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A magántisztviselők.
Nem kell toll színező ereje, szó előadói
lendülete annak a kérésnek
támogatására,
amelyet minden .beteges társadalmi tünet
orvoslására irányuló munkánk köziben a jelen esetben a szegedi munkaadódhoz intézünk. A magántisztviselők helyzetét rózsásnak a béke legszebb napjainak ideién sem
lehetett mondani. A munka szegény és szerény robötosai voltak ők mindig. Kiszámíthatatlan marad az a kár, melv abból származott a társadalomra, hogy nagyon sokan
közülük szerencsétlen körülményeik miatt
nem emelkedhettek olyan pozícióba, mely
arányban lett volna képességeikkel és tudásukkal.
A háború hihetőleg ezen a téren is szerencsés és üdvös változásokat teremt. A föllendülő vállalkozási kedv ésfoz egyre erősödő nagyipari élet a magántisztviselő érvényesülésének: az eddiginél bizonyára jelentékenyen tágabb teret nyit. A legközelebbi
jövőnek e mellett a kecsegtető perspektívája
mellett azonban arra is gondolni kell. hogy
a magántisztviselő éhen ne halion addig, a
mig ezek a szebb napok rávirradnak.
Utolsó heteit járjuk a háború harmadik
esztendejének. A társadalmi és gazdasági
ellentéteket az eddiginél is. kirívóbbá teszi,
hogy egyes, ép az olcsóbbak közül
való
élelmi cikkekhez alig tudunk hozzájutni, például krumplihoz, hogy más cikkeknek még
mindig ész nélkül emelkedő árait a jobb,
esetleg csak a legjobb módúak könnyedén
tudják megfizetni és meg is fizetik, mig a
szegényebb, a csak fizetésére utalt osztály
egyre inkább kénytelen nélkülözni. A megélhetési standardok között eddig fennállott
különbség veszedelmes távolságokká nőtte
ki magát, amelyet az arra hivatottaknak
most már haladéktalanul enyhíteni
kell:
nemcsak azoknak érdekében, akik a fizetésükből kénytelenek megélni, hanem a társadalmi rend és a gazdasági egyensúly megóvásának, ,a háború, a nemzet és a város
ügyének jól felfogott érdekében is.
Mai számunkban kimutatást
közlünk
arról, hogy az elsőrendű életszükségleti cikkek árai milyen arányban emelkedtek a háború alatt Szegeden. Ehhez a kimutatáshoz
e helyütt a következő megjegyzéseket fűzzük. Az áremelkedések olyan nagymérvűek
voltak, hogy azokkal szemben a tisztviselők
megélhetését csak akkor lehet biztosítani,
ha ez az osztály a hatóság részéről a legmesszebb menő védelemben részesül, ha
igényét minden tisztviselő, ameddig lehet,
lefokozza, 'ha a fizetéseket a munkaadók az
egész vonalon méltányosan
felemelik. A fizetésemelésnek különböző formái lehetnek, a
méreteknek azonban jelentékenyen meg keli
' haladniok azokat a méreteket, amelyek Szegeden ez ideig — eltekintve nagyon kevés
kivételtől — érvényesülni tudtak.
A munkaadónak is tudnia kell, hogy az
igények leszállításának vannak határai. A
munkaadó is jóval többet fizet most a liusért,
a kenyérért, a lisztért, a tojásért, a ruháért,
a cipőért és a főzelékekért, mint amennyit
a háború előtt fizetett. A munkaadó is szá-
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mol, tudnia kell tehát, hogy a régi. vagv a
elől, amelyek államot és várost tisztviselőitiz-husz százalék erejéig megjavított fizetés- nek támogatására indították.
ből megélni nem lehet. A munkaadó is tudja,
Egy pillanatig sem gondoltuk, hogy ez a
hogy emberre nagyobb csapás alig zúdultámogatás lépést tartson a drágaság ernelhat. mintha látni kénytelen, hogy önhibáján t kedésével. A veszedelem ellensúlyozására
kivül nélkülözi családja a kevés és szerény í és a baj elhárítására meg kell tennie a mamegszokottat is, ami azonban nála egyúttal
gáét a másik két tényezőnek is: a hatósági
a föltétlenül és nélkülözhetetlenül szükséges védelemnek és az egyesek önmérséklésének.
is. A munkaadó sem térhet ki azoknak az De mindenek előtt a főnökök tegyék meg a
erkölcsi szabályoknak kényszerítő ereje és magukét. Ez kötelességük és a teljesítésével
azoknak az elemi kötelességeknek teljesítése már is elkéstek.

lőkészületek a koncentrációs
kabinet alakítására.
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Gróf Esterházy Móric, a dezignált miniszterelnök, akit a megbízatás
váratlanul
és ami ezzel egyértelmű, úgyszólván teljesen készületlenül ért, csak néhány nap múlva lesz abban a helyzetben, hogy kabinetjét megalakíthassa. Előbb tájékozódnia kell,
megegyezést kell keresnie a pártokkal, hogy
a kormány számára megnyerje a parlament
támogatását. Gróf Esterházy megbízatása
ugyanis nem egy előzetesen bemutatott kibontakozási javaslat alapján történt, az uj
kormány leendő programjának csupán főbb
alapelvei ismeretesek, tehát szükség van
arra, hogy a parlamentáris kormányzat előfeltételeit — a kabinetaiakitá'st megelőző tanácskozások során — megszerezze.
Ugy látszik, hogy Esterházynak ez a
törekvése nem lesz eredménytelen. Az Apponyi-párt minden valószínűség szerint hajlandó lesz az uj kormány támogatására és
ha Esterházy választójogi programja kielégíti a választójogi blokkot, a Károlyi-párt
sem zárkózik el attól, hogy a kormányt támogassa, sőt az Apponyi- és Károlyi-párt
aktív részt is venne a kormányzásban. Az
alkotrnánypárt támogatása iránt nem forog
fenn kétség, hiszen gróf Esterházy az alkot-_
mánypárt tagja és, mint tudvalevő, Andrási
synak bizalmi embere. A munkapárt álláspontja és magatartása az uj kormányrendszerrel szentben ismeretes. A munkaipárt
részéről Esterházy nem fog nehézségekkel
találkozni addig, áruig a parlament elé terjesztendő javaslataival nem kerül ellentétbe/
a párt elveivel.
Az uj kormány programjának
gerince
mindenesetre a választójog közelebbi megvalósítása lesz. L'e fel fogja ölelni a szociá-

b l o k k
is

—

lis alkotások egész sorozatát is, amik szükségessé teszik . uj minisztériumok szervezését. A kormány összetételét tekintve a dolgok fejlődése oda mutat, hogy koncentrációs
kabinet fog alakulni az ellenzéki pártokból,
ha Esterházy tanácskozásai, ami a jelek szerint valószínű, eredményre vezetnek.

Budapest, junius 9. A Bud. Tud. jelenti:
Gróf Esterházy Móric a királytól kapott
megbízás alapján megkezdte a kabinetalakitásra vonatkozó tárgyalásait.
Budapest, junius 9. A „Magyarors ig"
irja: Gróf Esterházy Móric miniszter elnökké történt d.ezignálása óta kormányaiakitási tárgyalásai során ismételten ' aác./.ozott gróf Károlyi Mihállyal és Vázsenyi Vil •
mossál. Politikai körökben elterjedt hírek
szerint az uj miniszterelnök elsősorban a
választójogi blokkal való megegyezést keresi és a blokk részéről Károlyi Mihálynak
és Vázsonyi Vilmosnak felajánlotta a kabinetben való aktiv részvételt. A tárgyalások
még folyamatban vannak és azok eredményéről semmi biztosat seu tudunk.

Budapest,
junius 9. A „8 Órai Újság"
irja: Gróf Esterházy
Móric a pénzügyminiszteri tárcát Popovics
Sándornak ajánlotta fel,
aki azonban nem fogadta el. Hasonlóképen
gróf Serényi
Béla sem a kereskedelmi tárcát. Egyelőre
csak Vázsonyi
részvétele
vqn
biztosítva,
aki ugyan azt telelte a gratulációkra, hogy még koraiak. Erdély rekonstruálására uj minisztériumot létesítenek, amelynek vezetésére Esterházy gróf Bethlen
Istvánt szándékozik megnyerni. A belügyminiszteri tárcára Návay Lajost kombinálják,
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aki ma Budapestre érkezett. Ha ő nem vállalná, ugy Ugrón
Gábor jönne előtérbe.
Budapest,
junius 9. Gróf Esterházy
deszignált miniszterelnök a kabinetben fontos
szerepet szánt gróf Zichy
Jánosnak, aki ma
a fővárosba érkezett és a miniszterelnökkel
hosszasan tanácskozott. Zichy az újságíróiknak kijelentette, hogy politikái nyilatkozatot
nem tehet.

Budapest,
junius 9. A „8 Órai Újság"'
jelenti beavatott helyről: A deszignálással a
helyzet nern változott. A nehézségek továbbra is fenállanak. Esterházy a választójog
terén meglehetősen
radikális
álláspontot
képvisel, ami az uj választójogi
blokk híveit ki
fogja
elégíteni.
Gróf Bethlen István a választójogi álláspont miatt aligha, vesz részt
a kabinetben. Az is bizonyos, hogy
Wekerle,
Návay,
Serényi
és Popovics
Sándor
nem
vesznek
részt a kormányban.
Minden más
kombináció még korai. Egy azonban egészen
bizonyos, liogy az uj kabinetnek
Szurmay
Sándor
lesz a honvédelmi
minisztere.
Tisztázatlanul áll még a kiegyezés ügye is. Politikai körökben emlegetik, hogy Esterházy
a munkapártból gróf Klebelsberg
Kunét, a
jelenlegi államtitkárt is meg akarja nyerni
kabinetjének.

Báró Kürthy felmentése.
Budapest,
junius 9. Báró Kürthy
Lajos
felmentése a legközelebbi
napókban
fog
megtörténni.
A közélelmezési hivatal élére
egyik verzió szerint
Szterényi
József fog
kerülni, a másik verzió szerint miután neki
az átmeneti gazdasági miniszteri állást szánták, a közélelmezési hivatal elnökének Esterházy miniszterelnök Bartha
Béla vezérkari
alezredest jelölte, akivel a tárgyalások már
is,folyamatban vannak, de megegyezés eddig nem történt.

Esterházy az összes pártokkal
keresi a megegyezést.
_ Budapest,
junius 9. Gróf Esterházy
Móric a „8 Órai Újság" munkatársának a következő nyilatkozatot tette:
— Egyelőre
tisztába
kell jönnöm
a
helyzet
összes
személyi
és tárgyi
vonatkozásaival.
Eddig
a pártvezéreknek
alárendelt
politikus
voltam,
ma pedig
felelős
gouvernament
ponton
állok.
Uj
feladatokkal és uj szempontokkal
találom
magam
szemközt.
Érintkezést
keresek
az
összes
pártok
vezéreivel.
Este gróf
Khuen-Héderváry
Károllyal
találkozom.
Akármilyen
eredményre
jutok,
egy bizonyos,
hogy
megbízatásom
definitív.
Budapest,
junius 9. A Politikai Értesítő
jelenti: Gróf Esterházy miniszterelnök délután a nemzeti kaszinóban folytatta tanácskozásait a politikusokkal.

Az uj miniszterelnök
é s a munkapárt. *

Budapest,
junius 9. A „Magyar Hírlap"
irja: A munkapárt nagy része Esterházy kinevezésében nem látja a párt olyan válságát,
inint látta volna, ha ellenzéki vezér, vagy
a pártonkívüli Wekerle kapott volna megbízást. Hivatkoznak arra, hogy Tisza
mindig
nagy szimpátiával
viselkedett
a
mgyszorgalmú es nagytehetségű
Esterházy
iránt és igy

azt hiszik, hogy a parlamenti harcok kitörése elkerülhető lesz, azért is, mert Esterházy nern agresszív és Tisza őt jó akarattal
kezeli. Hir szerint a munkapárt nem készül,
arra, hogy amikor Esterházy a parlamentben .programot ad, azt a többségi hatalom
felhasználásával napirendre tűzze és leszavazza, ami Esterházy megbuktatását jelentené. A munkapárt egyszerűen meghallgatja. Tisza a párt nevében megteszi a kifogásokat, de napirendre tér felette és akciót
nern indít nyomban még akkor som, ha a
programban benne lesz a választójogi deklaráció is. Tisza kijelentette, hogy
íentartja
akciószabadságát
arra az időre,
amikor
a
javaslat
tárgyalását
kitűzik
napirendre
a
.képviselőiházbán.

