórakozó helyeket (színházak,
kabarék, mozgófényképszinházak
kerti mulatóhelyek stb.), továbbá az összes mulatóhelyeket (orfeum, dalcsarnok, varieté, táncterem
tánciskola stb.), valamint felolvasó-, hangverseny- és más efféle nyilvános termeket és
helyiségeket esti 10 órán tul nem szabad
nyit vakar tani.
,
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Az egyesületeknek
(egyletek, társaskörök, kaszinók, klubok stb.) mindazon helyiségeit, amelyek a tagok vagy vendégek összejövetelére, vagy befogadáséra szolgálnak, éjjeli
12 órán tul nem szabad nyitvatartani.

Nyilt árusítási
üzleteket (boltokat), az
azokhoz tartozó irodai és raktárhelyiségekkel
együtt 1917. évi május hó 10-től kezdve reggeli ti ára előtti kinyitni és este 7 órán tul
nyitva tartani, azokat a nyilt üzleteket pedig,
amelyekben kizárólag, vagy túlnyomóan élelmi vagy egyedárusági cikkeket
árusítanak,
reggeli 5 óra előtti kinyitni és esti 8 órán tul
nyitva tartani nem szabad.
Valamennyi nyilvános étkező-, szórakozó", üzleti stb. helyiségnek belső világítását
az elkerülhetetlen szükség mértékére, de a
rendes vilá&Uásnak legalább
fele részére
kell korlátozni. Az elkerülhetetlen szükség
mértékét az elsőfokon rendőrhatság jogosult
megállapítani. Határozata ellen nincs helye
fellebbezésnek.
Az étkező- és szórakozó-, valamint az iiz»
leti helyiségek külső megvilágítása, továbbá
a név- és cégtábla kivilágítása és általában a
reklámcélokat szolgáló világítás tilos. Az iiz. leti helyiségek külső megvilágítását, ha ez a
kirakat megvilágítását pótolja, valamint a
név- és cégtáblák megvilágítását, amiennyibea
ez közérdekből kívánatos, az elkerülhetetlen
szükség mértékéig az elsőfokú rendőrhatóság
megengedheti.
A magánhelyiségek
világítása
Iköriil a
legmesszebbmenő takarékosságra kell töri/
k.erlni. Szükség esetében az elsőfokú rendőrhatóság, a törvényhatóság első tisztviselőjének hozzájárulásával, a magán,helyiségek kivi
lágitása tekintetében korlátozó rendelkezéseket tehet.
Azt, aki a rendelet intézkedéseit megsérti, 2 hónapig terjedhető elzárással és 600
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetik.
— Időjárás. Túlnyomóan
száraz
idő
várható, erősebb éjjeli lehűtéssel.
SÜRGÖNY PROGNOZ1S: Száraz, hűvösebb. Déli hőmérséklet: 19.8 fok Celsius.
— Egy szállítási visszaélés mulatságos
fejleményei Olaszországban. Luganóból
jelentik: Mulatságos és az olasz sajtóviszonyokra jellemző eset hire érkezett ide Genuából, ahol vasúti szállítási igazolványokkal még a mult év tavaszán kezdődött manipulációkat lepleztek le. A nyomozás első
napján Genuá'ban két, a fővárosban egy letartóztatás történt. A letartóztatásokról az
újságírók hamarosan tudomást szereztek és
bár a rendőri közegek nem voltak hajlandók nekik felvilágosítással szolgálni, az
esetet — egyes rendőrtisztek nagy ámulatára — negyedórák alatt a legalaposabban
és legrészletesebben — felderítették. Erre
a genuai lapokat az előzetes cenzúra eltiltotta az eset közlésétől. A genuai újságok
a- hatalmas mérkőzés egész ideje alatt minden tekintetet alárendeltek annak, hogy a
háború mindenek felett való ügyét
minél
sikeresebben szolgálhassák. E miatt volt az,
hogy sokszor tűrtek szótlanul
méltatlan
mellőzéseket és ebben az esetben is. bár
ugy látták, hogy a helyi cenzornak se oka.
se joga nem volt a kérdéses intézkedésre,
azt kérték csak, hogy egységes rendelkezés történjen az egész országra. Furcsának
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tartották volna ugyanis, hogy a getuiai esetről ne a genuai lapók adjanak hírt először
és legrészletesebben, hanem a fővárosi, milánói és más városbeli lapok. A dolog mégis
ugy történt. A vasúti szállítási visszaélésekről hirt adott a fővárosi és a vidéki
sajtó, a genuai cenzor még sem volt hajlandó a szájkosáron enyhíteni. A genuai
esetről csak Genuában nem Írhattak, pedig
már Franciaországban és Angliában is sajnálkoztak azon a kövér, 60 éves, szemüveges kereskedőn, akit élte alkonyán széditett le a bűn útjára a ledér háborús erkölcs.
A getiuai újságíróknak egy nagy elégtételük van: a közönség, amely ismerni szeretné az eset részleteit, velük bosszankodik és
nevet azon, hogy az egyik lap megírta az
ügyet ugy, mintha Magyarországon, Szegeden történt volna. Hitvány olaszok —- végződik levelünk — mintha nem tudnák, hogy
ilyesmi Magyarországon, az ország második városában, az erős sajtója
Szegeden
meg nem történhetik.
— R e n o v á l j á k a schönbrunni kastélyt.
A Fremdenblatt jelenti: Most, hogy a királyi
pár Laxenbnrgban tartózkodik, a sebönbrunni királyi kastélyban n agyobbarányu ujjáalakitási munkálatokat kezdtek. Főiképpen a.
belső lakosztályokat renoválják. Már évek
óta szó volt arról, hogy a kastélyt stílszerűen
átalakítják, de a tervek végrehajtását mindeddig el kellett halasztani.
— A központi választmány ülése. A központi választmány csütörtökön délben ülést
tartott, melyen elhatározta, hogy a képviselő
választók ideiglenes névjegyzékét közszemlére teszi ki. Felszólamlásokkal május végéig
lehet élni. '
— Maramaros-megye részvéte T ö m ö r k é n y
I s t / á n h a l á l a fölött. Máramaros- vármegye
ispánja a következő részvét iratot intézte Szeged közönségéhez:
Tömörkény István
iró
urnák, a városi múzeum és a Somogyi-könyvtár igazgatójának sajnosan bekövetkezett elhalálozása alkalmából Máramaros vármegye
közönségének és tisztikarának mélyen átérzett részvétét kegyeletesen tolmácsolom. A z
elhunyt nagyérdemű férfiú a szép Alföld éle
tének volt ragyogó tollú irója s maradandó
becsű, szellemi akotásai nemcsak ezen korban
élőknek nyújtanak sok lelki gyönyörűséget,
de a későbbi időkben is értékes irodalmi termékeknek fognak tekintetni. Korai elhunytát fájdalmasan meggyászoljuk, áldott emlékezetét pedig h ü n megőrizzük. Mára marossziget, 1917. évi április hó 28-án. Szabó 'Sándor alispán.
— Istentisztelet a z s i n a g ó g á b a n . A pénteki
intentisztelet félnyolckor, a prédikáció háromnegye önyolckor kezdődik.
— Katasztrófális földrengés. Pólából
jelentik: Tegnap este 6 óra 13 perckor a
szeizmografikus készülékek távoli, katasztrofális földrengést jeleztek. A leghevesebb
kilengés 7 óra 55 perckor volt, a kilengés
hosszúsága négytized milliméter.
A földrengés távolsága 4400 kilométer.

