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Esterházy Bécsbe vitte
a miniszteri listát.
A lapok tegnap teljes egyértelműséggel azt irták, hogy gróf Esterházy dezignált miniszterelnök kinevezése szerdán fog
megjelenni a hivatalos lapban. Ez nem következett be. Ugyanekkor azt is jelentettük, hogy iaz uj kabinet kinevezését a hivatalos lap csütörtöki száma fogja közölni.
Ez a jóslás is aligha nyerhet beigazolást,
mert — mint a Budapesti Tudósító jelenti
— gróf Esterházy szerdán éjjel Bécsbe
utazott, hogy a királynak a kabinet megalakulásáról jelentést tegyen.
A Magyar Tudósító értesülése szerint
a dezignált
miniszterelnök
tárgyalásait
szerdán este befejezte. Sikerült megegyezésre jutnia Apponyival is, aki tehát tárcát
vállal a kabinetben. Állítólag a kiegyezés
kérdésében gróf Esterházy — bécsi illetékes körök hozzájárulásával — olyan engedményeket tett, amelyek az Apponyipártot kielégítik. Hogy ezek az engedmények milyen természetűek, arról egyelőre
nincsen pozitív hir. Azok a nehézségek te-

hát, amelyeket a kormányalakítás elé az
Apponyi-párt támasztott, e hirforrás szerint
elhárultak.
Ugy látszik, hogy a néppárt érzékenységét is sikerült leküzdeni, — Vázsonyi a
Presse tudósítója előtt tett nyilatkozatában
gróf Zichy Aladárt, a néppárt ehiökét az
ország egyik legszabadelvübb emberének
jelenti ki, — tehát valószínűleg részt fog
venni a Kabinetben gróf Zichy Aladár is,
Szmrecsányi György pedig államtitkár lesz.
A pénzügyi és kereskedelmi tárcára is van"
már vállalkozó: az előbbire Gratz Gusztáv
külügyi osztályfőnök, az utóbbira gróf Serényi Béla, aki szerdán kihallgatáson jelent
meg a királynál. A kihallgatáson történtekről azonban nyilatkozni nem óhajtott.
Nem a kabinetalakitással
kapcsolatpS1
hir ugyan, de be kell számolnunk e helyütt,
mint érdekességről, arról is, hogy hir szerint a munkapárt magyar nemzeti párt néven fogja megindítani a harcot az uj kor
mány választójogi tervezete ellen.

Budapest, junius 13. A Bud. Tud. jelenti: Gróf Esterházy Móric miniszterelnök
ma éjjel 10 óra 50 perckor dr. Bárczy István
osztálytanácsos kíséretében
Bécsbe
utazott.

részletesen beszámolt Esterházy és a válaszójogi blokk elnöksége között lefolyt tanácskozás eredményéről. A bizottság a következő közleményt adta ki:

Budapest, junius 13. (Tudósítónk telefonjelentése.) Esterházy minisztereinek éjjel
a pályaudvaron
elutazása előtt az újságíróknak kiijelentette, hogy viszi magával az
uralkodóhoz a kész miniszteri listát.

lő és titkos választójog megvalósítására

Ebben a listában beavatott
források
szerint gróf Zichy Aladár, mint ideiglenes
horvát miniszter és gróf Batthyány Tivadar
mint ideiglenesen a király .személye körüli
(miniszter szerepelnek. Államtitkárok lesznek: őrgróf PaTavlcini György a miniszterelnökségnél, Bottlik István a földmüvelésügynél, Szthrecsányi György a honvédelem
né! és Szallay László a kultuszügynél.
Mikor felállítják az uj minisztériumokat, akkor Földes Béla vasutügyi miniszter Jesz, államtitkár pedig Ráth Endre. A
szociális ügyek minisztere Vázsonyi Vilmos
lesz, államtitkár: Huszár Károly. A gazdasági átmenet minisztere gróf
Batthyány
Tivadar lesz, Erdély rekonstruálásának minisztere pedig Ugrón Gábor.
Budapest, június 13. (Tudósítónk telefonjelentése.) A választójogi blokk szerdán
este értekezletet tartott, amelyen Vázsonyi

—- A blokk páráját az általános, egyenszövetkeztek

és ezen elvűik alapján to-

vábbra is megmaradnak. Minthogy az uj
kormány azért alakult, hogy a választói
jog gyökeres, becsületes és széles terjedelmű reformját

megvalósítsa, a blokk

hajlandó a kormányt teljes erejével fái nógatni. A blokk nem utasíthatja el annak
lehetőségét,

hogy alkalma nyílik prog-

ramjának megvalósítását jelentékeny mértékben megközelíteni. A blokk megtudta,
hogy tagjai közül gróf Batthyány Tivadar
és Vázsonyi Vilmost a miniszterelnök a
kabinetben való részvételre szólította fej.
Az említettek belépését a kabinetbe nemcsak helyesli, hanem egyenesen kötelességükké teszi,

hogy megbízatásukat

a

választójog érdekében elvállalják.
A határozatot valamennyi
jelenlevő
aláirta. Később Vázsonyi, Károlyi és Batthyány felkeresték a miniszterelnököt
és
közölték vele a választójogi blokk határozatát.

Budapest, junius 13. A Magyarország
ma délután az uj miniszterelnökhöz közelálló helyről a következő értesülést kapta:
—• A miniszterelnök
tárgyalásai
ma
estére mindéit valószínűség szerint befejezést nyernek. A kabinet teljes névsorának
összeállítása jnára várható. A miniszterelnök éjjel Bécsbe utazik, hogy a királynak
jelentést tegyen a kormány megalakításáról. A miniszterelnök ma délben tárgyalásokat kezdett a Nemzeti Kaszinóban Károlyival,
Vázsonylval, Zichy
Aladárral,
Andrássy Gyulával és még több vezető politikussal. A tárgyafások délután 3 óráig
tartottak. A kabinet összetétele a következő lesz:
Miniszterelnök és belügyminiszter: Gróf
Esterházy Móric. Apponyi, akivel ma délelőtt és délután tárgyalt a miniszterelnök,
valószínűség szerint belép a kabinetbe mint
kultuszminiszter.
A király személye körüli tárca ideiglenesen a függetlenségi és 48-as párának jut.
Kereskedelmi miniszter gróf Serényi Béla
lesz. Ez a mai audienciájának eredménye.
Gróf Zichy Aladár szintén tárcát vállal, de
hogy melyiket, az még nincs eldöntve. —
'tonrecsányi György államtitkár lesz,, cte
hwgy melyik minisztériumban, az még bizonytalan. Igazságügyminiszter: Vázsonyi
Vilmos. Igazságügyi államtitkár: Grecsák
Károly.
Ideiglenes pénzügyminiszter: dr.
Gratz Gusztáv. Földművelési miniszter:
Menpssy Béla. Honvédelmi miniszter: Szurraay Sándor. Horvát miniszter ideiglenesen
gróf Esterházy Móric. Ugyancsak átmeneti
a választójogi politikusoknak a kabinetben
való fenti elhelyezkedése is. Annak a hírnek, hogy a kisgazdapárti Szabó Istvánt,
az egyik minisztérium államtitkárává kérték fel, nincs valószínűsége.
Budapest, junius 13. (Tudósítónk telefonjelentése.) A választójogi blokk szerda
délutáni értekezletén megadta hozzájárulását ahhoz, hogy a képviselői helyet foglaljanak az uj kormányban.
Budapest, junius 13. (Tudósítónk telefonjelentése.) Gróf Esterházy Móric csaknem befejezte tárgyalásait a kabinet megalakítására. Dr. Gratz Gusztáv elvállalja a
pénzügyminiszteri tárcát
és politikai körökben elterjedt hirek szerint gróf Serényi
Béla mai kihallgatása után vállalni fogja a
kereskedelmi tárcát, Apponyi pedig hajlandó a kultuszminiszteri tárcát vállalni. Ezek
szerint az uj kormányban a következők
veszítek részt:
Miniszterelnök és belügy:
Esterházy.
Pénzügy: Dr. Gratz Gusztáv.
Kereskedeíejiiíigy:

Gróf Serényi Béla.
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Igazságügy: Vézsomyi Vilmos.
Közoktatásügy: Qróf Apponyi Albert.
Honvédelmi miniszter: Szurmay Sándor.
Király személye körüli: Qróf Károlyi
Mihály.
Fökimüvelésügy: Mezőssy Béla.