Návay és Wekerle tanácskozása.
Budapest,
junius 9. Návay
Lajos, aki
ma délelőtt tl órakor meglátogatta
Wekerlét, feltűnő hosszú ideig tanácskozott a volt
miniszterelnökkel

Tárgyalás az Apponyi-párttal.
Budapest,
junius 9. Esterházy holnap
tanácskozni fog gróf Apponyi
Alberttel és
ettől a tanácskozástól függ, hogy az Apponyi
párt résztvesz-e a kabinetben. Megegyezés
esetén Apponyi
belügyminiszter,
Eöldes
Béla
kereskedelmi
vagy
pénzügyminiszter,
Tóth
János
pedig a Ház egyik alelnöke
lesz,

A délutáni tárgyaiások
eredménye kielégítő.
Budapest,
junius 9. Gróf Estersázy Móric fogadta a hírlapírókat és ezeket mondta:
— Sokat nem mondhatok,
hiszen
nem
régen
érkeztem
csak haza
Galíciából.
De
annyit
konstatálhatok,
hogy
délutáni
tárgyalásaim
teljes mértékben
kielégítenek.
A cenzúrára vonatkozó kérdésekre kijelentette, hogy a politikai sajtócenzuráhan
bizonyos enyhítés történjék. Most is csak
azt mondhatja, hogy gyakorlati
módosításokat, enyhítéseket
óhajt
eszközölni.

Az uj miniszterelnök
politikája kedvez a választójogi blokknak.
Budapest,
junius 9. Gróf Karolyi
Mihály
este a nála megjelent újságíróknak ezt mondotta:
— A politikai helyzetben erjedés állott
be. Négy-öt nap beletellik, amig a helyzet
teljesen kialakul. Esterházyt
az a
törekvés
vezeti,
hogy
a pártokkal
megegyezzek.
Eddig azonban
semmi irányban. sem történt
döntés.
Arra a kérdésre, hogy vállal-e tárcát,
kijelentette, hogy sem igent, sem nemet nem
mondhat. Egy másik kérdésre, hogy úgy
látszik, miszerint koncentrációs kabinet alakul és Esterházy számit a választójogi blokk
támogatására, Károlyi kijelentette, hogy az
a keret, amelyben Esterházy politikája mozog, kedvez
a választójogi
blokk
céljainak.
•— Ha megegyezünk, —
mondotta —
nemcsak támogatjuk, hanem he is megyünk
Esterházy kabinetiébe. Hogy vállalok-e tárcát, ez a blokktól függ. de a kérdés eddig
még nincs eldöntve.

Szeged, I9l7, ,i uniua 10,

Ha! uj minisztérium
felállítása.

Budapest,
junius 9. Gróf Esterházy
Móric hir szerint hat uj minisztériumot fog felállítani ás pedig
Erdély rekonstruálására,
közlekedésügyit, a békére való
átmenetit,
szociálisügyit és két tárcanélküli minisztériumot.

Károlyi és Vázsonyi részvétele
Budapest,
junius 9. Károlyi csoportjának egyik tagja kijelentette, hogy Károlyi
cs Vázsonyi részt fognak venni a kabinetben.
Vázsonyi állítólag ugy nyilatkozott,
hogy
ha miniszteri tárcát vállalna, legjobban szeretné, ha tárcanélküli miniszter lehetne, igy
szabadabban mozoghatna.

Esterházy nyilatkozata programjának alapelveiről,
Budapest, junius 9. Gróf Esterházy /Móric dezignált miniszterelnök fogadta az Esti
Újság munkatársát, aki előtt az uj kormány
programjáról igy nyilatkozott:
— Hálás köszönettel vállaltam — mondotta — al felséges ur végtelenül kitüntető
parancsát. Ma még igen keveset mondhatnék
terveimről. Néhány
napig
informálódnom
kell, hiszen igazán nem számítót tani arra,
hogy én kapok megbízást a kabinet megalakítására. Néhány napig szó sem lebet a kabinet tagjainak névsoráról. A "kombinációk
során fölmerült nevekről ma még nem nyilatkozhatom. Fölmerülhet azonban nóvum is,
amelyről jelentést kell tennem őfelségének.
A választójog kérdéséről igy nyilatkozott
Eszterházy:
— Akik azt hiszik, hogy a választójog
dolgában valami becsapás képziil, nagyon fognak csalódni Becsületesen meghozzuk mindazt. ami megadható. Egyáltalán a kormány a
a 'király ígéreteit boldog készséggel teljesíteni fogja. Egyenesség, Őszinte becsületesség
és pontos köt élessé g te 1 j es i té s a programom.
A minHztdri l álcákat föltétlenül
szaporítani
óhajlom. Az uj miniszteri tárcák kreálása
előtt informálódom. Az azonban, hogy kiket
fogok meghívni a kormányzásban való részvételre, néhány napig nem aktuális. Először
az uj szituációban akarok itisztán látni,
Bszterbázy Móric gróf nyilatkozatát igy
fejezte be:
Energiái tanultain a
kormánypárttól.
Ugy vélem, elég jó tanítvány leszek. Arról
szó sincs, hogy átmeneti kormány
afokulm.
Experimentumról
nem lehet szó,

A dezignál! miniszterelnök tervel.
Budapest, junius 9. Beavatott helyen ugy
tudják, gróf Eszterházy a kiegyezés kérdésében uj tárgyalásokat kiván kezdeni az asztrák kormányai. Az uj miniszterelnök a húszéves kiegyezés és a provizórium véglete között akarja keresni a megegyezést. A választói jog kérdésében, mint az Esti Újság jelenti, gróf Andrássy Gyula Vázsonyi közvetítésével érintkezést keresett g szociáldemokrata párttal. J/Utólag az alapelvek tekintetében sikerült közös megállapodásra
jutni.
Eszerint általános, egyenlő és titkos választójogot nyerne minden 24 éves vagy annál idősebb Írni-olvasni tudó magyar állampolgári
Korar való tekintet nélkül szavazóit lennének, akik frontszolgálatot teljesítettek és választójogot kapna/ minden 20 éves vagy annál idősebb ipari munkás, ha szakképzettsége vau. A parlamentbe nem való elemeik
távoltartását a passzív választói jog bizonyos
megszorításával tennék lehetővé.

DÉLMAGYARORS2ÁG

Szeged, 1917. junius 10.

Esterházy tanácskozásai.
—

Vázsonyi

minisztersége.

R szegedi magántisztviselők helyzete.

—

Budapest, junius 9. A dezignált miniszterelnököt szombaton reggel fölkereste Ugrón Gábor, akivel hosszasan tanácskozott.
Ezután gróf Esterházy gróf Károlyi M i h á l y
lakására hajtatott, ahol több politikussal tanácskozott. A dezignált miniszterelnök hoszszasan tanácskozott Vázsonyi val is. akinek
hir szerint a népjóléti miniszteri tárcát ajánlotta fel. A dezignált miniszterelnököt ia
kormány megalakításánál párt szempontok
nem fogják vezetni. Minden tárcára a legalkalmasabb embert kívánja megnyerni. A
pénzügyi tárcát állítólag Popovics
Sándornak, az Osztrák-iMiagyar Bank kormányzójának fogja felajánlani.

LEGÚJABB.
ZÜRICH:

Orosz jelentések

számolnak

a monarchia visszaállításának lehetőségévei
és arról tanácskoznak,

hogy a

család valamennyi tagját

Romanov-

egy helyre kell

összegyűjteni és őrizetüket meg kell szigorítani.
BÉCS:

Svájci lapok jelentik az olasz

.határról: Apuliára és Calabriára kiihirdették
az ostromállapotot.
S T O C K H O L M : Londoni jelentés szerint
az angol munkásság

végrehajtó bizottsága

kijelölte a Stockholmban

Brantinggal

ta-

nácskozó tagjait. Egy Londonból Bergen.be
érkező orosz forradalmár kijelentette, hogy
az angol közvéleményben

nagy

változás

állott be, amely helyet ad a béke hangulatának és nagyarányú tüntetések vannak állandóan napirenden.
BERLIN:

A Wolff-ügynökség jelenti:

Az Északi-tengerén 19.100 tonnát,

a Föld-

közi-tengeren pedig 28.150 tonna

hajóteret

semmisítettek meg a német hu várhajók.
B E R L I N : A Wolff-iigynökség jelenti 9ikén este: A tegnap esti harcok befejezése
után az angolok részéről Ypern és Armentieres között eddig

ujabb támadások

nem

történtek

Az uj orosz kormány és a
londoni szerződés.
Genf, június 9. A Petit Párisién jelenti
Londonból; Az angol alsóházban King megkérdezte a külügyminisztert, hogy az
uj
orosz kormány hozzájárult-e a londoni szerződéshez.
Lord Cecil igy válaszolt:
— A kérdést /nem tettük föl.

Olasz lapok az ellenoffenzivánkról.
Lngano, junius 9. Az olasz lapok mindinkább beismerik, hogy az osztrák-magyar
ellenakció terjedelem és súly tekintetében
egyenlő az olasz offenzívával. Magasztalják
tüzérségünk és gyalogságunk teljesítményeit.
/Nagy kedvetlenséget okozott, hogy ellentámadásunk csak akkor kezdődött, amikor az
olaszok sok hadiszert gyűjtötték és nagy
munkát végeztek uj védelmi és támadó állá
$aik kiépítésénél.

(Saját tudósítónktól.)
Szombaton ujihól ( fizetésemelést nem kaptak. 1916-ban kiutalt
érdést intéztünk néhány szegedi vállalathoz, a társaság tizenegy százalék háborús segélyt.
íogy mit tettek a három éves háborít ideje
Az idén aztán adtak még 28 százalékot.
alatt hivatalnokaik nehéz anyagi helyzetének megkönnyítésére! A lefolytatott beszélAnnak szemléltető feltüntetésére, hogy
getések nagy része.arról győzött meg ben- mennyire indokoltaik a magán hivat álnokok s
nünket, hogy a panaszkodó magánhivatal- általában a fix-fizetésü alkalmazottak fizetésnofknak — sajnos — sok tekintetben nagyon
j a vitás iránti követelései, táblázatot készítetis igaza volt, mert igen sok helyen tényleg tünk arról, hogy mennyi volt a szükségleti
elfeledkeztek azokból az emberekről, akik cikekik ára békében, mennyi ma és mennyi
eginkább megérdemelnék, hogy nehéz hely- az áremelkedés százalékban kifejezve. Közölzetükön könnyítsenek. Néhány vállalatnál
j ü k ezt a) táblázatot:
egyenesen megtagadtak minden fölvilágosíKimutatás az elsőrendű szükségleti
tást, máshol pedig maguk az érdelkelt hivacikkek áremelkedéséről Szegeden.
talnokok nem mertek nyilatkozni, nehogy
főnökeik haragját magukra vonják. Akadtak
Ara bá'rtö&sn Ürs s híbora Emelkedés
Szükségleti cikk
azonban, akik elmondták, hogy főnöikeik nyit"
3-iK Énében iz&alÉbban
tan kijelentették, amikor fizetésjavitá'st kérLiszt literje pl. nullás
150°|o
0-40 K
1-06 K
tek a nehéz anyagi viszonyokra való hivatko217°|o
Disznózsír kilója
2-40 K
10-— K
zássá] :
Tej literje

Köszönje meg, hogy fölmentettem s
nem vonultattam he katonának. Ezt azért
mondtam meg, hogy ne alkalmatlankodjék
többet.
Természetes, hogy az illető hivatalnok
szót sem mert szólni többet s azóta nyomorog
•a háború előtti fizetésével.
/Szombaton a töbilb között a Szegedi Ken,
derfonógyárhoz fordultunk kérdéssel. A gyár
vezérigazgatójának Wimmer Fülöpnek nyi1
latkozata a következő:
A mi hivatalnokaink már a békében
20 százalékos renumerációt és 10 százalékos
nyugdijhozzájárulást kaptak minden évben a
fizetésükön kívül. A háború ideje alatt ezeknek a külön jövedelmeknek teljes érvényben
tartása melUV.it száz százalékláil emeltük föl
minden hivatalnokunk fizetését.
A Hns- és Vásárpénztárnál elmond.tálk,
hogy .különböző összegű, elég nagy pótlékot
kaptak a hivatalnokok, akiknek fizetését ia
fölemelték.
— Itt átlag nagyon jól vannak javadalmazva az emberek — mondták.
/A Szeged-Csongrádi Takarékpénztártól
Koós Elemér vezérigazgató nyilatkozott. Ezeket mondta:
— Véleményem szerint ez nem tartozik
a közre, de, ha megnyugtatás, ugy közölhetem, nálunk minden tisztviselő annyit kapott,
hogy teljesen meg lehet elégedve.
A Duna gőzhajózási Társaságtól nyert információink szerint, az itteni hivatalnokok
1916-ig semminemű segélyt, pótlékot, vagy

Scheldemann a német szocialisták
törekvésérői.
Berlin,
junius 9. A Vorwárts irja a stockholmi konferenciáról: Miután a tárgyalások
dolgában létrejött a megegyezés, Scheidemann kifejtette a német szocialisták 'háború
alatti tevékenységét. Scheidemann a következöke mondta:
—• A háború kitörésekor pártállásunkhoz ihiven megszavaztuk az ország védelmére szükséges eszközöket, egyidejűleg kísérletet tettünk a béke helyreáliitására. A
német kormány több izben kinyilatkoztatta
békés hajlandóságát. A kísérletek, sajnos,
eredménytelenek maradtak.
ML akarjuk a
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Amint láthatjuk, a legkisebb áremelkedési százalék is 70, m i g a legnagyobb a kétezren fölül van. Ilyen körülmények közt. a
fizetéseiknek megjavitásia nemcsak hogy kívánatos, de elemi kötelessége kellene, hogy legyen minden munkaiadénak. Hisszük is, hogy
a szegediek közül senkisem zárkózik el előle.

békét, de nem akarjuk, /hogy országunkat
földarabolják. Ezért védeni fogjuk, mig az
ellenség a megértés alapján föl nem ajánlja
a békét.