— Pályázat — vezérigazgatót állásra. A
Kolozsvári Újság inja: Nagyvárad hires arról
hogy ott minden ember vagy költő, vagy
pénzügyi zseni. A költők is elegen vannak, a
pénzügyi kapacitások azonban tulon sokan. A
logika most azt követelné, hogy a költők
igyekezzenek megsokasodni, a pénzügyi kapacitások pedig megtfogyni s ilyen módon
Nagyvárad társadalmának két speciális tényezője egalizálódjék. Hogy az életben van
valami logika, azt most is tapasztaljuk. Arról nincs tudomásunk, hogy Nagyvárad közönsége ujabb költőket reklamálna, de amint
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Szeged, 1917. május 31.
Oszkár főhadnagy megmentette a gyermeket, ,
elrántotta a kocsi elől és a fiúcska csak jelentéktelen horzsolásokat szenvedett.
Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5,
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14.
— Kétezer bakancs. A szegedi élelmezési
hivatal 2000 pár bakancsot rendelt Budapestről. A bakancsok borjubőrből készültek és
erős, préselt bőrtalpúk van. Egy-egy párnak
az ára 40 korona.
— Talált pénztárca. Lőbl
Adolf Kálváriautcai la,kos a javadalmi hivatal előtt egy
pénztárcát talált, amelyben 10.04 korona
készpénz és 6 filléres bélyegek voltak. Igazolt
tulajdonosa átveheti a Délmagyarország
kiadóhivatalában.
— Ö R A és É K S Z E R javításokat gyorsan*
pontosan és olcsón készit F I S C H E R K.
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538.