Károlyi külpolitikai álláspontja miatt nem lesz
miniszter.
Budapest, junius 13. Rakovszky István
kijelentette, hogy a néppárt és a közte felmerült vita miatt .a • háború alatt többet
nem megy fel a pártba.
Hir szerint Károlyi Mihály azért nem
vállalt tárcát, mert régi külpolíiikiii álláspontját épségben alkarja tartami. Batthyány
egyelőre cstak a válaszójog érdekében léfc
be a kabinetbe és Vázsonyival együtt csak
azért vállaltak ideiglenesen tárcát, hogy a
választójogi blokk két miniszterrel legyen
a kabinetben képviselve. Qróf Zichy Aladár később átveszi Batthyány tói az őfelsége személye körüli tárcát.

A miniszterelnök és Zichy
tanácskozása.
Budapest, junius 13. A néppárt este félkilenckor gróf Zichy Aladár elnöklésével
bizalmas értekezletet tartott. Azután Esterházy miniszterelnök felkereste Zidhyt, akivel hosszabb ideig tanácskozott.

Serényi kihallgatása.
Budapest, junius 13. (Tudósítónk telefonjelentése.) Qróf Serényi Béla, aki ma
reggel Bécsbe érkezett és a királynál kihallgatáson jelent meg, audienciája után kijelentette, hogy sem annak tartalmáról, sem
arról, hogy résztvesz-e a kabinetben, nem
nyilafkozhatik. Megcáfolni kérte azt a híresztelést, hogy azért vált szükségessé kihallgatása, ment eíiélkül az Esterházy-Vakimet megalakítása nem sikerült volna. Egyelőre Bécsben marad és megvárja Esterházy odaérkezését.

Apponyi megegyezett
a kiegyezés kérdésében.
Budapest, junius 13. (Tudósítónk telefonjelentsée.) Qróf Apponyi Albert ma megjelent pártjában, ahol a képviselők előtt
ismertette tanácskozásainak
eredményeit,
amelyek eliminálíáik azokat a nehézségeket,
amelyeik eddig aktív szereplésének útjában
állottak. Apponyinak a dezignált miniszterelnökkel sjikerült olyan megállapodást létesíteni, amely a kiegyezés kérdésében
teljesen födi a párt erkölcsi integritását. A
párt elnöki tanácsa egyhangúlag hozzájárult Apponyi előterjesztéséhez és ezzel a
válság a legrövidebb idő alatt megoldást
nyerhet.

A Károlyi-párt nem foglalt állást
a kiegyezés kérdésében.
Budapest, junius 13. A Politikai Híradó
jelenti: Az Est liirül adja, hogy a Károlyipárt néhány tagja nehézségeket támasztott
a kiegyezés kérdésében és hogy ennek a
feníartása mellett nem lehet a pártnak a
kabinetben bentmaradni. A hir ugy tünteti

fel a helyzetet, mintha a párt a választójog kérdését más kérdéssel akarná komplikálni. Szükséges megállapítani, hogy a jelenlegi tárgyalásoknak semmi közük sincs
a kiegyezés kérdéséhez és e tekintetben
egységes a vélemény, hogy a kiegyezés
most nem aktuális, mert a választójog áll
előtérben.

Vázsonyi — a néppárt elnökéről.
Budapest, junius 13. (Tudósítónk telefonjelentése.) A tegnapi hírekkel szemben,
hogy a néppártot a kabinet alakitásnál sérelem érte, továbbá, hogy Zichy Aladár
ellen Vázsonyi frontot csinál, ina megcáfolják. Vázsonyi a Neue Ereie Presse tudósítója előtt igy nyilatkozott:
— Egyik érdekessége a magyar közéletnek, hogy a néppárt elnöke egyénileg
egyike Magyarország leg szabadelvűbb
embereinek.

A szocialisták munkássága az uj
irányzatban.
Budapest, junius 13. (Tudósítónk telefonjelentése.) Qróf Esterházy a szocialistáknál tett látogatása alkalmával a vezetőkkel abban az irányban is folytatott tanácskozásit, hogy a párt miként venne részi
a szociális reformok keresztülvitelében és
a szociális munkásságban.

A munkapárt — magyar nemzeti
párt lesz.
Budapest, junius 13. (Tudósítónk telefonjelentése.) Politikai körökben beszélik,
hogy a munkapárt a magyar nemzeti párt
nevét fogja felvenni, ami harcot jelent a
radikális választójog ellen.

A kisgazdapárt is államtitkárságot
kap?
Budapest, junius 13. Qróf Esterházy
Móric szerdán reggel
tanácskozásra kérette Mayer János kisgazdapárti
országgyűlési képviselőt és Szemző Ernő párttitkárt. A dezignált miniszterelnök szerepet
kivan juttatni a kormányban a kisgazdap á r t n a k ^ . Qróf Esterházy a tanácskozások
során kijelentette, hogy az.egyik átmeneti
minisztérium államtitkárságát megegyezés
esetén Szabó István nagyatádi képviselőnek ajánlja fel.

Török hivatalos jelentés.
Konstantinápoly,
junius 13. A főhadiszállás közli junius 12-én:
A kaukázusi
arcvonalon
tiehánv helyen
ellenséges földerítő tevékenységet észleltünk. Az egyik helyen az ellenség két századból álló csapata előőrseVKét megtámadni akarta, de kézigránátokkal és puskatüzzel visszavertük.
A többi arcvonalon
nem volt jelentős
esemény.

Anglia Amerikában is soroztát.
Rotterdam,
junius 13. Lord Róbert Cecil az alsóházban kijelentette, hogy az amerikai kongresszus törvényjavaslatot fogadatt
el, amely az antant-hatalmaknak megengedi,
hogy állampolgáraikat az Egyesült-ÁUaimokban újoncozhassák és besorozhassák.
Egy brit bizottság Amerikában időzik, hogy
az önkéntes tuboxzásokat végezze.