Ujabb 21.500 fonna
elstilyeszfése
Berlin, junius 9. A Wolff-ügynökség jelenti: Az angol csatornában és a Biscayaöbölben tengeralattjáróink
elsüllyesztettek
21.500 bruttó regiszter tonnát. A hajókkal
együtt elsülyedt 12.000 tonna vasérc, 1000
tonna vörösréz, 4000 tonna kőszén és 5200
tonna darabáru.
A tengerészeti vezérkar főnöke.

D&LMÁÜ ?A É & B M Á &

Szeged, 1917. junius Í0.

Fokozódó herei tevékenység nyugaton,
BERLIN, junius 9. A nagy főhadiszállás jelenti: RupprecM trónörökös hadcsoporíja: Az Yser mentén csak szakaszonként volt élénk a tüzérségi tevékenység. A
Wytsckaeteíöl és Messinestöl keletre ievtí
állásaink ellen déltől kezdve ismét erős romboló tűz irányult. Az ellenség nappal nem
újította meg nagy támadásait, azoknak a
súlyos veszteségeknek a hatása alatt, amelyeket —- a foglyok állítása szerint is — tíz
támadó hadosztálya szenvedett. Csak ausztráliai csapatokat vetett tűzbe Messinestöl
keletre. Ezeknek előretörései azonban meghiúsultak. Az esti órákban az Ypern—Cominesl csatorna két oldalán és a Douve lapályon uj harcok fejlődtek, amelyeikben az
ellenség nem tudott előnyt kivivnl. A iabassei csatornától egészen a Sejtse© patakig a
harci tevékenység este szintén fokozódott.
VermaRe&töl északkeletre, Leosiól délre és
VroÜsíffiiestöl keletre éjszakai előttörésekeí
visszavertünk. Lensíől délnyugatra és délre

Agyuharc az olasz
harctéren.
BUDAPEST,

junius 9.

(Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Az Is-onzo mentén nem votí különösebb esemény. A hét
község fensikján az ágyharc váltakozó erővel tovább tart. A Zebio vidékén egy ellenséges robbantás által a keletkezett tölcsért
csapataink kézigránátbarcban

olasz táma-

nagy erőket vetett harcba az ellenség ismételi támadások céljából. Hesseni és sziléziai
ezredek itt, a Souchez patak mindkét partján, valamint a Givenchytól Avtanos felé
és a Wltnhől Merincourt felé vezető utak
között elkeseredett éjjeli harcokban erőteljes ellentámadásokkal visszaverték az ellenséget, amely helyenkint benyomult volt
árkalirkba. Állásaink teljesen kezünkön vannak.
A német trónörökös hadcsoportja:
Francia rohamcsapatok erős tüzérségi előkészítés után éjjel előretörtek a Chemin des
Dames-on. Braye és Cesny mellett visszavertük őket. A tűzetés, amely este az Aisne
és a Champagne arcvonal más szakaszain
is erős volt, éjfélkor veszteit erejéből.
Albert württembergl herceg badcsoporfja: Lényeges esemény nem történt.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
koncentrált tüzelése rettenetes veszteségeket
okozott neki, sőt ellentámadásunk eredeti
vonala mögé vetette vissza. Nyolcezer olaszt
elfogtunk. — Az Isonzó-hadsereg hadiszállásáról jelentik: A 2-ik és 3-ik olasz hadsereg
180 ezer emberrel fizette meg a Kuk-hegyen
aratott sikerét, ezek közül 30,000 a halottak
és 27,000 a foglyok száma. Több hadosztály
állománya kétharmad részét elvesztette. A
Barletta-brigád soraiban különösen rettenetes pusztítást okozott gyalogságunk.

dások ellenében megtartották.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Csatározások az orosz
fronton.
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BUDAPEST, junius 9. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az Erdös-Kárpátokban és Keieígaüciában helyenként éiénefeb csjatarozás, egyébként ágyútűz.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
BERLIN, junius 9. A nagy főhadis- J l á s jelenti: A keleti harctéren a helyzet
atlan.
UDENDORFF, első föszállásmester.
(
zü a miniszterelnöki sajtóosztály"1

É

•

V a s á r n a p j u n i u s 10-én

Amerikai műsor!

A«dcedéniábafl nincs újság
E ' OAPEST,
9. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc
tér: A helyzet változatlan.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
BERLIN, junius 9. A nagy főhadiszállás jelenti: A macedón arcvonalon a
helyzet változatlan.
LUDENDORFF, első Íőszáliásmesteí,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az olaszok veszteségei a tizedik
Isonzó-csatéban.
Sajtóhadiszállás,
junius 9. A tizedik
csatában 30,000 a fogoly olaszok száma. Az
ellenség foglyokon kivül halottakban és sebesültekben is oly súlyos veszteséget szenvedett, hogy egyhamar nem heverheti ki. A
támadó 3-ik olasz hadsereg ujabban is su!yv~ v.*- rT tocrVjt sTenvedfot- TliTéTSéglir''
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Amerikai dráma 3 felvonásban.

Ezenkívül

kacagtató

amerikai bohózatok.
A
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Előadások d. u. 5, fél 7 és fél
9 órakor. Jegyek előreválthatók
délután 3 órától kezdve.
Helyárak; Zsőlve 1-20,1. hely I.—,
II, hely •—-80, III. —.50 fillér

(Megkezdődött a fürdőélet
Szegeden.
(Sajót tudósitónktól.) Már az első májusi
napok valóságos kánikulai hőséget hoztak
magukkal, hőség azóta csak emelkedett és
sajnos, a jótékony eső nagyon is elkerült ben
niinket. A levegő'igy mind izzóbb és izzóbb
lett és Szegeiden épp ugy, mint az ország
csaknem minden folyammal, vagy folyóval
rendelkező városában, már májusban megkezdődött á fürdőélet.
(Miután nem tartozunk a fürdőhelyek közé, hivatalos megnyitással nem dicsekedhetünk, a tiszai uszodák azonban mintegy 15-20
nap óta állandóan és mind nyitva vannak.
Sőt, már minden uszodának megvan a maga
törzsközönsége is, amely napról-napra szorgalmasan látogatja a saját uszodáját. A viz
nagyon kellemes; két hét óta pedig állandóan emelkedik a Tisza hőmérséklete.
iA megnyitás első napjaiban 18.5, 19 Celsius fok volt a viz hőmérséklete. Ez a szám
ma. már 2.1-ro emelkedett, bár a minapi esők
a hőmérséket visszavetették egy kevéssé.
[Megelégedéssel kell
megállapítanunk,
hogy az uszodai dijak vagy nem, vagy csak
jelentéktelenül emelkedik. A fürdés dija a
legtöbb helyen ötven fillér, amihez még 10
fillér járul lepedőhasználat és ujabb 10 fillér
ruhahasználat cimén. Ez azonban esatk azokra vonatkozik, akiknek szükségük van lepedőre és ruhára. Az egyik uszoda-tulajdonos
kimondta, hogy a f'iirdőhasziiálati díj nem
vonatkozik a napfürdőnek elkerített kisded
rész használatára is. És azóta a naptfürdő
használatáért külön 20 filléréket inkasszál be,
Ez a „tarifaemelés" élénk ellenszenvet váltott
ki, különösen a. törzsközönség köréből, amelynek egy része égre-íöldre esküdözött, hogy
nem teszi be a lábát többet %bbe az uszodába,
Mi sem természetesebb tehát, hogy másnap
mindnyájan megjelentek újból, teljes számban és megadással leszámolták a pénztárnál
a napfürdő használatáért járó 20 fillért is.
Mert nyáron ugyanazt jelenti1 az uszoda az
embernek, amit télen a kávéház . . ,
A fürdőélet ébredésének szokásos jelensége: a csónak-vásárlások is teljes erővel
megindultak. És mindennap többes több esolnak látható a Tisza hátán, a kora délelőtti
óráktól késő estig, aminthogy napról-napra
emelkedik a fürdőzők száma is.
LA fürdőélet egyébként csak most van kialakulóban, de nemsokra már teljes is lesz,
A háborús nyomorúság megtanította az embereket a Tisza megbecsülésére és naprólnapra növekszik azoknak a száma, akik eddigi szokásaiktól eltérően Szegeden fognak
nyaralni s a Tiszában fürdőznek.
•Ennek a hónapnak közepetáján, illetve
végefelé megnyílik a szegedi partfürdő is.
Ezzel aztán teljesen kialakul Szeged nyári
fürdőéleté,* amely bizonyára sohasem volt
még olyan teljes, mint ma, a háború harma1
dik évében.
í
• J
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Ellenségeink
fogyatkozó
erejének
legjobb bizonyítéka:
kétségbeesett
vadászatuk
uj szövetségesek
után.
1917 május
havában.
Hötzeudorfl Conrad báró. tábora ag*-

B É L M A G YA RORSZÁÖ

Szeged, 1917. junius 10.

Sonjogyi Szilveszter
Szeged népének atyai jóságú polgármestere, dr. Somogyi Szilveszter — ugy halljuk
- a frontra megy. Nem csillogó uniformisÍr;], auauybojtos bajonettel és egyéb tábori
Jelszer elesekkel megy a harcok színhelyére,
hantéin polgári ruhában, aminőben itthon jár
és fogadja reggeltől úgyszólván napáldozatig
az embereket, akiknek a lelke csordultig meg
van telve könyökkel.
A világháború történetében, ha m a j d a
lüvatott-tollu történetírók külön fejezetben
fogják megörökíteni a városok szerepét a véres, végeláthatlan felfordulásnak
dr. Somogyi Szilveszternek bizonyára a legelőkelőbb helyet fogják juttatni. És pedig nem
azért, mert ő a város első polgára, hanem,
azért az óriási erőfeszítéssel járó, rengeteg
munkáért, amelyet nemes lélekkel, gondos
körültekintéssel, példátlan jóindulattal immár három esztendő óta pihenés és megszakítás nélkül végez. Ezt csak az ő océlidegzete,
kiváló agy berendezése, erős fizikuma és mindenek fölött a kis és nagy dolgokban egyaránt megőrzött nyugalma és hideg vér iisége
képes oly fényes eredménnyel és általános
közmegelégedésre teljesíteni, mint amiként
azt ő végzi.
És ami a 1 cgdicséretreméltóbb. ennél a
szinte meg nem állapítható kolosszális munkánál mindenütt ott ékeskedik; a legszebb, a
legértékesebb patriotizmus. M i n t egy iga»
gyöngyökkel kirakott korona fényeskedik
minden intézkedése, tette, cselekvése és munkája fölött a szülőváros iránt való rajongó
szeretete. 8 ha meg is kell alkudni neki sokszor a nehéz viszonyokkal, a presszióval és lehetetlenséggel, tiszta lelke esak akkor bír
megnyugodni, ha a város népének javát akár
egy szemernyire is előbbre bírta mozdítani.
Az ilyen nagy szívű és tiszta becsületes
lelkű ember nemcsak elösmerést, hanem a
legnemesebb közbeésülósniek
liervadliatlan
koszorúját érdemli meg.
Most az orosz frontra készül Somogyi
Szilveszter. Nem a maga akaratából, mert
hiszen
az ő munkaköréből egyhuszonnégy
órára sem lehet polgármesteri-személyét kikapcsolni, hanem hívásra megy a frontra.
iMint fehér galamb jött a fronton küzdő szegedi fiuktól a szép üzenet, a meleg, könyörgő
kérés, hogy uram, uram, polgármester uram,

Uerseíí.
Szerelem.
Jó volna végre megpihenni;
szelid szavakkal sirva, várni:
— Uram! jöhet, jöhet akármi,
nem fáj már nékem többé semmi!
f.

Az állomásra bus köd ül
és zúgva szól egy gőzszirén:
ma vér kiált az Ősz szivén.
Sikoltás sir egy fütty körül;
vonatunk még ma messzi ér:
megyünk. Megyünk a messziéi'!