nagyváradi tudósítónk irja, ott megesett az 1
az eset, hogy az egyik takaré' pénztár pályá- |
zatot hirdet egy üresedésben lévő vezérigazgatói állásra. Ez a csoda is csak háborúban
történhetik meg, hogy egy vezérigazgatói
állás, ha csak egy pillanatra is, üresen maradhat. Szegény emberek álma, stréberek
célja, gazdagok reménye, bankfiuk menyországa: zsiros, kövér vezérigazgatói állás, hogyan maradhattál üresen! E l sem tudjuk
képzelni, hogy7 egy ilyen pompás kis jutalékos állásra pályázatot kelljen hirdetni s meghatva vesszük tudomásul, hogy Nagyváradon
ennyire megfogyatkoztak a pénzügyi kapacitások. Mi, kolozsváriak, szivünkből sajnáljuk a váradiakat, akik közül még a nyilvános
pályázati hirdetés sem tud egy arravaló
.bankigazgatót a jó állásba becsalogatni. Kolozsvár szívesen segítene a kőrösparti metropolison (amint, a váradiák mondják) de pénzügyi zseniben, jó bankigazgatóban, sajnos,
m i sem bővelkedünk.

— Rendelet a lenfonál és lenszövet kesz-

— Szökés a f o g h á z b ó l . A lugosi fogházból
szerdán éjei két fegyenc álkules segítségével
akart megszökni. A fogházőrök üldözőbe vették a fegyenceket, akik a padláson át a tetőre
másztak. Csendőrök érkeztek segítségül, kiknek sikerült az egyik fegyencet, elfogni, a
másik azonban. Boros Péter, aki 20 évet töltött különböző fogházakban, ellenszegült. A
csendőrőrmester fegyverével ráütött a fegyencre. A fegyver elsült és Borost megölte.

— Az utolsó pillanatban. Dr. Pálfy János
ezredorvos hatéves fiacská ja a nevelőjével sétálva akkor szaladt át a kocsiúton, mikor teljes sebességgel jött egy villamos.
Heinrich
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KORZÓ MOZI
Igazgató: VASS SÁNDOR.

Telefon

H

T a n u l j u n k idegen nyelveket
nyelviskolában. Telefon 14—11.

a

Városi

i m
M a g y a r

11-85.

találmány, magyar készítmény nem ért még e! olyan sikert,
mint a Diana sósborszesz. Evröl-évre rohamosan emelkedik a
fogyasztás s ma már közel évi 15.000.090 palack Diana
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az

Pénteken, szombaton és vasárnap

ország

P. MENICHELLI

határain tu! is eljutott már e páratlan szer hírneve. Tengerentúli államokbán ép ugy ismerik és Fogyasztják, mint
idehaza. Alagvarok, ha külföldre utaznak, okvetlenül magúi kai viszik, mert aki egyszer megszokta, nem tud már meglenni nélküle. Igazán: szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy

• .

a CSÓKOS

É J S Z A K Á K felejthetetlen főszereplőjével :