Gróf Esterházy Móric.
— A Délmagyarország

budapesti

munkatársától—

Budapest,
junius 13.
Azon az. emlékezetes pénteken, a választójog nagypéntekén este hat óra tájban
már elvonult 0 munkásság, s nagyon csendes, nagyon ünnepélyes volt a vár. Egyszerre feltűnt a Szentgyörgy-téren egy hanyag-járásúi' sápadt arcú, körszakállt viselő
fiatal főhadnagy. Mellén két signum laudis,
oldalán bajonett. lábain lábszárvédő. A főhadnagy igen elfogódott, hangja kissé remeg, szerényen,
szinte
mentegetődzve
mondja, amikor felém fordul:
— Nem tehetek róla, kénytelen vagyok
kijelenteni, nem tőlem függött, őfelsége ma
délután megbízott a 'kabinet-alakitással és
én a missziót vállaltam.
Általános csodálkozás, az újságírók rohannak a miniszterelnökségre. megtelefonáL
ják lapjaiknak a nagv szenzációt és félóra
múlva a fővárosban mindenki erről beszél.
Péntek estétől fogva mostanáig csupán gróf
Esterházy Móriccal foglalkozik a magyar
politikai világ. Fiatalságával meghódította
a közönséget., programjával a szocialistákat.
Öt nap előtt még senki se ismrete. ma már
megfordulnak az emberek az utcán, ha
Esterházy végigmegy. Harmincötéves, nőtlen és Esterházy. Barátai azt mondiák róla,
a legnagyobb arisztokrata és a legnagyobb
demokrata. Három órakor még Tisza Istvánnal tárgyai, négy órakor már a legsötétebb József-városban a Konti-utcában járkál
és meglátogatja a Népszava házában a szociáldemokrata párt vezéreit.
Mig egvszerii képviselő volt Esterházy,
nagyon szűk baráti körben élt. Három fiatal
mágnással van a legijobb barátságban: őrgróf Pallavicini
Qyörgygyel, gróf
Károlyt
Mihállyal és herceg Windischgraetz
Lajossal. Qróf Andrássy
Gyulát határtalanul tiszteli. Esterházy fiatalabb korában rendkívül
érdekes életet élt. Beutazta az egész^ világot, járt Indiában, Egyiptomban, sokat tanult és mindig érdeklődött a ' szociológia
iránt. Az egyetemi éveket Oxfordban töltötte és éppen olyan jól tud angolul, mint
magyarul. Vidám éveket töltött Párisban is.
ahol számos európai arisztokrata családdal
ismerkedett meg. Franciaországban kötött
barátságot a detronizált oror^z cár öccsével,
Alexandrovics
Mihály
nagyherceggel, akit a
cár elűzésekor az orosz arisztokraták a
trónra jelöltek.
Most persze jelentékenyen kibővült
Esterházy társasága. Az uj miniszterelnök
•esténként a Bristoli-szálló éttermében szokott vacsorázni. A legkülönbözőbb politikai
társaság van most itt együtt. Esterházy társaságában lehet látni
alkotmánypártiatkat,
munkapártiakat, Apponyistákat, 'Károlvfpártiakat, demokratákat, néppártiakat, pártonkivülieket, sőt még kisgazda pártiakat is.
Ismeretlen és eltemetett alakok támadnák
ujjá. Az ambíció foszforeszkál a levegőben,
mindenki valami zsíros falathoz szeretne
jutni. A Bristol fehér asztala mellől várják
egyesek a miniszterséget, államtitkárságot,
egy kis főispánságot és miegymást. Maga a
fiatal miniszterelnök, aki tiz nap előtt még
oly gondatlanul sétált és sportolt, most
gondterhes arccal ül a Bristolban. A difnai
korzó közönsége megbámulja.
— Ni, itt az uj miniszterelnök! Milyen
fiatal, milyen kedves!
És akármerre megy Esterházy, mindig
nagy kísérete vau. Leginkább Károlvi Mihálvc Ugrón Qábor é$ őrgróf Pallavicini
György társaságában tartózkodik. Mindig
fiatalokkal van. Talán a legöregebb a társaságában a negyvenkilenc esztendős Vázsonyi Vilmos. Vázsonyi Vilmosra szeretettel és tisztelettel néz az uj miniszterelnök,
V. M.
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közepette kik, mely cégek voltak
Az olaszok súlyos veszteséget szenvedtek 1mények
azok, akik elzárkóztak az elöl, hogy alkalBUDAPEST, junius 13. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A legutóbbi ellenséges jelentések szerint ismét az olaszok
részéről gyakran felpanaszolt zord időjárás
az, amely a legutóbbi napokban is az olasz
támadó erő teljes hatású kifejtését megakadályozza. Igy tegnap is csak a sötétség beálltával tudta a*z ellenség a Hétközség fensíkján megindítani támadásait, amelyek elö-

szőr a Zebblo-vídékre, éjfélután pedig a
Mojnte Ferno és a határ magaslatok ellen is
irányultak. Alpesi csapataink Visszaverték
az ellenséget, amely támadó csoportjainak
főleg északi szárnyán Igen súlyos veszteséget szenvedett. Az Isonzó-hadseregnél
helyeiíkint élénkebb az ágyuharc.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Az angolok támadásai ismét összeomlottak.
BERLIN, junius 13. A nagy főhadiszállás jelenti: Ruppreeht trónörökös hadcsoportja: Az Ypern-hajlásban és a Douvetöl délre erös hullámokban folyt a tüzérségi harc. Wamatomtól nyugatra délben
egy angol támadás megsemmisítő tüzünk
hatása alatt csak kevés helyem jutott túl
saját árkain. Az előretörő rohamhullámok
összpontosított gyalogsági és tüzérségi védelmünkkel szemben veszteségteljesen viszszavonultak. Este hasonlóképen meghiúsult
ott az angoloknak egy ujabb támadása. Az
arras—lensi úttól nyugatra levő állásaink
reggel hevesebb tűzhatás alatt állottak.
Nagy angol erőkét, amelyeik a Souchez-

patak északi partján megtámadtak bennünket és állásainkba benyomultak, erőteljes
ellentámadással visszavetettük. Az ezt követő elkeseredett (kézigránátharcban rohamcsapataink az ellenséget egy még kézen
maradt betörési helyen szűkebb térre szorították.
A német trónörökös hadcsoportja:
Az Aisne-arcvolnal egyes szakaszain, a
Champagneban és a Maas mentén átmenetileg éiéük tűztevékenység.
Albert württembergl herceg Jiadosoportja: Lényeges esemény nem törtónt.
LUDENDORFF, első főszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

R szegedi magántisztviselők helyzete.
(Saját
tudósítónktól.)
A szegedi magántisztviselők háborús (helyzetének megvilági,tásához szükséges adatokat egyre gyűjtjük.
A i eddig rendelkezésünkre álló adatok bizony sivárnak mutatják ezt a helyzetet. Beigazolódott, liogy a háború harmadik évének
legvégén is van Szegeden munkaadó, aki
nem tartotta szükségesnek1 (tisztviselőinek
nehéz helyzetén háborús pótlékkal enyhiteni. Ezzel szemben egyik nős tisztviselő a
következőket közli velütik:
— Nem értesíthetem a tisztelt Szerkesztőséget sem a cégről, amelynél dolgozom,
sem a nevemről. Ennek érthető okai vannak.
Családos ember vagyok, a főnököm azon
a véleményen van, hogy azzal, hogy főimen tetett, elég háborús pótlékot
kaptam
tőle. A fizetésemből nagyon szerénven megéltem valahogy a háború előtt. Most nyornorgunk. A gyermekemnek meg kell adni
reggelre a tejet, a feleségem és (magam
azonban levest reggelizünk. Hus legiföjebb
kétbetenkint egyszer jön az asztalunkra. A
vacsoráinkról hallgatok. Nagyon sok kell
ruhára és mosásra! A magántisztviselő nem
járhat rongyosan és piszkosan! Több társam nevében is kérve-kérem a Délmagyar
ország-ot,
'harcolja ki a számunkra közismert és áldásos agilitásával helyzetlink
némi javulását.
v
Egy másik levél, amely ebben az ügyíjén érkezett hozzánk, az iigv ellivi résziével
foglalkozik és a következőkép szól:
< Igen tisztelt Főszerkesztő ur! A szegedi magántisztviselők helyzetéről irott sorozatos cikkekből, valamint az alkalmazottak részéről irott egyes levelekből a nagy
nyilvánosság is tudomást szerzett egy társadalmi osztálynak a létíentartásáért folyó
küzdelemről, egy számottevő munkáscsoportnak a háború okozta nehéz helyzetéről.
Miután a nagy nyilvánosság elé vittük
ügyünket, szükségesnek látom tájékoztatás
céljából felemlíteni, hogy mi volt a helyzet
a háborút megelőzőleg. A mozgalom arra
jiz időre nyúlik vissza, régi keletű, amely