.

jöjj el közénk látogass meg bennünket hozd
el a 'Te szép tiszta, meleg szivedet minden
ékességével, vigaszával közénk, mert mi, akik
harmadik esztendeje borzongunk a halál küszöbén és remegő szívvel, aggódó lélekkel nézzük az ellenség minden mozdulatát. ami drága
hazánk támadására irányulhat szomjúhozzuk
a Te erősítő, a Te vigasztaló szavaidat. Szeretnénk szelíd kék szemedbe nézni és leolvasni onnan a jó hirt. hogy talán mégsem ugy
ig'az az a riasztó hir, amely időnkint, mint
egy fekete madár ideszáll a Kárpátok hófedte ormain körösziül és azt jajongja, hogy
amig mi itt fagyoskodunk, itt támaszkodunk
fegyvereink csövére és merengve néz szem ü n k a távolba, a ringó kalásztól ékes magyar Alföldre, az otthonfelejtettek egyre tollasodnak és két .kézzel gyűrik szakadozó zsebjükbe a gyűrött, elpiszkosodott bankókat, A
mieink pedig ezenközben szükséget szenvednek ós esak azért nem hajtják le esténkint
könyes szemmel fejüket álomra, inert Te vigyázol rájuk, Te gondozod őket s a kevésből
te juttatsz nekik annyit, liogy ében ne pusztuljanak el . . .
J ö j j el és mond el nekünk Te magad,
hogy igaz-e ez? . . . I g y van-e ez? . . . Igazat
mond-e a fekete madár, amelynek vijjogásá•ra ökölbeszorul a kezünk és átkozzuk nehéz
sorsunkat. Jer, Te jóságos, szelid. Te fájó
kényeket letörlő polgárnagy és űzd el igazmondásoddal közülünk a kísértetet... Meri
ha ugy igaz. amint mi képzeljük, akkor még
soká nem fog leszállni az emberek, közé a
béke angyala, még soká. nem lesz egyetértés,
még soká fog dúlni a harc . . .
iS ha eljösz, ha keblünkre zárunk majd
Tégedet, akikor egy felejthetetlen szép dolognak fogsz előkelő tanuja lenni. Akkor fogjuk
mi, 302-ese.k felszenteltetni a selyemzászlót.,
melyet Szeged küldött szent talizmánul nekünk, liogy annak a varázsából meritsünk
erőt, lelkesedést és kitartást a haza védelmére és ha kell: a hősi halálhoz.
És dr. Somogyi Szilveszter útra fog kelni.
Kimegy a frontra, a dicső 302-esekhez. Üzenetet fog nekik vinni. És hirt arról, hogy minden percünkben a mi véreinkre gondolunk, az
ő életükért imádkozunk. És hogy mi is szenvedünk itthon, szenvedünk, nélkülözünk sokan, mert most érezzük, amit eddig nem érez-

iS a múlt és minden elenyész;
eloszlik céendbe' haragunk:
vonatunk megy; — mi maradunk!
SÍPOS
IVÁN.
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Béli séta,
Irta: Herczeg István.

lenni.

Jó volna végre végleg megpihenni
és eldobálni minden vén talányt!
Feledve multat, vért, jövőt
ölelni sirva egy szent, drága lányt!

Uonatoíi.

megy..

A távolért, mely ködbevész
és titkon, akárcsak
holnapunk,
(csudáljuk néha: hol vagyunk?)

*

Olyan jó volna megpihenni
dws keblek sima bársonyán;
tavaszunk vérző alkonyán
beteg, becézett, bus gyermeknek

a frontra
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K i n t tombolt a napsütés, amikor Horváth
elhagyta délben a hűvös, árnyékos hivatalszobáját. Izzó, forró volt a levegő, mely tompitón zsongja körül az emberi léiket ós az
érzékekből vált ki éles, nyugtalanító hatásokat. Koráik kényelmes léptekkel indult a korzó felé, eleinte örült a jó melegnek; kalapját
levette fejéről és büszkén süttette magas homloktá a kábító hőhullámokkal. Majdnem megelégedettnek érezte magát, ösztöneinek mélyén szundikált valami biztos tapasztalat,
liogy otthon a felesége kitűnő ebéddel várja;
talán egy-két- levél, pénz, vagy csomag is érkezett részére — barátaitól elismerő sorok,
rokonaitól pedig elismerésre méltó cselekedetképen. Hisz ha az ember .egészséges, égető
gondok nem gyötrik agyát, akkor a kellemes
képzetek összekapaszkodnak, ráfekszenek a

tünk: a legszentebb fogalmat
mi a Haza.
Elmegy dr. Somogyi Szilveszter, és vele
megy dr. tíiaitfelcler Gyula püspök. Várhely!
József apátplébános is, viszik magukkal Szeged szeretetét, Szeged büszkeségét gyémánt*
cseppekkel bevonva, a derék, a vitéz szegedi
fiuknak, a 302-eseknok.
—y.
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A vakok jövő szellemi élete.
Egyik nagy emberbarát
elmélkedve a
világot uraló szertelen önzésről azt mondja,
hogy nem a jótékonyság urnájába
guruló
fétjves aranyak, melyek vagyon fölöslegből
és nem egyszer önös érdekből kerülnek elő,
szárítják fel a fájdalom könnyeit, hanem a
nemes szeretet által legyűrt önzés fölé váló'
emelkedés, a dolgoknak oly irányítása, mely
a megnyugváshoz, a feledéshez vezet. Lehet-e megnyugodott az, ki előtt feltárnak,
egy szebb, egy kívánatosabb világot és annak kapuján eltiltják a belépéstől?
Ma igy állanak a vakok. Az országban
bét .intézetük van,
melyekben rendszeres,
szellemi kiképzésben részesülnek. Ezen intézetek közül a budapesti országos intézet a
polgári iskolával egyenjogú, a többiek az
elemi iskola színvonalán állanak.
Emliteíf
iskolákat végzett vakok azon keveseknek kivételévek kik a zenei pályára tépnek, kénytelen-kelletlen csak az iparra szoríttatnak és
az iparon is mint kefekötők, kosár- és nádszíékfonók, a nők pedig mint harisnyakötők
keresik meg kenyerüket.
Itt nem szólok a Gyámolító Egyesület
és a szegedi intézet kísérleteiről, nem említem a budapesti országos intézetben meghonosított kantor-képzést, csupán arról beszélek, azon keretek között mozgok, mely
szűk keretek között • mozog a vakok ipari
és szellemi kiképzésének ügye,.
A vakok oktatása és nevelése a gyógyító pedagógia körébe tartozik. Nenj, keresem az okokat, melyeknél fogva a felsőbb
faktorok ezt ideutalták, de szentül hiszem,
hogy amidőn ezt cselekedték, nemes intenció vezette őket: megmutatni a sötétségben
botorkáló vaknak egy bizonyos utat. melyen
haladva egy emberi végcélt szolgáló társadalmi elhelyezkedést betölthet, a sors legsúlyosabb csapása által beteggé tett lelket
hangulatra, a fantáziára és lia esak percekre
is, megcsillogtatják az optimizmus aranyszárnyain a boldogság tündöklő gyöngyeit.
Horváth befelé csak ugy mosolygott magában. Egyszerre az energiák tömege hajtotta fel gondolatait valami különös, nagy serénységre. Olyan könnyű az érvéneysülés, —•
vélte magában, — csak az akarat legyen elégerős. Az emberekkel mindent meg lehet csinálni; okfcaí!-móddal a hiúságukat kell kielégíteni és valami jelentéktelen eset révén bele
kell surranni a lelkükbe.
Egy ösmerőse ment el mellette és udvarias mosollyal köszöntötte. Horváth még magasabbra emelte fejét. Tisztelnek és becsülnek
az emberek, — folytatta gondolatait, —• szeretnek velem találkozni és udvariasan elmondani jó kívánságaikat. Szívesen keresik társaságomat és bizonyára a legjobb vélemény-nyel vannak irántam. És ezt ki kell használnom. Nem lesz nagyon nehéz. Az első ezresek
jönnek esak kérlelhetetlen lassúsággal, aztán
a pénz hozza a pozíciót, az elismerést, és a dicsőséget, Határozottnak kell lenni, erősnek;
az emberek bábok és furfanggal kell rángatni
őket, mint a bábjátékos teszi felcicomázott
figuráival.
A déli napfény hevesen .sugárzott és Horváth u;gy érezte, hogy az ő homloka közepén
tűz a legmelegebben. Végigsimított verejtékező homlokán és feltette a kalapját, de mindjárt ismét levette. A napfény nem árthat ne.
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meggyógyítani s ezzel élet- és munkakedvet
önteni beléje.
Ha tagadná valaki e nemes intenciót,
mely. ugyan soha ki nem mondatott és lefektetve sehol sincs, annak ellenére is fenn
kellene tartanom állításomat,
hiszen csak
akkor számíthatnak teljes munkát végezni,
ha ez volt irányitójuk.
És a vakoknak ennyi közük van a gyógyító pedagógiához. A jó vak tanitó meggyógyítja, megerősíti, megacélozza szerencsétlen növendékének lelkét; erős akaratot
önt abba, visszaadja
önbizalmát,
felkelti
munkakedvét, megmutat, kijelöl egy vak tehetségének és képességének megfelelő utat,
melyen azután haladva e.gy csendes polgári
élet biztos jövőjét alapozhatja meg.
Meggyógyítani, megerősíteni, kiművelni
a vak lelkét, ez a gyógyító pedagógia munkája. A kiművelés és megerősítés munkájával jár az ipari kiképzfés. Az ipar az. mely
biztos kenyeret ad a vakoknak, ez az egyedüli eszköz ma még, mely a nemes és nagy
emberbarátok jelszavát: „Vegyük ki a koldusbotot a vak kezéből!" megvalósítja. Iparra és megint iparra van szükségük a vakok
intézményeinek
Azonban nagyon sokan vannak a vakok
kőzött, kikben a törhet len szorgalom mellett
(megnyilvánul a határozott tehetség a szellemi továbbképzésre is. Ezeket iparra fogni
és mint iparosokat bocsátani ki az életbe,
elhibázott dolog és egyenes vétek volna ama
humanizmus ellen, melynek zászlaia alatt
nőtte magát ügyünk azzá a hatalmas és terebélyes fává, melynek árnyában pihen m a
meg a vakok egy része, kik szerencsés körülmények közé jutva ügyünk valamely áldásos intézményének falai között menedéket
találtak. A határozott tehetségű vakokat középiskolába vinni és unnak elvégezte vei az
egyetemre, ez az intéző körök szent kötelességé. Ekkor keletkeznék a vakoknak egy
(felsőbb intelligenciával biró osztálya, mely
azután képes lenne teljes munkásságának és
lelkének odaadásával a vakok ügyét .szolgálni.
Ebből a gárdából kerülhetnének ki
azután a vakok oktatói és vezetői. Igy maguk a vakok nevelhetnének az idők folyamán
maguknak vezetőt, mestert, tani tót: ezek a
ímesterek, tanitók és vezetők, kiknek gyermekéveik minden kedves emléke a vakok
ügyéhez fűződik, már annyi tapasztalati tudással rendelkeznének e téren, hogy az még
kom.
gondolta
a természet hatásaitól
•kell megedződni az élet küzdelmeihez. Egy
kis park mellett haladt ekkor. Betért a kavicsos útra és hatalmas lélegzettel szívta a rózsák illatát. Szaladgálni szeretett volna, mint
a gyermek és felmászni a terebélyes vadgesztenye fára ..buzogányt" szedni. Hatalmasnak
érezte magát, aki előtt nincs lehietelenség és
amikor a sétány alsó részénél felbúgott eg*
túlzsúfolt villanyos motorja, szánakozva nézett az összepréselt emberek felé. A villanyos
valami tökéletlen játékszernek tűnt fel előtte,
melynek e.gy kis ragaszkodással könnyen a
tetejére ugorhatna. Aliig bírta türtőztetni magát, liogy ezt az ugrást meg ne kisértse, de
nhan'i a pillanatban meggyőződése volt, hogy
az is sikerülne, ha akarná, Aztán a sétány
körött levő palotákra tekintett, azokkal mérte össze magát és ugy érezte, hogy azokat is
tol I irná szárnyalni. Erre a gondolatra azonban hirtelen elnevette magát és azért titkon
megelégedett volt, hogy ilyen nngyrahivainttság tünete irányítja benső világát.
Később elhagyta a sétányt és gondolataiba mélyedve tartott hazafelé. A körúton egf
fekete asszony került elébe. Fehér, könnyű
nyersselyem ruha fedte plasztikus idomait és
ka lány Íveléssel borult a dus hajkorona alá
ka linóin íveléssel borult a dus hajkorona alá
és pului, kreclszimi l-.őre ragyogott a napfényben. Horváth érdeklődve nézegette az asz-zi iis t hátulról.

DÉL/M A G Y A R O R S Z A G
felsőbb tanulmányok elvégzésével kibővítve
a látás hiányát észrevétlenné tenné. A janicsárok voltak a világ legjobb katonái,
fis
miért? Mert már kisgyermekkoruktól fogva
egy szellemben és egy célnak
neveltettek.
Nem célom azt állítani, hogy a vakok ügyénél minden csak a vakok kezében legyen,
nem: a látóvilágra szüksége van az ügynek;
de viszont senki sem állitlhatja, hogy akkor,
midőn annak a látónak az utcaseprőtől a
marsallbotig minden lehet a kezében, akikor
a szűk cselekvési keretek között mozgó vakot méltányos lenne leszorítani teljesen arról
a pályáról, melyen ő ' i s megfelelhetne és
amelynek minden terhét nyugodtan és konyít yen viselhetné.
fimellett meg kell nyitni az arra rátermett és tehetségénél fogva kiváló vak előtt
a papi pályát, különösen a protestáns felekezetekhez tartozók számára. Erre szolgáljon buzdításul és utrniitatéul az anglikánegyház, melynek nagyon sok papja teljesen
világtalan és azok között is túlnyomó számban vannak azok, kik a vakság keservesnek
hitt terhét gyermekkoruk óta cipelik.
Ha pedig elvégezték tanulmányaikat a
vakok, akadhat nem egy állás, melyet betöithetnek vakságuk ellenére is. liogy pedig
melyek azok az állások, melyek idővel betölthetők végzett vakokkal, azokat az idő, a
körülmény, a helyzet fogja egyenként megmutatni.
Most tehát, midőn minden régi rendszer
és avult
felfogás recseg-ropog,
megdől;
most, midőn a világot lángbahoritó
véres
háború iiszkÖs romja közül egy szebb és
boldogabb jövő édes reménye integet, most
tűnjék el a ini ügyünkre is lidércnyomásként
nehezedő ferde felfogás a vakok .alkalmazhatóságára nézve, és álljanak félre az áipróféták, jöjjenek az igazi Messiások, kik a
vakokat is bevezetik a rég várva-várt igéret.
földjére és megnyitják
előttük is az érvényesülésnek azokat a kapuit, melyeket az
önzés tartott eddig levasalva.