A nőstény tíűfís
f V

letek lefoglalásáról. A hivatalos lap csütörtöki
száma a kormány hosszabb rendeletét közli
a. lenifonal és lenkóc,fonal-készletek bejelentésének, valamint feldolgozásának és forgalombahozataIának ujabb szabályozásáról. A rendelet szerint június l-ig be kell jelenteni a
lenipari bizottságnál a május 20-án megiévjj,
összes ilynemű készleteket. A bejelentési kötelezettség azonban csak azokat terheli, akik
az áruk.előállításával vagy árusításával iparszerben foglalkoznak. A bejelentett készleteket csak a len,ipari bizottság rendelkezései
szerint lehet felhasználni. A rendelet részletesen szabályozza, hogy a kiskereskedők meglévő készleteikből az átmeneti idő első ké: hónapjában mily mennyiséget árusíthatnak eL.
A rendeletben megjelölt áruk e kivételtől eltekintve csak a Lenáruközpont részvénytársaságnak adhatók el. A Lenáruközpont a felajánlott árukat köteles megverni. Az árakat
bizottságilag állapítják meg. Az ármegállapítás ellen emelt kifogások ügyében szakértők meghallgatása után a járásbirság dönt...
A rendelet Horvátországra iá kiterjed és -ütörtökön életbe lépett.
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nem volt
még készítmény, mely ily rövididő alatt iiy páratlan népszerűségre, közkedveltségre tegyen szert, s ennyire nélkülözhetetlenné
váljék. Ha kutatjuk e siker okait, azt látjuk, hogy nem a rei,
lám, nem a szervezési munka, nem a kínálat hozta létre ez
a csodálatos sikert,

hanem
az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen bajánál a
Diana sósborszeszhez folyamodott segítségért, t biztos hatású
háziszerben föltétlenül mégtalálta amit kereseti s ezért aztán
később is állandóan ragaszkodott hozzá, kijelentvén, hogy
amíg csak

lesz

G. Varga regénye után 4 felvonásban.

a világon Diana sósborszesz, házából ki jieui 'hagyja, fogyni.

Páratlanul

álló filmatrakció, ahol

P. MENICHELLI a „Csókos éjszakákéban
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Kapható mindenütt.

FOelépiisltfibelq: Diana f t a f t e i e M lisp.-lápi,,
BUDAPEST, Nádor-utca 6. sz.

felülmúlja.

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Vasárnap délután 2, fél 4, 5, fél 7 és fél 9 órakor.
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bármily állapotban
magas áron veszek.
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SSaeged, 1917. május 11.

Az angol szocialisták
Londonba hívnak össze

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

konferenciát.
L O N D O N , május 10.
A munkapárt
tartott

(Reuter-jelentés.)

nemzeti bizottsága

ülésén elhatározta,

oooo

tegnap

hogy a stock-

holmi konferencián semmiképen nem
részt.

vesz

Szerintük a stockholmi konferencia

egy heh Ivás a a

hollandi szakosztály

bálytalan lépése volt és a
nincs határozott célja.

sza-

konferenciának

Elhatározták, hogy

a szövetséges államok szocialistáit,

bele-

értve az amerikaiakat is, Londonba juniusbar. tartandó konferenciára hívják össze.

Skandináv szocialisták közvetítik
a tárgyalásokat a hadviselők között
Stockholm, május 10. A Dagens Nyheter értesülése szerint a stockholmi szocialista tanácskozáson
Dániát
Stauning
és
Macisén, Norvégiát Ole Lian, Jákob Vidnaes és Magmis Nielsen képviselik, lakik
már ide is érkeztek. Ma tanácskozni fognak
a svéd bizottsággal, amelynek tagjai Branting. Lindequist
Hermán és Möller.
Azt
hiszik, hogy a skandináv és a németalföldi
szocialista küldöttek minden egyes hadviselő állam küldötteivel
külön fognak tárgyalni, azután pedig közvetítenek köztük.
Biztosan számítanak az orosz szociáldemokraták részvételére is. A francia kisebbségi
párí már bejelentette képviseltetését.
Az
amerikai ínternacionale Eads Howet küldte
ki. aki már el is utazott Brooklynból Stockholmba.

A franciaországi orosz csapatok
is sürgetik a békét.
Berlin, május 10. A Lokalanzeiger-nek
jelentik Zürichből: A svájci orosz emigránsok központi bizottságához az alábbi elentés érkezett: A Franciaországban harcoló
orosz exjfediciós sereg harmadik dandárja,
mintegy nyolcezer-ember, lá.zadással\fenyegetözve, kieszközölte, hogy két delegátust
küldhet Pétervárra a katonai és .munkásbizottsághoz. Az orosz katonák megbízták
a két delegátust ázzál, hogy odahaza mielőbbi békekötést és föidfelosztást követeljenek. A delegátusok már útban vannak,
de a-t tói kell tartani, hogy nem fognak akadálytalanul eljutni Pétervárra.
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délmagyarország