kettős cél szolgálatában állott és pedig a
magántisztviselők anyagi helyzetének .javitása és jogviszonyainak szabályozására
irányult. Oly. megérett 'kívánságok, követelések ezek, amiknek teljesítése most már
halasztást.
nem tűrhet,
iA magántisztviselők
jogviszonyainak
szabályozása hihetőleg már rövidesen meglesz, amennyiben az erre vonatkozó törvényjavaslat elkészült. A
törvényhozásnak
legsürgősebb
feladata e javastatnak
törvényre való emelése, mert a jog a szabad mozgást segiti elő, s igy a mostani lekötöttségéből felszabadul a magántisztviselői osztály is.
Az anyagiak tekintetében általánosságban a régi mozgalom ujult meg. most már,
hatványozott mértékben és olv széles rétegekben. amely magában foglalja a magántisztviselők összeségét. Ily hatalmas táborba — a kiilömben zárkózott magántisztviselők — ez ideig nem tömörültek még, és
éppen ebből a körülményből tűnik ki leginkább, hogy a szükség mindenek felett áll s
annak kielégítése most már elodázhatlan.
Mi a kívánságunk? A kívánságunk arra
irányul, hogy jövedelmünk csak
megközelítőleg is arányban
álljon a szédítő
drágasággal. Azt kivánjuk, hogy a háborús konjunktúra folytán előállóit horribilis jövedelemnek egyrészében az alkalmazott is részesüljön, ahogy a megélhetési viszonyok azt
szükségessé teszik, s amily mértékben munkájával hozzájárult a többletjövedelem eléréséhez. Oly igazságos és természetes e
kívánság, hogy ez elöl kitérni lehetetlen..
A szegedi viszonyokat ismerve, igaz
ugyan, hogy egyes nagy vállalatok tisztviselőikkel szemben kötelességüknek eleget
tettek, a magáncégek
jelentékeny
része azonban még mindig
elzárkózik
az elől hogy a
megváltozott viszonyokkal lépést tartva
tisztviselőinek megélhetését előmozdítsa. —
Ezen cégek nevei sem maradhatnak titokban, mert a nagy nyilvánosságnak kívánunk
beszámolni arról, hogy a világrenditő ese-

.mazottaikon segítsenek.
Igen tisztelt Főszerkesztő urnák a nemes ügy érdekében kifejtett tevékenységét
külön is megköszönve, maradok nagyrabecsüléssel egy
magántisztviselő.

A keleti és délkeleti
fronton nincs esemény.
BUDAPEST, junius 13. . (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Keleti és délkeleti harctér: Nincs lényeges esemény.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
BERLIN, junius 13. A nagy főhadiszállás jelenti: A keleti harctéren és a macedón arcvonalon nem volt különösebb harci cselekmény.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Oroszország visszautasítja a különbékét.
Stockholm,
junius 13. Az Est-nek jelentik: A munkások és katonák tanácsa a németeknek egy állítólagos békeajánlatát tárgyalta, mely junius 4-én dróttalan távíró
utján jutott el Pétervárra.
A drótnélküli táviratot még nem hozta
nyilvánosságra a munkás- és katonatanács,
de már hangsúlyozza, hogy a felajánlott
becsületes béke kizárólag Oroszország számára biztosítaná az annexió és kártérítés
nélküli békét. A .német küilönbéke-ajánlat
elfogadása a*- oroszok szövetségeseit összezúzná s vele együtt elpusztítaná az orosz
hadsereget is. A szabad forradalmi sereg
megsemmisítése nemcsak ujabb borzalmakat jelentene szövetségles testvéreik számára, hanem jelentené a forradalom elnyomását, a szabadság elvesztését és Oroszország
végromlását is.
Oroszország forradalmi demokráciája
semmibe sem veszi a német ajánlatot, mert
az prosz demokrácia célja az általános béke.
s ezért az általános békéért való küzdelemre buzidit minden munkást és elnyomottat.
A munkások és elnyomottak szövetséges
társai az Adler Frigyesek, Liebknedhtek,
Kehringek, iLedeburok, Haasek, az angol és
francia dolgozó osztályok, amelyek az uralkodó osztályok hóditó kedve ellen síkra szállottak.
Oroszország célul tűzte %\ maga elé,
liogy a hadviselő államok demokratáit a világot uraló imperializmus ellen egyesitse.
Az orosz forradalmi demokrácia a nemzetközi szocialista konferenciához és a világ
proletárjaihoz intézett közvetlen felhívása
révén az általános béke útját egyengeti.
Az .egyetlen válasz a német kihívásra
az, hogy Oroszország a forradalom zászlaja
alatt még siirübb sorokba tömörül és megkettőzi erejét Oroszország ujjáteremtésének
munkájában. Oroszország nem gondol hódításokra, csupán arra, hogy szabadságát
Védelmezze és kiküzdje az általános békét.

Az

feszítése

egész

nép pénzügyi
erejének mega hadsereg hősies harcát
a végső
győzelmet.
Krobatin, vezérezredes.

támogatja

és biztosítja
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R jövő héten átköltözik a közélelmezési hivatal
uj helyiségébe,
— Tervek a jövő évi élelmeséi javítására. —
(Saját tudósítónktól.) A harmadik háborús
•érv véare felé .járunk. Még két hónap és a magyar föld termő ereje — bizaunk benne —
meghozza eddigi tűrésünk gyümölcseit. De
ugyanakkor ,amikor az elmúlt év mérlegének
összeállításán dolgoznak az arra hivatottak,
máris számítgatják, mit is kell tenni a jövő
élelmezési érv jarvitása érdekében?
A szegedi közélelmezési hivatal már szintén a mérleg összeállításán dolgozik. Kérdéssel fordultunk dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez, hogy a hatéság a mult tapasztalatai alapján milyen uj intézkedéseket szándékozik életbelóptetnj a közélelmezési szervezet
működése terén? A polgármester válasza a
következő:
— Mindenekelőtt egyesiteni fogjuk a közélelmezési hivatni Iriilönböző szerveit. Erre
nézve már megtörténték a szükséges intézkedések. A jövő hét folyamán most már bizonyoson átköltözik a közélelmezési 'hivatal a.
bélvárosi elemi iskola helyiségébe. A helyiség
kiürítése máris megtörtént s jelenleg az épület
takarításán dolgoznak.
— Az uj helyiségben a közélelmezési hivatal valamennyi szerve elhelyezkedhet, igy a
hivatal irányítása sokkal kevesebb munkát
fog igényelni. Utasításokat adtam már olyan
irányban is, hogy a hivatal egyes szerveit, igy
például n rendőrséget mentesítsél*az oda nem
tartozó munkák alól. A rendőrség igy lelj -s
eréllyel végezni tudja majd az ellenőrzés munkáját, amire nagy szükség van.
— De azonkívül, hogy az uj helyiségbe a
közélelmezési üzem minden szerve összeköltözik, még beállítunk egy régen tervezett tij
osztályt is: a közélelmezési hivatal tejellátási
osztályát. Ennek Gróf Győző tanító lesz a vezetője és gondoskodni fog arról, hogy minél
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nagyobb mennyiségben jöjjön tej Szegedre s
hogy a. tej elosztása igazságos Jegyen.
— Aá élelmiszerek szétosztásának eddigi
rendje teljes egészében fönmarad. A különböző élelmicikkek vásárlása ezután is vásárlási könyv alapján fog történni és megmarad
a lisztelosztás eddigi rendje is. Ez felel meg
ugyanis legjobban az igazságosság elvének.
Változás mindössze annyi lesz, hogy a bevásárlási könyvecske cukor- és zsiiiapjét kiilönválastzjuk. Erre azért van szükség-, mert sokszor megesett, hogy a vásárlási könyv tulajdonosa odaadta könyvét a kereskedőnek cukorért vagy petróleumért és igy közben nem
tudta a szükséges zsinataiványt megszerezni a
könyvecske hiányában.
— Balogih szenátor ur, a közélelmezési hivatal vezetője — amint a fent vázolt munkákat elvégezték — intézkedni fog az elsőrendű
fontosságú élelmicikkek tömeges beszerzésére
vonatkozólag is. Azt akarjuk ugyanis, hogy a
közellátást minden téren teljesen biztosítsuk.
Így az ellátásra szoruló közönség számához
mérten szükséges mennyiségben he fogunk
szerezni hüvelyeseket, burgonyát, különböző
fűszerárukat, szóval mindazt, amit csak lehet
és aminek a beszerzése és előre való biztosítás,a célszerűnek látszik.
— Meg kell emlékeznünk még a városi vendéglőről, amely nagyon szépen fejlődik. Jelenleg már mintegy 500 előfizetővel működik a
város vendéglője és ez a "szám csak folyton
emelkedik. Rajta lesz a közélelmezési hivatal
azon is, hogy ennek szükségletét biztosítsa.
— Mindent egybevetve bizalommal nézhet
a város minden polgára a következő élelmezési év elé, mert a hatóság a múltban szerzett
tapasztalatait a köz javára igyekszik tőkésíteni és mindent elkövet, hogy minden a legnagyobb rendben menjen.