Koticz
József.
a vakok szegedi intézetének
tanára.

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
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— Különös, nem visel alsószoknyát, —
állapította meg magában nagy szakértelemmel.
Szép asszony, —- gondolta tovább —
és kívánatos.
Érzékei lázadozni kezdtek, olyan szédülésfélét érzett és hirtelen meg akarta ölelni az
asszonyt. De erőt vett magán, szélesre rándította két vállát és lábait erősen vagdalta
az aszfalthoz. Eszébe jutott a felesége és jól
•eső érzés töltötte el. Házasságából kis intim
részletek cikkáztak át agyán, majd azon tanakodott, hogy meg tudná-e csalni feleségét.
Ugy vélekedett, hogy ez kellemes lenne, merész, erősen férfias cselekedet. Hisz a nagy
embereknek mindnek volt szeretője. Néhány
híres kurtizánról a történelem is megemlékezik és a többi kis, jelentéktelen szeretők az
éjszakai halk sóhajtások után, örök sötétbe
tűntek el.

Szegt (1. 1917. junius 10.

Beszélgessünk.
*
A fahon réd: Fura világot élünk. Nem
gondolja? Már Medárdban is csalódtunk. Hová jutunk?
Én: Nyárból az őszbe, őszből a télbe és
igy tovább. És egyik ünnepélyből a másikba.
A fahon réd: Ebből nincs hiány. H a az
időjárást is ugy lehetne rendezni, mint az
ünnepélyeket, akkor nem fájna a magyar feje. Mondok, nem láttam a Nővédő-egyreiilot
ünnepélyén.
Én: Pedig ott voltam. És nem lett volna
baj, ha nem vagyok ott. Az volt a haj, hogy
levegő nem volt.
A fahon réd: Az igaz, hogy sokan voltunk és sokan vára adósak a - főnyereményre. .Szegény asszonynak- jutott a malac.
Én: E z egyszer megdőlt a régi igazság,
hogy szegénynek szegény a szerencséje is.
A fahon réd: A szerencse szárnyon jár..
akire rászáll, az jó jár.
Én: Az élet nem egyéb, mint örökös járás.
Jövihik-megyünk, loholunk a boldogság után
és ha akadályra találunk, hát kitérünk.
A fahon réd: Mostanában ugyancsak sokan kitérnek, ü g y látszik, akadályra bukkannak a gyönge lábnak.
Én: Nem a l á b a gyönge, hanem az egyéniség. Nem is olyan régen, a villamos elől tért
ki az ésszel élő ember, most meg az árnyék
elől tér ki ,a sok piszlk'sár. Változó idők változó embereket szülnek.
A fahon véd: Vagy érdekeket. Mert minden ezen fordul meg. Érdekből szeretünk, érdekből hallgatunk és érdekből fehérebb az
egyik ember lisztje, mint a másiké.
Én: Egyszóval érdekből büdösödi.k a nullás liszt is.
A fahoncéd: Csak a mészárosok magatartása nem mutatja az érdeket. És senkise
mondhatja, hogy az állásfoglalásukból kilátszik a lóláb . . .
Én: Hanem a borjú, meg a marha láb.
Sztrájkolni készülnek a derék taglósok. Igazuk van. Nem is. lehet kívánni tőlük, hogy
ráfizessenek a mesterségükre.
A fahonvéd:
Én csak azt nem értem,
liogy ha mindig ráfizetnek a mesterségükre,
miből élnek?
Én: A ráfizetésből. Ez a legkiadósabb jövedelem. Csak az a szomorú, liogy a mészáros
árukra mindig a közönség az, aki ráfizet.
•ben lakott. A sarki boltos, aki a lépcső szélén
állott, ajtaja előtt, hangosan köszöntötte:
- Alászolgája mérnök ur!
Szórakozottan köszönt vissza és ugy rémlett neki, mintha a boltos olyan furcsán nézett volna rá. — Miért is respektálnak engem
annyira az emberek,
tanakodott megint, —
amikor talán nincsenek is érdemeim. Hisz a
munkám ngy-ahogy, nem Valami szívesen, de
elvégzi m. Eddig még semmi kiválót sem alkottam. a tudásom felülhaladja az átlagot, de
ínég mindig hiányos és én is elégedetlen vagyok vele. Valószíniinek többnek tudóm ma
gamat mutatni, mint amennyit érek.
.Eddig jutott az elmélkedésben Horváth,
amikor a házuk elé ért és meglepődve látta,
hogy a formás termetű, nyersselyemrnhás
asszony még m i n d i g előtte halad. Sőt az aszszony már meg is állott a kapu előtt és Horváth majd a sarkára lépett. Az asszony ekkor
kíváncsian fordult vissza és Horváth a feleségére ösmert benne.

Ismét önmagára tért vissza. Az előtte haladó nőnek már csak körvonalait látta és inkább saját életével foglalkozott. Ha megcsalná is }i feleségét, az asszony liii maradna hozzá. A házban az történik, amit ő akar és en- i ^ B B l i a R H B a a B I I H B H f l B B R I I g i i l
nek igy is kell lenni, a férfi legyen minden
Krobatin Sándor báró vezérezredes:
körülmények közt az ur. Szánakozva gondolt
azokra a férjekre, akikről csinos történeteket
Az egész
nép pénzügyi
erejének
meghallott, hogy mennyire félnek a feleségüktől.
feszítése
támogatja
a hadsereg
hősies
harcát
Én nem tudnék ilyen lenni.
mondta
és biztosítja
a végső
győzelmet.
fél.halkan, — és egész öntudatlanul ismét fejébe nyomta a kalapját.
Krobatin, vezérezredes.
Közben oda ért ahhoz az utcához, amely- »' ' B R I B f l a B a B B B a i I S S t B B B B S I B B S i a i
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A fahonvéd: Arra jár a tagló. Régi szólás-mondás: Nem az a legény, aki üt, hanem
aki állja.
Én: A közönség pedig állja a legiesunyább ütést: az áremelést, mint a tehén a
fejést.
A fahonvéd: A tehenet is esak addig lehet fejni, amig ki nem apad a tőggye. Aztán
nem adja.
Én: A magántisztviselők, a háborúnak
ki uzsorázott páriái, még adják a verejtékes
munkát, csak az a kérdés, hogy meddig tűrik
az uzsorát meg nz álltért.
A fahonvéd: Ameddig ki nem dőlnek.
Nem lehet egészen helyén a derekuk, mert a
műk : kihagyják törülni egy-két jó szóval.
Én: Ez is valami és aki nem tulkövetélő,
ezzel is II leérheti.
A fahonvéd: Csák a gyomor ne korogna!
Én: H a korog, azt mutatja, liogy nincs
túlterhelve. A munkaadóik jól vigyáznak,
hogy a -kettős túlterhelés esete elő ne "álljon.
Így csak munkával terhelik tul a Ikorgó gyomorral rendelkezőket.
A fahonvéd: Szerintük még jót is es: lekszenek, r rt;tudvalevő, hogy a munka nemesit . . .

DEHMAGYARORSZÁG
a Tiszán is, virul
már a szerelem.
Sőt ez virul csak iggzáu:
róla szólni sem merek:
sok-sok helyen márciusban
meg fog jönni — a gyerek.
SIP.

Éjjel a korzón.
A platánok alatt, ahol oly sok éjszakát
átvirrasztott szomorú yivődássel, most njra
egymás mellé ültek. Miért, ők maguk sem
tudták, de a szivük nehéz volt, miut'lia ólommá változott volna a vérük és h; s.-zu várások, tépelődések sürgették szólásra a nyelvük.
A korzó sötét volt körülöttünk, mint a kát-,
eégheesé®; a lámpák fényét mind magukba
itták a platánfák sürii, összehajló'lombkoronái. És a magasságos ég nagy csendessége
mintha nyugalmas vizek felé ringatta, volna
őket, amerre együtt még sohasem jártak;
szinte hallották a hullámok halk csobogását...

ocoo

Szelirl volt az asszony hangja, mint a tavasz első meleg lehellete:
Most már én is rendesen élek; odahagytam az éjszakákat. És ugy igyekszem
megérteni az életet: amiért teremtődtem és
meghalok.

ÓTl&tiiális stvófáíi.

Fürkészve, csöpp fölénnyel és kicsit diadalmaskodva nézett rá a férfi:

Lázbam
a színházban
már nem ülünk többel őszig;
a fájdalomból a hátam is
lúdbőrzik.
Hát nyaralni mennek
s mind megpihennek
egy rémes év után
a kedves színművészek
s nem leszek mái• többet délután,
sem este az örömtől részeg,
hogy előliem drága kis faluk
képe ébred és hallhatom
daluk.
A nagy ház árv.a lesz; árra,
a pénztárra kiírják:
..Zárva!"
És kínpad
lesz sziliemnek a néma
színpad
s az ajkamról talányos
kérdések pereg nek:
— Mit szállított a szinház
a
hadseregnek- ! ? !

— No látja, magában is lehiggadt a láz
é> kezd ahhoz közeledni, amit én már oly régen elértem. És érzi, menyire nincs célja, értelme annak az életnek, amit régen éltünk.
Nem a.kiarcm hántani a multat; vannak benne emlékeim, amelyek szentek és jó volt,
liogy átestem ebeken is. De ina már nem tudnék n j r a a régi lenni: kell, hogy legyen valami más célja is az életnek, mint az alkohol
fogyasztása és a hosszít éjszakák átvirrasztása és át alvása a szép napoknak. Akkor jó
volt egy kéz, amely megsimogatott néhanap
és százszorosan jó volt. hogy ugyanez a kéz
oly sokszor végigvert; nélküle talán sohasem
jutottam volna ily biztonságos révbe. lís meghatódva mondok áldást sokszor magára, amiért addig űzött, mig ti nem értem a kislányig, aki oly sok bölcsességre megtanított
és megmutatta, amit most már maga is keres:
az élet célját.

Meg nyilt a fürdő a Tiszán,
szóljon hát róla
ez az aktuális strófa.
Hallja meg minden
kisláng, ifjú, ember:
a. Tisza- már langyos,
mint a tenger,
sőt jobb is annál,
mert itt megfiirdhet. mindenki,
aki oiVi nem mer.
s nem kell a lábra szandál
a kagylók és kövek ellen.
Itt lehel aszni
háton, oldalt, mellen.
S miről nem feledkezhet Meg
ez a levelem.

Magának könnyű volt; és még könynyebb most. Maga boldog lesz; az a kisleány
magától mindent megkaphat, amit csak kíván, de én? . . . Vannak emberek, higyje el.
hogy vannak, akiknek nem marad s; minijük,
mint az éjszaka és a bobémia; 110 vessen meg,
ha egyszer azt hallja, bogy njra az éjszakákat barangolom.
— És a munka? Ez nem cél ,és nem adatott meg mindenkinek a lehetősége? Akkor
ugy terveztük, bogy dolgozni fogunk; látja,
már akkor is uj élet vágya élt bennünk. Mi,
akik igy lehiggadtunk, akik igy eltávolodtunk egymástól, hogy mint bárd!,ok találkoz-

hassunk njra, nem különbözhetünk sokban
egymástól és higyje el, eljön a nap, amikor
maga is megtér, ugy, ahogyan megtértem én:
büszkén és boldogan. És akkor áldani fogja
a tévelygés lépéseket, amelyek végül mégis
esak a nyugalom felé viszik, innen, az. éjszakából.
Elhallgattak. Messzi rekedt > hangon
énekelt egy részeg mester legény és az égre,
mint valami derült mosoly egy sötét arcon,
kitilt a hold. Csak .az asszony sóhajtott, egy
kicsit bosszúsan, de. máris szélit! nmgadá-- d.
És megindultak csöndesen két néma és elhagyott szoba felé.
— A külügyminiszter a királynál. Bécsből
jelentik: A király kihallgatáson foga/ta gróf
Czernin Ottokár kiviügy minisztert, "azután
Ebenihalba utazott, ahol a bolgár király két
fiával tartózkodik. Két órai otíidőzés után
őfelsége visszautazott Laxenburgba.
— San Salvador fővárosa elpusztult.
Rotterdamból jelentik: A londoni Reuterügynökség jelenti San Jüan Del Suaból (Nicaragua), hogy San M igáéiból (San Salvador) érkezeti távirat szerint San Salvador
óOROO lelket számláló fővárosa földrengés,
vagy egy vulkán kitörése folytán teljesen
elpusztult. Egy másik távirat szerint hat
más város is teljesen elpusztult. Ugyanonnan érkezett utolsó távirat . jelenti,
hogy
30 kilométer körzetben minden elpusztult.
A szerencsétlenséget
valószínűen a város,
lábánál fekvő vulkán okozta.