éttermében hústalan napok kivételével minden
időben kitűnő

Erdélyí fatányéros

g

kapható. — Á Szegedre érkező és elutazó
közönség részére kényelmesen brendezett szobák. — Mérsékelt árak. — Pontos kiszolgálás.
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g
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Szalsnásy Mihály
vendéglős.
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g

érdekességet kölcsönöz a vendégjátéknak,
hogy a művész ezúttal három/egészen különböző szerepben lép fel és pedig hétfőn 14-én
a Falu rossza Göndör Sándor szerepében,
kedden a Gólem címszerepében és szerdán a
Bánk-bán címszerepében. Mindhárom vendégjáték rendes lielyárakkal és bérletbe* tárta-tik meg.

MŰSOR:
Előadások kezdete negyednyolckor.
PÉNTEK: Gólem. Daljáték. Páratlan, kétharmados.
SZOMBAT: Klasszikus ciklus IX. szám. Vízkereszt xa-gy: amit akartok. Vígjáték Szeghő
Endre felléptével. Páros, háromhax-inados.
Előadás előtt dr. Lugosi Döme konferál.
VASÁRNAP D. U.: Sárga csikó. Népszínmű.
ESTE: Próbaházasság. Életkép. Páratlan, egyharmados.

S á n d o r Erzsi és Rózsa Lajos hangversenye. Az idei hangverseny-szezon inkább
minőség, mint mennyiség tekintetében elégítette ki a közönséget, A zongora és a hegedű
kiválóságainak művészetet élvezhette csupán
a közönség, amely Környei Bélán .kivül az
ének kiváló és művészi reprezentálóit nem
hallhatta. Hogy a közönség igényei ebben az
irányban is kielégülést nyerjenek, a Korzómozi igazgatósága a szezon végére egy oly
hangverseny rendezését határozta el. amely
ritkítja párját és amely alkalmas arra, hogy
a legszélesebb körű érdeklődést keltse föl. A
Jótékonycélu hangverseny. A szegedi magyar énekművészet két legnagyszerűbb kiszínházban
csütörtökön
este jótékonycélu válóságát: Sándor Erzsi kamaraénekesnőt és
hangverseny volt. A hangversenyt Lövács Jó- Rózsa Lajost az Operaház méltán ünnepelt
kitűnőségét szerepelteti május 25-én megtarzsef igazgató kérelmére Fichtner Sándor kartandó hangversenyén. Sándor Erzsi és Rózsa
mester rendezte a Vakok szegedi intézetének Lajos nemcsak a fővárosban szereznek hívőzenealapja javára. A nemes cél nem nagyszámú ket művészetüknek, hanem a külföldön elisközönséget vonzott a ,színházba, a földszinti merőket a magyar névnek és a magyar énesorok és a páholyok jó része üresen maradt. kes művészetnek. Ritka az az Operaház,
amelynek olyan elsőrendű koloratur énekesEz a körülmény természetesen mit sem von le
nője van, mint Sándor Erzsi és olyan baria hangverseny erkölcsi sikeréből és művészi tonistája, mint Rózsa Lajos. Nemcsak a hangértékéből, amely a közönség nagyobb pártolá- juk páratlanul pompás és csodaszép, hanem
sát érdemelte volna' meg. Bevezetőül a hon- alegteljesebben kulturált az énekmüvészetük
vedzenekar szerepelt Fichtner Sándor vezény- is, Hangversenyük műsora gazdag lesz és
let ével. A zenekar a Teli Vilmos-nyitányt adta változatos, az igényeket teljesen kielégítő. A
fényes műsort már legközelebb közölni f-ogelő a partitúrának teljesen megfelelően. Ficht- juk és hiradással leszünk arról is, hogy a jener Sándor közismert képessége a, mostani gyéket mikor és mily árak mellett árusítja
nehéz viszonyok között is művészi színvonalon majd a Korzó-mozi pénztára. Érdekessége
tudja tartani a zenekart, A zenekar szereplése lesz a fényes művészi sikerűnek ígérkező
után gordonka-szám következett a műsoron, hangversenynek, hogy az énekszámokat a.