Konstantin király lemondott.
Atitéit, junius 13. A Havas-Ügynökség
jelenti: Konstantin görög király lemondott
a trónról másodszülött fia, Sándor herceg
javára.

Az antant ujabb akcióra készül
Görögország ellen.
Bern, junius 13, A Progrés de Lyon jelenti, ihogy Jonnart-t az antant görögországi
főmegbizottjává nevezték ki. Jonnart előbb
athéni francia nagykövetnek volt kiszemc've, de mostani állása megadja neki a lehetőséget, hogy valamennyi szövetséges nevében több nyomatékkal cselekedhessen.

Görögország önállósága
veszedelemben.
Amsterdam,
junius 13. A Dailv Telegraph athéni tudósítója jelenti: Idevaló görög lapok közlik, hogy azok az olasz csapatok, a.nelyiek Janinát megszállották, tovább nyomultak dél felé, hogy "elfoglalják
Prevesát, azután egész Epiruszt. Azt híresztel ik Atliénben, hogy a szövetségesek szállitóhajökon csapatokat tettek partra a koPtóhnsi öbölben levő Iteénél
rérí-K? h
i IP
térni k é l t é n : ;

táviratot kapott, amely azt jelenti, hogy
Janina megszállása következtében
Görögország önállóságának napjai meg vannak
számlálva. A korinthusi öböl előtt a szövetségesek hadihajói cirkálnak. Nagy izgatottságot keltett Athénben,_ mikor Gunarisz bejelentette párthiveinek, hogy az antant csapatokat tett partra. A hir még megerősítésre
szorul. A királyi palota körül nagy csend
uralkodik. 'Magát Konstantin királvt a muM
szombat óta nem látták. Pénteken éjjel az
Akropolisz körül sürü puskatiizelés volt.

Az antant mondatta le Konstantint
Athén, junius 13. A
Havas-ügynökség
jelenti: Jonnart.
a szövetségesek főmegbizottja, hétfőn délelőtt tanácskozott Zaimiss
miniszeretnökkkel, akitől a védőhatalmak
nevében azt követelte, hogy a király mondjon le és a trónörökös kizárásával a kormány
jelöljön ki utódot. Zaimisz elismerte a hatalm a k Önzetlenségét s azt is, hogy egyetlen
céljulk Görögországi egységének helyreállítása az alkotmány alapján, majd azt válaszolta Jonnartnak, hogy a király
elhatározása
csak estére várható, a volt miniszterelnökökl ő ! álló korén a tanács iiíée1? után.

Szegeti, 1817. junius IÁ
Az agitátorok hajtogatása ellenére Athén
utcáin nyugalom van. Mikor Zaimisz átnyujtotta .Tomiartnak a király lemondását tartalmazó leveleket, megmondta neki. hogy a
király angol hajóra akar szállani,
hogy
Olaszországon át Svájcba mehessen. A hatalmak főmeghizottjának rendelkezésére álló
csapatok parancsot kaptak, hogy ne szálljanák partra, mielőtt a király elhatározása
nem ismeretes.

Az angol hadsereg veszteségei.
Rotterdam,
junius 13. A londoni lapokban összefoglaló kimutatások jelentek .meg
az angol hadsereg veszteségeiről. E kimutatások szerint 1916 decemberében az angolok részén 953 tiszt és 39,711 katona volt
a veszteség, 1917 januárjában 943 tiszt és
33.489 katona, februárban 1216 tiszt, 16,277
katona, márciusban 1765 tiszt, 28.709 közlegény, áprilisban 4831 tiszt, 31.629 közlegény, májusban 5919 tiszt, cs 107.075 katona. Ehhez járul a flotta vesztesége, nevezetesen 177 tengerésztiszt és 2247 haditengerész.
,

Angol szocialisták Pétervárott.
Berlin,
junius 13. Hágáitól jelentik a
Berliner Tageblatt-nak: Most már kétségtelen, hogy az angol kisebbségi szocialisták
kiküldöttei a nehézségek ellenére mégis Pétervárra fognak utazni. A matrózok és a
fiitők szövetségének önkényeskedő eljárása
a kormányra nézve sokkal kínosabb, mint a
szocialista megbízottakra nézve,
békéltető
közvetítés utján azonban az a megállapodás
jött létre, hogy a matrózok glasgowi szövet
sége legénységet szemelt ki egy hajóira, a
mely a munkásmegbizottakat
Hollandiába
vinni.
'
i

A német szocialisták stockholmi
utazása.
Berlin, június 13. A német független szocialisták küldöttségét Haaseval már vasárnap várták Stockholmban, de nem utaztak el4
Az ut elhalasztásáról Bemstezn igy nyilatkcn
zott:
— Egészen bizonyosan Stockholmba fő*
gunk utazni. Csak azért halasztottuk el utunkat, mert/egyszerre akarunk mindent elintézni. K á r volna időt vesztegetni, már íredig ha,
most utaztunk volna, néhány nap múlva
vissza kellett volna térnünk, aztán ismét
meg kellett volnai tennünk a stockholmi utat
s ott üldögélhetnénk. Abban
állapodtunk
meg, hogy majd akkor utazunk
Stockholmba,
ha egymásután
vplfim ennyi
konferencián,
vészt vehetünk, azon is, amelyet az orosa
munkás- és katonatanács hívott össze.
('
Ha junius végén megyünk Stockholmba,,
minden bizonnyal több nemzetközi csoportot.)
fogunk ott találni, mint ma, tehát abban a
helyzetben leszünk, hogy több csoport állás*
foglalásáról szerezhetünk tájékozódást és tötn,
bet végezhetünk. Ilyen értelemben néhány, !
nappal ezelőtt fíaase táviratozott Brantingnak, a holland-skandináv

bizottság elnöké- /

Brantingtói, aiki közli, hogy ai bizottság helyesli a füg- /
gletlen német, szoeiálista 'kiküldöttek utjának',
elhalasztását.
j
nek és tegnap este választ kapott

Jegyezzünk hadikölcsönt.

Szeged, 1ÓÍ7. június 14. '
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LEGUJÁBBT
H Á G A : (Reuter-jelentés.) Az uj spanyol kormány
fentartja a semlegességet,
üe hangoztatni kívánja az
antant-államok
irányában való előszeretetét.
STOCKHOLM:
Pétervárról jelentik:
Az ideiglenes kormány véleménye szerint
az alkotmányozó országgyűlés október 14ikén fog összeülni.
R O T T E R D A M : A Daily News jelend
Pétervárról: A munkástanács junius 9-íkén
a szövetségeseihez
utlimátumot küldött a
béke kérdésében,
BERLIN:
A Wolff-ügynökség jelenti
13-ikán este: A harovanálakon ma nem történt különös esemény. London erődjét repülőink bombázták.
W A S H I N G T O N (Reuter-jelentés): Egy
nómetb uvárhajó elsülyesztette a 3716 tonnás Petrolite nevü felfegyverzett amerikai
gőzöst. A legénységből 20 embert megmentettek, a többi elpusztult.
G E N F : A Havas-ügynökség jelenti Cadizból: Ma reggel a cadizi öböl közelében
egy spanyol torpedónaszád megtalálta az
„U. 52" német búvárhajót, amelynek gépeit
ágyulö véssél megrongáltak.
A búvárhajót
20 főnyi legénységével a kikötőbe vontai-"
ták, a legénységet internálták.