— Csongrádmegye a Balkán Akadémiáért
tízeged törvényhatósági bizottsága köriratban értesítette a szomszédos törvényhatóságokat a szegedi kereskedelmi főiskolára vonatkozó ismeretes határozatáról. A törvényhatóságik közül Gsailádmegye volt az első,
amely a határozatot nagy örömmel üdvözölte
és elhatározta, bogy az ügyet anyagilag is
támogatja. Most Csöng rá elmegy e átirata érkezett meg, amely igen nagy rokonszenvvel
foglalkozik az üggyel és egyben két 300 koronás alapítványt- is tett a létesítendő kereskedelmi főiskola tanulói számára.
— A közélelmezési hivatal negyedévi
forgalma. A tanács szombati ülésén
Balogh
Károly bemutatta a
közélelmezési hivatal
első negyedévi forgalmát. A közélelmezési
hivatai január 1-től március 31-ig 10.647.342
koronát és 93 fillért forgalmazott, tehát három hónap alatt csaknem annyit,, mint az
elmúlt egész évben. A mult évben ugyanis
összesen 12 millió koronát forgalmazott a
közélelmezési hivatal',
mig most a három
hónap eredménye
megközelíti a 11 miUiő
koronát.

— A tanítók

háborús segélye. Néhány

hónappal ezelőtt a szegedi törvényhatósági
bizottság háborús egélyt szavazott meg a fa11 itók részére. A miniszter most érkezett leiratában a közgyűlés határozatát jováliagyt: .
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— A gyermeknap. Vasárnap tartják meg | tisztelete közt. Bezdán október elsején foglalSzegeden az idei gyermeknapot. Az ünnepsé- j ja el uj paroch iáját.
gekre már hetek óta készült a rendezőség s
— A Felebaráti Szeretet Szövetség e hó
a fényes kiállítás és a szenzációs ötletek tel16. napján, délután 6 órakor tartja meg évi
jes biztosítékai máris a teljes sikernek. A
rendes közgyűlését az ujszegedi vigadóban.
gyermeknap sátrai közül legérdekesebb a
Erre a gyűlésre, mely határozatképtelenség
müvészsátor lesz. Ennek részére a szegedi
esetén ugyanott e hó 30-án, délután 6 órakor
miivészek adományoztak értékes munkáikból,
lesz megtartva s melynek tárgysorozatát az
valamint a város nevesebb polgárai közi'/
egylet működéséről szóló évi jelntés, pénztári
kikarSkiroztak. A Széchenyi-tér sarkán följelentés, évi költségvetés megállapítása s más
állított díszes sátorban délelőtt 11 órakor kezfolyó ügyek fogják képezni, a szövetség vezedődik az árverés. A sátor vezetője Balogh
tősége az őszes tagokat ezen az uton is megJózs fné, Tauszig Árminná és Holczer Emiihívja. Az esetleges indítványok a közgyűlést
né. A teasátor délután kezdi meg működését.
megelőzően három nappal a szövetség főtitA sátor vezetője Hoyots grófné és Engel Lakáránál (Dugonics-tér, volt Keméndy-fóle
josné. A pezsgős-sátrat Budinszky Ernőnél és
ház) adandók be.
Szász Ernőné vezetik. A gázcsárdát
vezeti
— A szegedi református egyház egyházPongrácz Albert né. Szerencsekerék. Örkényi
községi
közgyűlése, mely f. hó 3-án a megjeEdéné. Konfetti
sátor: Hoffmann Mae,a és
lentek elégtelen száma miatt megtartható
Pártos Klári. Az urnák elhelyezése: 1. Temnem volt, most vasárnap, junius 10-én délelőtt
plom-tér: Popotvies Györgyná. 2. Felsővárosi
11 órakor fog a. református isfkal'a helyiségétemplom: özv. Szamossy Györgyné. 3. Rókusi
ben megtartatni, miikor is a megjelenők szátemplom: özv. Valentin.y Ágostonná. 4. Kormára
való tekintet, nélkül határozatképes
zo-kávétbáz előtt: Polgár Áíminné. 5. Klauzál
lesz. A gy űlés tárgyai: a Dávid Mihály alatér: Varga Borbála és Haslinger Etelka. 6.
pítvány bejelentése, valamint a főgondnoki,
Aigner előtt: özv. Meskó Antelné. 7. Kék csilgondnoki és egy presbiteri tiszt betöltése
lag előtt: Polgár László né. 8. Széchenyi-tér
lesznek.
bal közép: özv. Hoktzer Julkaibné. 9. Széchenyi
tér jobb közép: Reök Ivánná. 10. Artézi kut
— A kór háti bizottság ülése. A kórházelőtt: T. Magyar Általános biztosító társaság.
bizottság, szombaton este 7 órakor dr. So11. Alsóvárosi templom: Bödőné Trinksz
mogyi
Szilveszter polgármester elnöklésével
Paula.
ülést tartott. Dr. Boros
Józsei kórházi főorvos
jelentette,
hogy
az
1917-ik
évi költség— Az u j m a k ó i plébános. A csanádi egyelőirányzat elkészült. E szerint a dologi és
házmegye egyik legjobban dotált plébániája
személyi kiadások végösszege 519.924 kouj lelkészt kapott. A megyéspüspök ugyanis
rona. Á mnlt évben az ápolási napok száma
Kayser Lajos prépost-plébánosnak csanádi
128.709 volt. Ez négy koronájával számítva
kanonókká történt kinevezésével megüreseteljesen fedezi az előirányzott költségeket.
dett makói plébániai javaduimat Beedán JóA
bizottság a költségelőirányzatot elfogadta.
zsef torcntáltordai esperesplébánosnak adományozta. Az uj makói plébános Szeged' va— Előadás a fatalpalásról a városházán.
ros szülöttje, itt évek során át segédlelkész
Vasárnap délután 4 órakor Raffay
László
volt. Mint plébános tiz év óta működik Tofelsőipariskolai tanár népszerű előadást tart
rontáltordán, biveinek általános szeretete és a városháza közgyűlési termében egy elsőH
Telefon:

MBBIÚtf!
455.

KORÜEÓ MOZI

Telefon:

PÍIZTÍS
11-85.

I g a z g a t ó : VAS SÁNDOR.

Vasárnap
a

A világháború legnagyobb szenzációja!

Hogyan bántak a franciák
az internáltakkal.
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Filmdráma 5 felvonásban.

Gusztáv Fack rabati konzul
feljegyzései alapján.

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és fél 9,
v a s á r n a p 3, 5, 7 és fél 9 ó r a k o r .
/ I t & j a i

r 3 Sf*
Ctí&.

Páholyülés 1 6 0 , zsölye 120, I. hely 1 kor.
n h e l y 80 fillér, III. hely 50 fillér.

&

rendű fontosságú és aktuális kérdésről „a
lábbeli fával mló
burkolásáról.
Belépő-dij
nincsen.
— Iskolai hangverseny. A városi zeneiskola vasárnap délelőtt 10 órakor a városi
főgimnázium dísztermében rendezi harmadik
iskolai hang versenyét. Belépő-dij nincs.

— Jegyezzünk hadikölcsönt

a

Sze-

gedi Hitelbank R. T.-nál Szeged, Kölcsevutca 11. Eredeti aláírási feltételek. Olcsó lombard kölcsönök.

— A ToronJálvármegyei

Közművelődési

Egyesület, mint Nagybecskerekről
jelentik, most
tartotta 32-ik évi rendes közgyűlését a vármegyeháza dísztermében nagy érdeklődés mellett. A közgyűlésen dr. Dellimanics Lajos főispán egyesületi elnök elnökölt, aki szép beszéddel nyitotta meg a közgyűlést, Grézló János kir. tanfelügyelő egyesületi aligazgató előterjesztései után Somfai János szerkesztő, az
egyesület főtitkára számolt be az egylet, elmúlt
évi tevékenységéről. Előadta, hogy az egyesület a, harmadik háborús évben is minden nehézség dacára változatlan lendülettel folytatta
munkásságát a nagy nemzetiségi vármegyében
és ezúttal is szép eredménnyel. Az egyesület,
főtevékenységét most is a népművelésre fordította. Rendezett a vármegye községeiben a tél
folyamán, vasárnaponkint népies ismeretterjesztő tanfolyamokat, analfabéta tanfolyamokat, tartott Nagybecskereken liceális előadásokat, a községekben a nép között ingyen hasznos folyóiratokat osztott szét, a harctérre katonáinknak 12 ezer darab l >'nyvet és folyóiratot küldött. Nagybecskereken ingyenes olvasóihelyiséget és könyvtárt tartott fenn, melynek forgalma közel 17.000 kötet volt, ugy, hogy
ez a forgalom az egyesület könyvtárát az ország legforgalmasabb könyvtárává emeli. A
sziniévad alatt az egyesület ezer darab ingyen
szinházi jegyei adott a hadbavonultak itthouinaradottjainak, s több száz vizsgái jutalomkönyvet. osztott ki. Megünnepelte az egyesület
Arany János emlékezetét is és szolgálta a
háborús gyermekvédelem ügyét is. Általában
mindent elkövetett az egyesület, hogy a kultúra folytonosnága a háború pusztításai közepette se szakadjon meg s munkáját teljes
siker koronázta. A közgyűlés nagy örömmel
vette tudomásul a buzgó ós-eredményes tevékenységet s a vezetőségnek, nevezetesen Somfai
János főtitkárnak meleg elismerését fejezte ki
lelkes munkásságáért Ezután a közgyűlés elfogadta a zárszámadásokat és a költségvetést
s több kisebb folyóiigyet intézett el, amivel a
közgyűlés véget ért.
Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5f
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14.

— A Szegedi Mübarátok

köre kiállítása

állandóan nagy közönséget vont, még most
is, dacára annak, hogy a kiállítás már két
liete nyitva van. A Mübarátok Köre e siker
folytán arra kérte Szeged város tanácsát,
h-ogy kiállítását junius 17-ig meghosszalbbithpfisa. A városi tanács a tegnapi napon készséggel beleegyezett a Mübarátok kívánságába. A mübarátok kiállításának és a Back
múzeumnak kapui junius 17-én zárulnak be.
Vasa rnap, junius 10-én különös tekintettel a
gyermeknapra a Mübarátok kiállítása valamint a Back-muzeum teljesen ingyen áll a
közönség rendelkezésére. Katalógus ára 1 korona. Felül fizetéseiket köszönettel fogadnak,
és liirlapilag nyugtáznak a jótékonycélra
való tekintettel.
T a ^ u i f t m k idegen nyeivrkeí
nyelviskolában. Telefon 14—1L

a

Városi

— Olcsó szövet a városi hivatalnokoknak.
•A belügyminiszter értesítette a várost, hogy
a tisztviselők részére kedvezményes áron szövetet fog küldeni. A polgármester fölhívta
Pillich Gyula tb. főszámvevőt, hogy a tisztviselők szövetszükségletét irja össze.
— A baktói földek. Vasárnap reggel nyolc
órakor a városháza közgyűlési termében értekezlet lesz a baktói földek bérbeadása ügyében. Az értekezletre a tanács nevében dr. Tu~
róczjj Mihály főügyész hivta meg a baktói és
csengie-lei gazdákat. A gazdák bérlete ugyanis
ez év őszén lejár és a város, mint értesülünk,
nem akarja meghosszabbítani a bérletet, noha tudvalevőleg kormányrendelet intézkedik
arról, hogy a hálboru folyamán a hosszabb lejáratú bérleti szerződéseket egy évvel — minden béremelés nélkül — meg kell hosszabbítani. A miniszteri rendelet értelmében tehát
a gazdák jogosan ragaszkodnak a bérletek
meghosszabbításához. Kívánatos, hogy a vasárnapi értekezleten a kérdés a jogos érdekek
megóvásával közmegelégedésre nyerjen elintézést.
— Leszállított á r b a n : Női és ieány
felöltők, szövet és selyem ruhakabátok,
vízhatlan (impregnált) szövet, sesyem és
gummi köpenyegek, kosztümök, aíjak, blúzok, sísók stb. készen és mérték szerint
R e m é n y i n é F e i d m a n a S á r i női divatháza és divatszalonja, Szeged; a főposta mellett.
— Alapítvány hadiözvegyek és árvák
részére. A Wolfner Gyula és társa cég alapítványt tett, amelynek kamataiból augusztus
17-én, a király születése napján a harctéren
elesett vagy a badifáradalmak folytán meghall hivatásos honvédtisztek ós honvédtisztviselőik özvegyeit 600—-1200 korona egyszeri
segélyből részesitik pályázat utján. A honvédelmi miniszter a pályázati hirdetményt
most tette közzé. A mellékletekkel és szabályszerű bélyeggel ellátott folyamodványokat
legkésőbb julius 15-éig kell benyújtani annál
a póttestparancsnokságná!, amelynél a férj
vagy az atya legutóbb szolgált.
— Cséplőgépészek és fiitők fölmentése.
A cséplőgépészek és fűtők felmentése ügyében
a város katonai ügyosztálya hirdetményt tett
közzé, melv szerint a hivatásos esápfőgópészek
és fűtők, továbbá azok a gőz- és motorcséplő
tulajdonosok, akik saját cséplőgépjüket kezelik, 1!>17 évi december hó M-ig felmentetnek.
Felmentésben csupán legénységbőli egyének
részesülnek, akár a mögöttes országokban,
akán a hrctéren szolgálnak. A cséplőgép tulajdonosok a városi katonai ügyosztálynál sürgősen és szóbelileg kérelmezi a cséplőgépjéhez
felmenteni kért gépészt és fii tőt. Egy géphez
egy gépész és egy fűtő kérelmezhető. Harctéri szolgálatot teljesítő gépészek és fűtők csupán a lehetőséghez, képest szabadságolandók.
Amennyiben a kérelmezett gépész vagy fii tő
nem szabadságoltatott, az a körülmény idejekorán bejelentendő a katonaügyosztálynál,
hogy másik megfelelő egyén kérelmezhető legyen,
— A Korzó-mozi hadikölcsőn-napja. Dr.
Zadravecz István alsóvárosi plébános ma. este
fél 9-kor a Korzó-mozi harmadik hadikölcsön
napján, előadást tart a hadi kölcsön-jegyzés
fontosságáról a Korzó-moziban.
— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban
FISCHER K.-nál Korzó kávéház mellett. Telefon: 1538.
— A gyermekvédő liga mai matinéján
fellépnek Déry Rózsi. Lendvay Lola, Viola
Margit, Matány Antal és Tóth Béla, a zongora-kíséretet Rádió, a színház karnagya látja el. A szünetek között mozgóképeket vetítenék. Helyárak: Páholy 2, zsölye 1,60, I.
hely 1.20, II. hely 1 korona, I I I , hely 70 fillér.
A7. előadás kezdete II óra.
to'5.-. ' '
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Szeged, 1917. junius ÍÜ.