legjoL kisérő: Dienzl- Oszkár kiséri zongoBroun Rezső, a vakokat gyámolító országos rán Tehát három, kiválóság művészetében
egyesület zenekarának vezetője, maga is yak lesz alkalma a közönségnek a Korzó-mozi álember, magyar népdalokat játszott érzéssel és tal rendezendő hangverseny .keretében gyönyörködni.
kiváló technikai készültséggel.
Vanyoezky
György, a vakok szegedi intézete vak zeneÖtven százalékos helyáremeSés. A
tanárának ügyesen alkalmazkodó zongorakiszegedi szinházban legközelebb a Vengerkák
séretévol. Vanyoezky ezután önálló számmal is kerül színre, melynek főszerepeit Góth (Sánszerepelt. Három zenei kompozíciót adott elő dor, a Vígszínház művésze és felesége Kertész
zongorán, biztos könnyedséggel. Zongorajátéka Ella fogják játszani. Egy másik estén Márután Ítélve megállapíthatjuk, hogy a vakok kus L i l i .zongoraművésznő és Kiss Menyhért,
zenei oktatása Vanyoezkyval jó kezekbe jutott. az ismert poéta szerepéinek. AImássy Endre,
igazgató a tanácstól engedélyt kért. hogy e
A hangversenynek égvik legélvezetesehh szákét estére a helyárakat 50 százalékkal fölmát kétségtelenül 0. Hilbert Janka nyújtotta, emelhesse. A tanács az engedélyt megadta.
aki néliány operaáriát énekelt. Szép hangja
és énektudása ezúttal is teljesen érvényesült.
Felelős szerkesztő: Pásztor József,
Fichtner Sándor az alkalmazkodó képesség
Kiadótulajdonos: Várnay L.
legjavával kisérte zongorán a művésznőt. Szünet után ismét a honvédzenekar következett,
majd Braun Rezső gordoukajátéka, akit ez
alkalommal Sclurarfz Izabella kisért zongorán.
állandóan nagy választékban jutányos áron.
Koszorúk rendelésre azonnal készülnek
A gordonka játék és a zongorakiséret egyaránt
megnyerték a közönség tetszését. Ócska.)/ Korélő- és művirág üzletében
Szeged,
nél kitűnő diszpozícióval énekelte ezután Hass
Széchenyi-tér 17. — Telefon 15—67.
Honnann Salomo-dalát és Leonöajvalló Bajazzó-áriáját Fichtner Sándor zongorakiséretével.
Tisztán csengő tenorja, amely teljes pompájában zengett, igaz művészi élvezetben részesítette a hallgatóságot. Az elismerő tapsokra
énekszámát meg kellett ismételnie. A változatos műsor utolsó száma Vanyoezky György
28.— kor.
egy évre . .
- zongorajátéka volt. A hangverseny teljes mű14.,
félévre
. .
vészi gyönyörűséggel szolgált a közönségnek,
7.*
negyedévre .
de — sajnos — keveset juttatott a szép célra, a
egyhőnapra .
2 40
.
vakok szegedi intézetének.
d.

Élő- és művirágok

Orieesák MikSésné

előfizetési éra Szegeden:

Bakó László vendégjátéka. A színházi
iroda jelenti: Jövő héten kezdi meg Bakó
László a Nemzeti Szinház kiváló művésze bárom estére terjedő vendégjátékát. Rendkívüli

Vidéken:

egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .

28.— kor.
14.- „
7.-
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A Szegedi Takarék- és
Hitel Részvénytársaság

1 Női

(Vár-u. 7. I. emelet, főposta mellett)
vesz és

elad,

Emég

azokra

folyósít. — Jelzálog kölcsönök föld- és ház
ingatlanokra.

0 Selyemkalapok
0
0
0
0
0
0

15

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

felj.
„
„
„
„
„

Fátyol, szalag, virág és toll-tüzékekben
nagy választék. Ismételadóknak árkedvezmény. Gyászkalapok és fátyolok a
legolcsóbb árakban. Kalapok átalakítását és diszitését elfogadom. Tisztelettel

m

Horváth Istvánné és Tsa

0
0
0
0
0

minden árban.

Bast-kalapok . . .
Négligé kalapok . .
Sport-zsiráldi kalapok
Tagal-kalapok. . .
Selyem tagal-kalapok
Tagal-pikó kalapok .