Az olasz kormányválság elsimult.
Lugano,
junius 13. A Corriere della
Sera jelenti: Tegnap hosszas tanácskozásokat folytattak a
kormányválság ügyében.
Ma reggel minisztertanács volt, amelyen a
kormány összes tagjai részt vettek. A Secoio
értesülése §zerint Sonnino külügyminiszter
elfogadta azoknak a minisztereknek az álláspontját, akik külön véleményt hangoztattak. Az Agenzia Nazionale azt jelenti, hogy
Sonnino és Bissolati között heves szóváltás
volt és a szóváltás után ugy Bissolati, mint
Bonomi, Oomandini és Canepa benyújtotta
lemondását. A Sonnino és Bissolati közti
szóváltás* drámai jellegű volt. Egész nyíltan
és a legközönségesebb kifejezésekkel vádolták egymást különböző mulasztásokért.
A
jelenet mégis meglehetősen lirai akkorddal
fejeződött be, amennyiben a két ellenfél egyni|is karjába borult és sirva békült ki.
Lugctno, junius 13. Szombat reggel megérkezett a király Rómába és sorban fogadta
a kormány tagjait; előbb Boselli miniszterelnököt, azután a többi minisztej-t. A király
igyekezett helyreállítani a békét a kormány
tagjai között és behatóan kiterjeszkedett a
belpolitikai kérdésekre, különösen a legégetőbb kérdésre, az élelmezési viszonyokra.

Angol jelentés a messinesi
robbantásról.
Hatszáz

tonna

robbanóanyagot

használtak

fel.

Kopenhaga,
'junius 13. A Politiken jelenti: A Times tudósi tója jelenti a főhadiszállásról, hogy a messinesi német állások
felrobbantására 600 tonna robbanó anyagot
használtak fel tiz angol mértföldön eloszló,
mintegy husz német állás elleti. A borzalmas látvány vulkánok hirtelen kitöréséhez
hasonlított. A föld messze távolságokra érezr
hélőeri megremegett.

"

HÍREK

a Maros szabályozásának és a szegedi téli
kikötő építésének nagyjelentőségű kérdése.
A megindított mozgalomhoz dicséretes megértéssel csatlakozott a hatóság cs a kereskedelmi és iparkamara. Ugy volt, hogy az
összes érdekelt törvényhatóságok, kamarák
és érdektestületek bevonásával
ankét lesz
ebben az ügyben vasárnap Szegeden. A meghívók idejében szét is mentek, de szerdán
arról értesítette Somogyi
Szilveszter polgármester a meghívottakat, hogy az
ankét
elmarad,
őszre
halasztották.
Az elhalasztás
oka az, hogy a mai bizonytalan, még ki nem
alakult belpolitikai helyzetben az ujult erővel megindult mozgalom semimi esetre sem
:
járhatna sikerrel.
.

ocoo

bordal.
Ami ma az én lantomat
dalra készti: az a por,
mely méltó, hogy nevét zengje
néhány rímes, röpke sor,
mást megihlet a szerelem,,
a vig mámor, vagy a bor,
én azó tartom: legszebb daltárgy
a por, a por, ó, a por.
Ott csillog a napsugárban
a tavasziipk jájtehor,
tűzhamuként száll a nyárban,
mikor a lég szinte forr,
•s vgn por ősszel, van por télen,
sűrűn, dúsan, mindenkor,
semmiből nincs olyan sok, mint
a por, a por, ó, a por.

— A szegedi honvédekért. A háború kitörésekor mozgalom indult meg az iránt,
hogy a társadalom (felkarolja mindazokat,
akiket a háború sújtott, tehát különösképpen
•a hadiözvegyeket és árvákat. Az országban
mindenfelé gyűjtéseket indítottak az ezredek,
hogy az ezred soraiban hősi halált haltak
hátramaradottjainak könnyeit letöröljék. B
gyűjtések mindenütt szép eredménnyel jártak és nincsen egy ezred sem, mely 20,0(10
koronánál nagyobb tőkével ne dicsekedhetnék, csupán a szegedi honvéd ezred nem dicsekedhetik ilyen alappal, a szegedi 5. honvéd gyalogezred hadiözvegyei és árvái alapja ugyanis alig haladja meg az ezer koronát.
A mulasztottak pótlása végett bizottság alakult
iSzegeden dr. Somogyi Szilveszter polgármester és Nágel Manó ezredes elnöklése alatt,
amelynek az lesz a célja, hogy rövid idő alatt
minél nagyobb tőkét gyűjtsön össze közadako
záriból az 5. honvédgyalogezred hadiözvegyei
és árvái fölsegélyezésére. E bizottság működése két irányú. M í g az egyik a gyűjtés
mellett folytat propagandát, addig a bizottság másik része a népünnepély rendezése
körül fejti k i tevékenységét. A népünnepély
julius 1-én lesz Újszegeden. Felkérjük lapunk
olvasóit, hogy e bizottságokat támogatni szíveskedjenek és az 5-ös honvédek hadiözvegyeinek és árváinak szánt adományokat
Gyarmathy
Géza rendőrtiszt
(bizottsági
pénztáros) címére küldjék el.

Nagyszerű az, ha az utcán
szánkba a szél port sodor,
ingyen hibák, lmkas-uccse,
csakúgy prüszköl minden orr,
s ha miakja szemed könnyes,
rosszul teszi a botor,
kellemesebb dolog nincs, mint
a por, a por, ó, a por.
Sok az ember, drága a lét,
panaszoljuk
annyiszor,
még mennyivel többen volnánk,
ha nem volna itt a por,
több embert küld másvilágra
a por, mimt bárhány doktor,
az emberek jótevője
a por, a por, 6, a por.
'"ti

Porból lettünk, porrá leszünk,
s mely ma ránk száll, az a por:
talán épp a dédapánk volt,
vagy kedvesünk volt egykor,
s mi is por leszünk, ha elkap
a forgó halálmotor,
minden midik, örök csupán
a por, a por, ó, a por.

— Kitüntetések. Balogh
István és
Kozar
Józesf 5. honvédgyalogezredbeli honvédeket
a 2. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki.

— A pénzügyi bizottság ülése. A pénzügyi
bizottság csütörtökön délután négy órakor a
városháza tanácstermében ülést tart.

Tűzre az öntöző kocsit,
legyen szűz az ntcasqr,
.elég baj, hogy meggyalázza
csúf esőviz olyankor,
ha nem lenne porunk itöbbé,
senki nem volna vidor,
legyen becses s háboritlan
a por, a por, ó, a por.

— Három korona egy kilogram marhahús.

KOPÓ

•A szombathelyi Vasvármegye cimü lapban
a következő irigyeim-való sorok jelentek
meg: Vasárnap reggel a hatósági husszékben
nyers marhahúst mérnek ki. Egy kilogram
három korona. (Mikor lesz nekünk, szegedieknek is, ilyen boldog vasárnapunk?

PÁL.

— A mübarátok aukciója. A Szegedi Mü-

— Időjárás. Meleg idő várható,
elvétve
zivataros esőkkel,
PROGNÓZIS:
Meleg, elvétve csapadék, zivatarok. Déli hőmérséklet 25.1 fok
Celsius.