• Vád alatt a cime a n n a k a rendkívül
izgalmas bűnügyi Xonlisk-d rá mának, melyet
vasárnap a Vass-moziban vetítenek a főszeFölösleges ma már minduntalan hangrepben Lilly Beek. Ezenkívül -egy pontpás,
súlyozni, — hiszen mindenki tudja, — hogy
kacagtató bohózat is Színre kerül a főszerepaz egész hadviselés, az ország jövője és
ben a kedvelt Teddyvel.
— A fémbeszolgáltatás határideje, A világ- mindnyájunk boldogulása nagyrészt a hadiháború borzalmasan emelkedő méretei mi- kölcsönök sikerében gyökeredzik.
att a hadsereg szükséglete mindenféle cikkA liadikölcsön jegyzés hasonlatos a földben óriási módon megnövekedett. A hadse- vásárlásihoz, mert lelki közösséget teremt a
reg szükségletének biztosítása
érdekéhen
természetszerűleg egyre szigorúbb intézke- hazával és biztos kamatot hoz, akárcsak a
déseket kellett életbeléptetni minden téren. föld s ha ez a kamat nem is oly nagy, mint
Igy olyan cikkeknél, amelyeket eddig ön- a földből származó jövedelem, de viszont
ként kellett beszolgáltatni, egyénenkénti független az időjárás és elemi csapásoktól.
rekviziiciót. ós egyéb szigorú büntető intézNem csoda teli át, hogy a hadikölcsön
kedéseket léptetnek életbe. Ugy halljuk, hogy
papirt
mindenütt szívesen fogadják. Tulaiilyen változás következik be rövidesen a fémbeszolgáltatás terén is és a hatóságok már donk'épen készpénz az, amely mégis 'kamalegközelebb nyilvánosságra fogják hozni az tot hoz, ha osztozni kell rajta, könnyen elerre vonatkozó intézkedéseket, amelyeknek osztható, nem ugy mint a föld, melynek
publikálásával természetesen véget ér az önkéntes fémbeszolgáltatás is. Miután minden minden darabja különböző értékű, s 'végül
késedelmezőre igy komoly veszedelem vár és ha majd isimét lehetséges lesz, a hadikölcsön
mert nincs kilátás arra, hogy a fémbeszol- papírral könnyű lesz földet is, ázat is váságáltatás kötelezettsége alól bárki is (kivon- rolni. Addig a legjbobati igy van elhelyezve
hassa magát, mindenki a haza és a saját éra pénz.
dekéhen is cselekszik, ha késedelem nélkül
Mindéhez járul még — amit elsősorbeszolgáltatja, arra kötelezett féméit, melyre
a hadseregnek nagymennyiségben van szük- ban kellett volna kiemelni — minden masége.
gyar ember biztos tudomással bir arról,
Junius 15-án, Kroó Margit, Paulay Erzsi, hogy szüksége van rá a hazának, mert olyan
Rózsa Lajos és Kurucz János hanversettye a nagy vállalkozásban van most a nemzet,
Korzó-mozi nyári helyiségében. Helyárak: hogy nincs a világnak egy oly bankja sem,
5, 4, 3 és 2 korona.
amely egyedül tudná előteremteni az ahhoz
BS2..£fiIífljfC9HII szükséges pénzt. A haza minden polgárának
l e i moee n Irtshozzá kell segítenie valamit, mert a sok-so'k
,
a
kisebb-nagyobb jegyzésből gyűlik majd öszmesések, mert a s z a k m ű h e l y é b e n javított írósze az a nagy erő, amellyel a biztos sikert
gépek tényleg mesések.
kivivlhatjuk.

Uj korszak küszöbén.

í f£:. / , -

í r ó g é p s z a l a g , szénpepi!' stb, s ej és használt
í r ó g é p e k á l l a n d ó a n r a k t á r o n tartatnak.
S Z E G E D , Széchenyi-tér 8.
Telefon 3 6 3 . sz

MOZGÓ-SZÍNHÁZ
:-: TELEFON 807.
Vasárnap, junius hó 10-én

A Nordisk uj attrakciója

Vád

alatt

Bünügyi dráma 3 felvonásban.

A főszerepben Lilly Beck.

Majom kerestetik
Vigjáték 3 felvonásban.

Ne számolja most senki, hogy hányadik
hadikölcsön jegyzés folyik. Ráérünk azt akkor megszámlálni, amikor már végkép elfogynak. Az a lényeges csupán, hogy ha
majd már a békekölcsönök jönnek, akkor
büszkeséggel tekinthessünk vissza ezekre a
ma még beláthatatlaitul hatalmas, történelmi időkre.
Mert ami most történik a vliágon, az
egy uj korszak születése kinos keservek és
világfájdalmak közepette s bizony mindig
nagy dolog az* amikor valami születik. Ez
a világra rászakadt fájdalom napról-napra
uj eszméket érlel meg a népek agyvelejében,
a lelkek átformálódnak s a z uj korszakot
hirdető uj eszmék röppennek ki a világba.
De csalhatatlan jelekből következtethető,
hogy a szenvedés már nem tarthat sokáig.
Bár ma még csak virágokat látunk a fákon,
jól tudjuk, hogy a virágból lesz a gyümölcs
s azt megérlelni csak a hazaszeretet melegével és a kötelességteljesítés munkájával
lehet.

A főszerepben Teddy.
Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyermekjegyek csak az első előadásokra érvényesek.
Jegyek délután fél 2órától kezdve előre válthatók.
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Vállalok és készítek; ?*
üvegezést, gittjavitást, képek keretezését, uj ablak-készitését, fatnunkáknak enyvezését és javitását.
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MŰSOR:

Előadások kezdete negyednyolekor.
V A S Á R N A P D. U.: Mágnás Miska.
J1STE: Gyárfás Dezső felléptével
fácán.

Dollárpapa.

Arany

Andor komédiáját
hozta színre ma a színtársulat, vendégszereipflővel és rendes belyárak mellett. Ez utóbbi eset
ritka jelenség mostanában, az emelési törekvések korszakában. Az előadás menete, formája és tartalma is rendes volt, vagyis készületlen, elnagyolt és döcögős. A közznség, amely
megtöltötte a nézőteret, eléggé mulatott, honorált. és mindent és tapsolta á címszereplő
Gyárfás Dezső, aki ma- első ízben szerepelt a
szegedi színpadon. Különösebb színjátszói kvalitásokat meni mutatott és nagyobb jelentősé-,
gét sem adott az ábrázolt alaknak. Jót és elkészültén mondta a szerepét, azzal a biztonsággal, ami gondos betanulásról tanúskodik.
A figurája jó és előnyös, eszközei nem hajlanak z erőltetetts-ég felé. simán csinál mindent,
ám a kedély különösebb megnyilvánulása nélkül. A közönségnek tetszett a produktuma, a
mit bőkezűséggel jutalmazott,
Gábor

•'Szeged, 1917. junius 10.

ifi, hogy az előadás kéziét? ne akadályozzon
senkit a sétájában, azért pontosan nyolc órakor megkezdődnek az egyes számok, még
pedig a honvédzenekarnak Fichtner
Sándor
által vezényelt nyitányával. A műsor kibővült töibb vonzó számmal. Az eddig említett
művészeken kiviil fellép a katonai szabadságon levő Tóth Béla néhány gyönyörű dallal.
Sikerült megnyerni a magyar királyi operaház rendezőjének, Ferenczi Frigyesnek közreműködését is. Ferenczi mint szereplő színész ezen az estén Szegeden búcsúzik el a
magyar színpadtól, tehetségét ezentúl az
egész élete legnagyobb becsvágyát jelentő
magasabb feladatok megoldására
fordítja.
Lesz Tamás Rezsőnek előre is viharos sikerűnek ígérkező konferánsza az elmúlt szinházi
szezon klaszikus ciklusának konferálóiról,
lesz dal, tánc, zene, drámai jelenet és paródia,
— mindenből a legjobb.
t*»aaai!aaBsaHBnaBHBi£a£ESBaiai2sasBeecasB9BaaBHass*E
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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állandóan nagy választékban jutányos áron.
Koszorúk rendelésre azonnal készülnek

O r i n e s á k

M i k S ó s n é

élő- és művirág üzletében
Szeged,
Széchenyi-tér 17. — Telefon 15—67.
Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
Az Országos Közélelmezési Hivatal 50316. számú
rendelete szerint a jelenlegi legmagasabb kávéárak
1917. évi julius hó 15-ig érvényben maradnak s azok
a következők:
Nagybani elad. ár
a) Robusts kávé
9.46 Kor.
b) Santos és Jáva kávé 10.09 „
c) Finom kék kávé
11.44 „
d) Maragogyd kávé
12.48 „
e) Pörkölt kávé
12.48 „
/ ) Finom pörkölt kávé 13.72 „
Szeged, 1917. junius 10.
315211917 k. é. sz.

Kicsinybeni elad. ár
10.40 Kor.

D r , Somogyi Szilveszter,
polgármester.

IMftÜ jut

irodai és kereskedelmi alkalmazottak elhelyező intézete. Szegeden Zrinyi-u. 10,

e lap Puioi

Minden ünnep- és vasárnap délelőtt és délután
B o r o s

ü o c s o o y

M i h á l y

híres cigányprímás zenekara muzsikái az

Ujszegedi

H M i j a l 0ÜF=

Vigadóban.
Szives pártfogást kér

Telefon: 15 99,

SZALAY JÓZSEF, vendéglős.

i

Jrodaími újdonságok.
Bende Jenő:

CIRCE

Szederkényi Anna:

Gyertyánffy István:
1.50

Erdély fia

II

3-

y

<=C,

CElnzepS is

tanár

Egy 13-as
Jászkun h u s z á r

2.40

BEETHOVEN
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AZ ÁRNYÉK

Modern költők

5.1

IBOLYKA

Ifj. Hegedűs Sándor:

Kaffka Margit:

H á r o m novella

A

VIHAR

e-i

2J
Drasche-Lázár A.:

3-1

Shakespeare-Babits:

3.1

3.1

51

MlbbiOH M B S i l M i !

4-

1.60

!

Moly Tamás:

7.1

Vérvirág
EmŐd Tamás:

Ladányi János:

Csathó Kálmán:

3.1

3.1

ii ittsis mm5.

&60

Kosztolányi:

5J

H A N N A

Ambrus Zoltán:

Vér. Mátyás:

3.1

Bársony István

Biró Lajos:

s itáüoNi
is a ouermsu lelke

könyvkereskedésében

Színi Gyula:

Révész Béla:

Szomory Emil:

5.1

G

Nagy László:

Í.40

A

tG

tó

Landauer Béla:

Fieber Henrik:

Unton M i s s e k .

JÜAN

Barta Lajos:

tó

G

Plüscliow:

Durkheim—Balla:

5J

Loueleh a feminizmus
és nöneuelés HfiPébM.

DON

3.1

Bakó László:

Lángok — tüzek

^

Nagy Endre:

Karinthy Frigyes:

Igy láttátok íi

Szegeden

Biró Lajos :

U

12.60 „
13.72 ,,
13.72 „
15.10 „

Havas Jcnőné első szegedi tanerő,

A V. H. 0 . Sz. müvészestéje. A Vidéki
Hírlapírók Országos Szövetségének hétfői
inüvészestélyét már előre olyan bizalommal
ajándékozta meg a közönség, amely teljesen
teli házat jelent. Számolt a rendezőség azzal

Jiaphaiók

11.10 „

Tüzpróba

5.1

Herczeg Ferenc:

2.1

Kék

róka

2.80

-Szeged, 1917. junius 10.
Szeged szab, kir. város tanácsától.