0

Alphonse

0

ma 50 százalékkal olcsóbbak az
árak, de később tetemesen emelkedni
fognak.
•

jaj
rsi

előnyös kölcsönöket

1 P O K E T
t a l p a l u n k
valódi háború előtti
talpdarabokkal éslinoleummal vízmentesítjük. Férfi cipő I f l V l f H l t l l )
női K. 5.—, gyermek 4.— korona.
EgsFmeHnpfih uaíóci höFfafppa! Mérsékelt éreieti.

0

átmeneti, tavaszi és nyári legszebb kivitele megérkezett, a legnagyobb választékban és utolérhetetlen olcsó árakban;

0
fő]

Hadikölcsön kötvényeket
és egyéb értékpapírokat

kalapok 0
0

Szeged, Kossufii &.-sugárul s. Telelem 1227
f i t

0

APRÓHIRDETÉSEK,

0
0
jy

Izzad valamely testrésze? Ugy használja s
dr. Leinzinger féle kipróbált szert, Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szegte,
Széchenyi-tér.
250

0
0 R o d e imréroé |

Dander:

Sappho.

0
0

Horváth

Mihály-ufca

7.

szám

a volt Cabaré átellenében

®

Hirdetések e lap
kiadóhivatalában jutányosán
felvétetnek.

Sándor:

i otthoni
Á r a 3.20
Szilágyi

korona.

Legjobb

vegyen

Kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25C
H a j ö s z ü I és elleír
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 50 üli..
Kapható Leinzinger Gyula
yógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25 G

hajtestö az

országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában SzeSzéchenyi-tér.
25C
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1 A Szegedi Takarék- és Hitel Részvénytársaság f.

Géza:

(Vár-utca 7. föpostával szemben)

Az ördög nyája.

ás

mint

hivatalos jegyzési

Á r a 3.60 k o r o n a .
Schöpflin

Fájós topára

mielőbb a hires tó tzmger-féle f o g c s e p p b ö í
üvegje 70 fül 1> ért kapható Leinzinger
Qynlft
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
_25Q
Hajhullás, n a j k o r p a
gyorsan elmuiik a Leinzinger-fele „C h i n a h a js z e s z " által. Ara K í*50

Gyomor bajosok dicsérik a Leizinger-féle
gyomorcsepp jó natását,
bvegj; 1 koronáért kapható Leinzinger Gyuia,
íyógyszertárában Szeged.
Fzécbenyi-tér.
250

s

Ára 3 korona.
Dr. Marberger

Fatalpu cipők olcsón kaphatók.

hely 1 9 1 7 .

az összes e l ő n y ö k

Aladár:

y

Magyar írók.

május
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12-től

kezdődöleg
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a

elfogad

biztosításával
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ni
a

jegyzéseket.
v

Ára 4 korona.
Tömörkény

István:

Egyszerű emberek.
Andor

különösen darabos és oltott mész, portlandés román cement, továbbá köagyag- és certientcsövek, kátrányfedéllemez és elszigetelők, mennyezetnád, gipsz; ezenkívül cséplőszenek, kovácsés fütőszenek, tűzifák ölenkint és aprítva állandóan
= = = = = =
kaphatók.
.

íelefonszánok

Ára 5 korona.
József:

A TANÍTÓNŐ.

TeieícmM

Porosz kokszra előjegyzések már most elfogadtatnak.

Bank 385

Ára 5 korona.

Raktár 231

Bankegyesüld áru raktárai,

Várnay L.

Mérei-utca

SZEGEDEN

21.

és

15.
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X

A le g u j a b b h a t

százalékos

hadikölcsön
aláírható eredeti
teltételek mellett
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Aláirási

100

x

X
koronáért
korona.

• • • •

Nagyobb összegei jegyzések
megkönnyítésére

80% kölcsönt
a

hivatalos

nyújtok igen olcsó kamat mellett.

aláiró-helyen:

x

x
Q f ö

kezdve bármelg
összegben
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ár:
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X
X
X
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M A Y R. M I K S A
X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bank-

és váltó-üzletében
SZEGEDEN,
a városházával szemben.

Nyomatott Várnay L. k ö n y v n y o m d á j á b a n ,

Szeged, Kárász-utca 9.

A l á í r á s o k a t m á j u s 12-től
f o g a d o k el.

X
X