— Beöthy Pál lemondott a Ház elnökségéről. Budapestről

telefonálja tudósítónk: A

képviselőház elnöksége szerdán levelet kapott Beöthy Pál képviselőházi elnöktől,

a

melyben Beöthy bejelenti elnöki tisztségéről való lemondását.

— Elmarad a Maros szabályozása ügyében tervezett ankét.

A Lloyd

kereskedelmi

bizottságának kezdeményezése folytán tud-

valevőleg

újból napirendre került

Szegeden

barátok Köre kiállításával kapcsolatban feladatának tekinti a műtárgyak minél szélesíebb körben való terjesztését, miért is pénteken és szombaton délután 4—7 óra között
mindazon eladásra szánt műtárgyakat cián
verezik, amelyeket a kiállítás tartama alatt
nem vettek meg. A mütárgyárverés a politikai hatóság képviselőjének jelenlétében fog
történni s az árverés alá kerülő tárgyak sorrendjét a katalógus állapítja meg. Árverés
alá kerülnék: Ueller Ödön, Károlyi Lajos,
Pap Gábor, Nyilassy Sándor, O. Petrovics
Emil, Tornyai János, Hódi Géza, Hódi Lajos,
Roítmann Mozart" Sennyei József, ModoriAJexits István festményei, rajzai és grafikai
lapjai, Pásztor-János és Pick Lajos szobrai,
kézimunkák, porcellánok, fayeneeok és antik üvegek. A műtárgy-árverésen továbbá
árverésre kerülnek ü m kiállított műtárgyak
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is. A'kii valamely műtárgyát a mübarátok
aukcióján óhajtja eladni, pénteken és szombaton délután 3—4 óra között a kultúrpalotába hozza, el a tárgyat. Az árverési vételár
10%-át levonják a szegedi hadiárvák segélyalapja javára. Az aukció után vasárnap délben 1 órakor lesz ai kiállítás ünnepélyes bezárása.

— Indítvány a városi gőzfürdő eladására.
Dr. Kovács József törvényhatósági bizottsági tag szerdán a következő indítványt nyújtotta a juniusi közgyűlés elé: A- városi gőzfürdőbe befektetett több m i n t egymillió korona tőke semmi jövedelmet nem ilmz, sőt a
múlt évben erre az üzemre a. város 5680 koronát ráfizetett, ez évre pedig 7392 korona veszteség van előirányozva, ha ugyan ez amiatt,
inert a gőzfürdő zárva van, még jelentékenyen emelkedni nem fog. A háborús kenjünk! urák folytán az ingatlanok értéke az
utóbbi időben tetemesen emelkedett: jnditványozom, bogy a fürdő sürgősen adassék
el. Indiványozom továbbá, hogy sürgősen kéressék fel a belügyi kormány, miszerint a
szénközpontot utasítsa, bogy a gőzfürdőnek,
mint a legnélkülözhetetlenebb közegészségügyi intézménynek szenet szolgáltasson ki.

— Egy mérnök tragikus halála. Pozsonyból jelentik: Koliln Lajos, a Nobel-féle dinamitgyárnak esztendők óta vegyészmérnöke,
megtekintette a készülő uj épületeket és miközben egyik állványról a másikra lépett át,
több emelet magasságából lezuhant és szörnyetbalt.

— Katonai rendőrséget a külterületekre.
Dr. Lippay Lajos törvényhatósági bizottsági
tag indítványt adott be a közgyűléshez,
amelyben elmohdja, hogy a külterületen a
közbiztonság rossz állapotban van. Kevés a
rendőr, ezek is annyira tul vannak terhelve
munkával, hogy képtelenek a közbiztonságra
fölügyelni. Ezért azt indítványozza, eszközölje ki a közgyűlés, hogy a katonai rendőrség hatáskörét a külterületre is terjesszék
H
.,
iá i,.í . J IJ ;

— A siketnéma leány és a hadikölcsön.
A Korzó-mozi hadikölcsön-estéinek meghatóan kedves epizódja játszódott le szerdán a
főispáni hivatalban. (Mint azt m á r megírta a
Délmagftavqrszág, vasárnap este dr. Zadravecz István alsóvárosi plébános mondott beszédet ai hadikölcsön esten. Jelen volt a moziban egy siketnéma lány, névszerint Egedi
. Katalin, Vasasszentpéter - n te a i lakos is, aki
csodálkozva nézte, hogy egy pap lép a pódiu m r a ós hosszan beszél az egybegyűlt kőzönséghez. Mikor vége volt az estének, érdeklődni kezdett, hogy m i is volt ez? Hosszú
ideig tartó magyarázgatás után végre megsértette, hogy miről van szó: az ország, bajban
van és polgáraihoz fordul, hogy .segítsen
rajta, a saját érdlekében. Szerdán délelőtt aztán megjelent Borboki István főispáni titkárnál Egedi K a t a l i n és közölte, bog}7 megtakarított 200 koronáját ő is a haza oltárára
akarja helyezni. Sok_gazdag — bizony — példát. vehetne Egedi Katalinról.

— ítélet

a

verseei

TELEFON:

Igazgató:

11-85.

TELEFON

VAS SÁNDOR

11-85.

y r r

Pénteken,

junius

15-én

a
Kroó Margit PauSay Erzsi
az Operaház művésznője.

A Nemzeti Szinház
művésznője.

Rózsa Lajos
az Operaház művésze.

M Ű S O R :
1. K u r u c z J á n o s : „Ábránd régi magyar
dalok fölött." Zongorán előadja a s z e r z ő .
2. a) M a s c a g n i : Santurra
rasztbecsület" operából;

áriája

a „Paősszel"

3. Költemények: előadja: P a u l a y E r z s i .
4. a) M e y e r b e e r : ária a „Dinorah" operából ;
b) V e r d i : ária
Előadja: R ó z s a

a „Traviata" operából.
Lajos.

Szünet.
5. a) P u c c i n i : Ária a „Tosca" operából;
b) K u r u c z J á n o s : „Hervadó rózsák
közt" dal, előadja; K r o ó M a r g i t .
6. D a l o k : Előadja: R ó z s a

Lajos.

7. G á r d o n y i G é z a : Monológ,
Előadja: P a u l a y

— A szinház villanyvezetéke. M é g 18Ő6bau rendezték be a szinház villanyvezetékét.
Azóta természetesen ugy az igények, mint
technika lényegesen fejlődtek és a. világítási effektus már nem felel meg a mai igényeknek. A vezetéket most. újból fogják rendezni. Buócs Árpád városi gépészmérnök legközelebb Budapestre utazik, ahol a modern
színpadi berendezéseket fogja tanulmányozni. — Tudtunkkal a városnak nincs pénze
fölösleges kiadásokra. H a a háború után
hely reál Inak a normális viszonyok, az egész
színpadi berendezést átépítik. Minek utazgatnak és költenek most- olyan berendezések
miatt, amelyeket rövidesen meg kell bolygatni, esetleg ki kell cserélni? A városházán
egyes ügyosztályokban még mindig fütyülni
akarnak a közgyűlés akaratára és irtóznak
a. koncepciótól, ha mástól származik is. A j á n l
juk ezeket az elpusztulni nem tudó jelenségeket a polgármester ur jóakaratú figyelmébe.
— Leszállított á r b a n : Női és leány
felöltők, szövet és selyem
ruhakabátok,
vizhatlan (impregnált) szövet, selyem és
gutnmi köpenyegek, kosztümök, aljak, blúzok, alsók stb. készen és mérték szerint
Reményiné Feídmann Sári
női divatháza és divatszalonja, Szeged, a főposta mellett.
Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5,
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14.
— Két fegyenc szökése. A jobb magaviseletű fegyenceket a Csillag-íbörtönből tudvalevőleg mezei munkára adják. Ketten, Bein
J a k a b hírhedt zsebtolvaj és Oláh József,
ugyancsak ismert betörő gróf Teleky József
dunatetétleni birtokéra kerültek, ahonnan
egy őrizetlen pillanatban mindketten megszöktek. A rendőrség keresi őket.
— „Elit" divatszalon Szegeden. Czeizler
Dezsőné és Társa Löw Lipót-u. 2. II. (Valériatér sarok) értesitik a n. é. hölgyközönséget,
hogy „ E l i t " divatszalon cim alatt divattermet
nyitottak. Kérik a n. é. hölgyközönséget, hogy
szíveskedjenek bizalomteljesen hozzájuk fordulni.