Szeged, sz. ikir. -város .az alább következő ösztöndíjakra pályázatot hirdet.
1. Dani József-féle
4000
koronás alapítvány
1916/17. tanévi 160 (egyszázhatvan) korona kamata.
Pályázhatnak: belvárosi elemi iskola IV. osztályát végzett .rám. kath. vallású szorgalmas és jóirnagaviseletü tanulók.
,
2. Szabados
lános-féle 4000 koronás alapitv-any
1916/17. tanévi 160 (egyszázhatvan) korona (kamata.
Pályázhatnak: szegedi .illetőségű, vagyontalan,
szegedi községi .polgári, -vagy felsőbbleányiskolat
végzett, legalább jó tan-eredményt elert oly leányok,
hitfelekezetre -való tekintet nélkül, kik tainulmányaik
folytatása céljából felsőbb tanintézetbe tényleg beiratkoztak.
.
. ,
.
$) Juhász György cs neje Privanyi
Juianna-féle
aj 2000 koronás alapítvány .19.16/17. tan-évii, két
egyenkint 40—40 (negyven-negyven) -korona kamata.
Pályázhatnak: iparostanoncok oktatásával foglalkozó tanítók.
b) 2000 koronás alapítvány 1916/17. tanévi két
egyenkint 40—40 (negyven-negyven) korona -kamata.
Pályázhatnak: szegedi városi iskolába járó -helybeli illetőségű rám. kath. vallású jó -magaviseletű és
előmeme'teíü iparostanoncok.
c) 4000 koronás alapítvány 1916/17. tanévi öt
egyenkint 40—40 (negyven-negyven) korona kamata.
Pályázhatnak: szegedi bal- vagy felsavárosban
lakó s az ezen városrészben 'lévő - elemi iskolába
járó, helybeli illetőségű rám. kath. vallású szegénysorsú fiit es leánytanulók.
4. Rózsa
József-féle.
a) 4000 koronás 'alapítvány 1916/17. tanévi két
egyenkint 120—120 (egyszázhusz-egyszázhusz) korona íkamata.
Pályázhatnak: Szeged sz. kir. város szolgálatában álló négy éven tóiul ezen alapítványiban nem
részesült, legjobb eredményt felmutató -közelisrnerésben részesülő -tanítók.
b) M000 koronás alapítvány 1916/17. tanévi két
egyenkint 120—120 (egyszázhusz-egyszázhusz) korona kamata.
Pályázhatnak: szegedi születésű szegénysorait
-kiváló 'szorgalmú és jó erkölcsi magaviseletű, más
ösztöndíjat nem élvező, oly szegedi elemi iskolai tanulók, kik tanulmányaikat magasabb iskolában 'is
folytatni óhajtják,
c) 2000 koronás alapítvány 1916/17. tanévi 120
(egyszáhusz) korona kamata.
Pályázhatnak: szegedi születésű helybeli főreáliskolába járó és tanulmányaikat folytatni szándékozó
szegénysorsu ki-váló szorgalmú ós jó erkölcsi magaviseletű oly tanulók, akik más ösztöndíját nem élveznek.
d) 2000 koronás -alapítvány 1916/17.' tanévi 120
(egyszázhúsz) korona kamata.
Pályázhatnak: szegedi születésű szegénysorsu
szorgalmas és jó magaviseletű tanítóképző intézeti
tanulók.
e) 4000 koro-nás alapítvány 1917. szeptember hő
1-től megnyíló s a feltételek változatlan fennállásának
igazolása esetén pálya végeztéig ' megtartható évi
240 (kétszáznegyven) korona kamata. ^
Pályázhatnak: szegedi születésű és illetőségű,
szegénysorsu kiváló szorgalmú és képességű felsőkereskedelmi iskolai tanulók.
5. Rózsa Ferenc-féle
10.000 koronás alapítvány
kamataiból 1917. évi szeptember hó 1-től kezdődő s
az alapító levélben foglalt feltételek változatlan fennállásának igazolása esetén iskola végeztéig élvezendő
három, egyenkint 200 (kétszáz) ko-rona ösztőndij.
Pályázhatnak: szegedi születésű, esetleg 10 év
óta itt tartózkodó városi vagy állami szolgálatban
álló szülőktől származó rám. kath. vallású szegénysorsu, hittanból stb. kötelezett tantárgyaiknak legalább feléből jeles eredményt nyert 'helybeli íűgym.násiumi polgári illetve felsőkereskedelmi iskolába
járó, jó erkölcsű magaviseletű fin tanulók, kik más
ösztöndíjat nem élveznek. Szeged sz. kir. város szolgálatában lévő kisebb javadalmazásit hivatalnokok
polgári fin, vagy leányiskolái, valamint népiskolai
tanítók gyermekei előnyben részesülnek.
6. Ráth' Jakab-féle
10.000 koronás alapítvány az
alapító levélben foglalt feltételek változatlan fennállásának igazolása esetén 3 évig élvezendő 1916.
szeptember hó 1-től kezdődő egy- és 1917! szeptember
1-től kezdődő hat, egyenlő 105 (százöt) korona kamata.
Pályázhatnak: a szegedi főréáliskolába járó szegénysorsu kifogástalan magaviseletű tanulók, vallás
killómbség nélkül.
7. Súry Mihály 9358 korona 75 filléres alapítványának 1917, szeptember 1-től kezdődőleg. az
alapító levélben foglalt feltételek változatlan
fennállásának igazolása esetén iskola -végeztéig, illetve
ujabb kérelem és adományozás esetén pályavégeztéig
élvezendő három, — egyenkint évi 374 (háro-mszázhetvennégy korona 35 fillér) ,kam,ata.
Pályázhatnak: szegedi születésű jó előmenetelii
és magaviseletű róm. kath. vallású oly vagyontalan
ifjak, -kik valamely helybeli középiskola (főgimnázium, főreál, vagy felsőikenesikedel-mi iskola) vagy
egyetemi vagy akadémiai jellegű felisűbb tanintézet
rendes tanulói és más ösztöndíjat nem élveznek.

délmagyarorszag

ií

8. Kossuth Lajos emlékére tett 6000 koronás "alapítvány 1916. szeptember hó 1-től kezdődő 360 (háromszázhatvan) ko-ora kamata.
Pályázhatnak: szegedi születésű és illetőségű
szegénysorsu ifjak, akik a felső tanulmányaikat -már
az 1916/17. tanévben i,s egyetemi jog és államtudományi karánál folytatták.
9.Dr. Herczel Fülöp által a városi iőgymnásium
tanulói javára tett 5000 (ötezer) korana alapítvány
visszamaradt kamataiból -három egyenkint 200 (kétszáz) koronás ösztöndíj.
Pályázhatnak: a városi főgyimnásium szegénysorsu jó magaviseletű tanulói, kik tanulmányaikat legalább jó eredménnyel végziik} egyenlő minősítés mellett előnyben részesülnék a' hagyományozó családjának elszegényedett ivadékai: ilyenek hiányában
-szegedi születésűek, vagy illetőségűek, továbbá, árvák, valamint özvegy anyák gyermekei.
A szeged sz. kir. v. tanácshoz címzett pályázati
kérvényeket a feltételeiket igazaló bizonyítványokkal
fel kell szerelni, rajtuk az elnyerni szándékolt alapítvány címét és a kérelmező lakását fel kell tüntetni.
Kellően fel nem szerelt kérvények nem jönnek figyelembe.
A pályázati határidő 1917. junius hó 25-én délelőtt 12 óra mely időre a 3. a) b) pont alatt lévő
alapítványra
pályázók kérvénye az iparostanonc
iskola igazgatóságához, az iskolaszékhez, a többi
•alapítványra pályázók kérvénye: 4. a) alatt lévő alapítványra pályázók kérvénye az illetékes iskola igazgatóságához, fö-reliskoh hallgatók által pedig közvetlenül a tanácsi iktató hivataliba nyújtandó be.
Az egyes alapítványra vonatkozó bővebb felvilágosítások az illetékes iskola igazgatóságoknál, a főreáliskola hallgatók részére a közművelődési ügyosztályban (Bérház 11. emelet) délelőtt 11—12 óra között nyerhetők.
Szeged, sz. kir. város tanácsának 1917. junius
hó 4-én tartott üléséből.
20760/1917. tan. sz.

APRÓHIRDETÉSEK,
fzzad v a i a m e l p testr é s z e ? Ugy használja a
dr, Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
í/ógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

F á j á s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Lei-nir 1
ger-féle f o g c s e p p b ő
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
Gyúl?
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér,
250

G y o m o r '-bajosok dicsérik a Leizinger-féle
gvomoresepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
yópyszeríárában Szeged,
^zéchenvi-tér.
210

gyorsan elmúlik a Leinzínger-fels „C h 1 n a h a js z e s z * által. Ára K 1*50
Kapható Leinzinger Gvula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
H a j ő s z ü I és ciíesi
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajresíorer*
használja. Ára 1 K 50 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
ógyszertárábar. Szeged,
Száchenyi-tér.
250

—Legjobb ha|?estö nz
országosan elismert Löinsiftger-féle. Ara 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyuia
gyógyszertárában Sz? —
Széchenyi-tér.
250

Haihuüiás, hajkor-pa

Uj jigzlmiia^íínpnia is elüpajsolű üzfef
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Női divatáruk, b ő r á r u k stb.
Bámulatos
olcsó
árak!

Somogyi Szilveszter dr
polgármester.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy
Vegytisztitó

és

ruhafestő

intézetet nyitottam.
Szíves pártfogást kér Klekker A. Janlca
Máthé Györgyné) Feketesas-utca 17. szám.

reggeli órákra házakhoz ajánlkozik.
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Neuberger Rózsi, Szeged, Polgár-utca 6. sz.

Csipke- és szövetfüggönyök
f é r f i öitörtyök, tavaszi és o y á r i r u h á k , v a l a m i n t
p i p e r e d o l g o k a l e g g o n d o s a b b a n és s z a k s z e r ű e n
v e g y i l e g tisztittatnak
~
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le
lfon m-75
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le
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í? 3. Teelfon 10-55
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A Szegedi Takarék- és Hitel Részvénytársaság
—

(
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-utca 7. föpostával szemben)
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mint hivatalos jegyzési

a

VI.

p

hely elfogad az összes előnyök

t i i i i f ® ^

biztosításával

h a d i k f i l c s ö ü r e

jegyzéseket.

H

felefonszM
Bank 385

gj

Teelo
fnszámok

különösen d a r a b o s és oltott mész, portiandés r o m á n cement, továbbá köagyag- és cement- ,
csövek, kátrányfedéllemez és elszigetelők, mennvezetnád, gipsz; tűzifák ölenkint és aprítva állandóan
:— - kaphatók.
Porosz kokszra előjegyzések már most elfogadtatnak.
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Szeg ed1 Bankegyesület árura kfárai,
AAérei-utca

21.

és

15.

.

GÉLM AGY ARORSZ A G

12,

Szeged, 1917. junius lö.
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kitűnő ízű házikenyér,
Kof-kof fojáspófló,

férfi és saői divatcikkek
legnags-obb r a k t á r a ,
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l e v e s - p ó f Békok,
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oroszián sősborszesz,
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gg

Sapiii kézmosó és ferlőtie- |g
nifés stb.-re
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10—500 koronáig Görz és Zeiss
lencsékkel. Negy raktér mindennemű
—

fényképészeti

cikkekben,

eredeti gyári árakban

S a n d b ^ r g
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Csekonlcs-u. 6.

Széchenyi-tér 17.

Valéria-tér.

Telefon 855.

Telefon 854.

húspiac.
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H e n r i k

S z e g e d , Széchenyi-tér 16,
T. v e v ő i m n e k j ó i b e r e n d e z e t t sötét
kamrái
dijjfsianyl
rendelkezésére
bocsájíok.
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I l i íeitü/eroiie!, m m & M M ,

m m h m S. \ r n m Ifálmán-ii. 5. Telefon 15-os

valódi háború előtti
talpdarabokka! éslincleummal vizmentesiíjök. Férfi cipő
I l i l s§
női K. 5.—, gyermek 4.— korona.
OyeptótípSSi valld! ötpfalppal Mánséksif Min.
H o r v á t h

I s t v á n n á

é s
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roSfit n y i l v á n o s

a l á í r á s i hely

elfogad
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Szeied, itaüfh ü.-susápyt o. Telefon 1227
Fafalpu cipők olcsón kaphatók.

- M l TMttDKláf.

liil HAi forás I

I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben
ha n
é
Babós
Sándor
s fTo fSf'
iskola-utca 8. — Szolid árak.
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feltételek mellett
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kezdve b á r m e l y
összegben
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koronáért

X
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Nogyobb összegű jegyzések
megkönnyítésére

80% kölcsönt
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a hivatalos aláiró-helgen:

bank- é s váltó-üzletében
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a városházával szemben.
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Nyomatott Várnay L, könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9,

nyújtok Igen olcsó kamat mellett.
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