— Árdrágítók

b) K a c s o b - P o n g r á c z
„Késő
dal előadja: K r o ó M a r g i t .

Erzsi.

Az énekszámokat zongorán kiséri:

Kurucz J á n o s .

katonaszabaditási

b ü n p ö r b e n . Kedden hirdette ki az ítéletet a
temesvári hadosztálybiróság a verseci ka,
tonaszabaiditók bűnügyében. Dr. Fritz József
népfölkelő segédorvost hat havi börtönre ítélték, rangjától megfosztották ós kötelezték
arra, hogy 700 koronát fizessen a rokkantalapnak. Geivinger Károlyt lefokozás® mellett egg és félévi börtönre, Barscke Gyula és
IKrömpler lóerenc őrmestereke,t pedig egyenkint három havi börtönre átélte a bíróság.
A vádlottak büntetését a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vették. Dr. Fritz segédorvost
abban mondták ki bűnösnek, bogy a katonáknak állítólagos (betegségükről hamis bizonyítványt állított ki, Geiringer a katonákat
rábeszélte arra, hogy pénzt adjanak a segédorvosnak, m i g a két őrmester jogtalanul álíitott ki felülvizsgálati engedélyeket.

Szegeií, 1917. junius 14.

a

kihagasi

bíróságon.

Pónusz Pálné királyhalmi asszony i i z koronáért árusította a szappan kilóját. Dr. Tetnesváry Géza helyettes főkapitány három
naipi elzárásra és husz korona pénzbüntetésre ítélte. Túri Józsefné csongrádi asszony a
szerdai hetipacon hat deka vajat egy korona
negyven fillérért adott el, özvegy
Varga
Ferencné szentmihálytelki asszony pedig
egy kiló füstölt hust tizenhat koronáért árusított. A kihágása Ibiróság nyolc-nyolc napi
elzárásra és száz-száz korona pénzbüntetésre
ítélte az árdrágító asszonyokat.
— Ö R A és É K S Z E R javításokat gyorsan,
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K.
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538.
— Módosító rendelet a fa- és faszénkészletek bejelentéséről. A hivatalos lap
szerdai száma rendeletet közöl a fa- és faszénkészletek bejelentése tárgyában kiadott
rendelet módosirtásáról. A rendelet szerint a
szállítási igazolványokra vonatkozó rendlelkezések életbelépésének junius 15-ére kitűzött
idejét julius 1-éig halasztotta el a kormány.
A z eladó a vevőnek julius 1-éig az előző rendelet korlátozásaitól függetlenül szállíthat.
A rendelet egyéb intézkedései .Változatlanul
fenmar adnak,
,
>,

— Dijnok-növendékek a Mávnál. A m.

A hangverseny kezdete pont
8 órakor a n y á r i helyiségben.

Helyárak:

Zsöllye 5 —

-4-—,

II.

I. hely

hely

III. hely 2 ' —

korona.

kir, államvasutak a háború tartama alatt a
kereskedelemügyi miniszter engedélyével forgalmi dijnok-növendékül 18-ik életévüket
még be nem töltött, érettségi vizsgát tett ifjakat is alkalmaznak. I l y ifjak folyamodványaikat •— születési és érettségi bizonyitványroyal felszerelve — a magyar királyi államvasutak igazgatóságánál (Budapest, VI. Andrássy-ut 73) adhatják be. Az alkalmasnak
talált folyamodókat 18. életévük betöltéséig,
illetőleg a vasúti szákvizsgák letételéig, kizárólag tanulás és kiképzés céljából fogják foglalkoztatni és lehetőleg eddigi lakhelyükön

Szeged, 1917. jundtts 14.
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levő állomásokra fogják azonnal beosztani,
hogy továbra is szülői ellátás alatt, mar,adhassanak. A növendékek 18-ik életévük betöltésévél rendszeres vasúti alkalmazottakká,
•forgalmi dijnofcokká válnak.
T a n u l j u n k idegen nyelveket
nyelviskolában. Telefon 14—11.

a

Városi

Részvénytársaságot alakítanak a szegedi paprikabizományosok.
• (Saját
tudósítónktól.)
A Hadütermény
részvéuy társaság tudvalevőleg
tizenhárom
szegedi kereskedőnek adott megbízást arra,
liogy a Haditermény részére paprikát vásároljanak. A bizományosoknak a paprika vásárlására kizárólagossági joguk van. A papr ik.a h iz oínányosokat három és fél százalékos
haszonrészesedés illeti meg. A vásárlások kizárólag a Haditermóny részére történnek, a
közfogyasztás céljaira csak annyi mennyiség
jut, amennyit, mint esetleges felesleget, a
Hadittermény a szabad forgalomnak átenged.
A szegedi paprikábizománycisolk elhatározták, hogy részvénytársaságot akJkitanak
másfél millió korona alaptőkével. A részvénytársaság alakításával a bizományosok a
kereskedelmi érdekeket akrirják kellő védelemben részesíteni. A közönség "érdekeit a
részvénytársaság megalakulása nem érinti,
mert a vásárlások, mint már említettük, nem
a közfogyasztás számára történnek.
A részvénytársaság alakuló gyűlése csütörtökön délután lesz a Lloyd-társulat, helyiségéén. A részvénytársaság megalakulásáról
a következő információkat kaptuk:
A szegedi mezőgazdák kiviteli szövetkezetében érdeklődésünkre a részvénytársaság
megalakulásának szükségességét azzal okol-

*

ták meg, hogy ily módon egyik bizományos
sem fog működni a másik hátrányára. A
közös megállapodások nélkül előfordulhatott
volna, hogy egyiesek aránytalanul nagyobb
forgalmat bonyolítottak volna le azáltal,
hogy — esetleg — a megállapítottnál kevesebb jutalékkal érték volna be, vagy más
meg nem engedett módon kerestek volna érvényesülést a többi bizományos rovására. A
szervezkedéssel ezeknek az eshetőségeknek,
mint föltevéseknek, elejét vesszük és mindenki az eddigi üzleti forgalmához mérten
bonyolítja le a bevásárlásokat.
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Csütörtökön junius 14-én

Uj magyar attrakció !

Miután a vásárolt pa prika mennyiséggel
kizárólag a Haditermény rendelkezik, amely
•a készleteket elsősorban a hadsereg szükségleteinek ellátására és az export számára
használja fel, a közfogyasztás érdekeit tekintve a részvénytársaság megalakulásának
igen alárendelt jelntősége van. Amennyiben
a bevásárolt készletekből — a m i ezidő szerint
nem valószínű — a közfogyasztás számára
is jutna, szükségleteit mindenki a régi szállttójától szerezheti be.
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KmUner
Pétertől, a Púlfi
Dániel-cég
igazgatójától az alábbi felvilágosítást kaptuk:
— A bevásárlási részvény társaiság esii
törtökön alakul meg a Lloydban. Az értekezleten minden bizományos In fogja űzetni
részvényjegyzések összegét. Egy részvény ára
harmincezer korona.
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Társadalmi szinmü 3 részben.

A főszerepben Thurg Elemér és Lakos
E d i t h , a kis gyermekpiiiiiadonna.

AA

— A követendő eljárásra nézve a főbizo*
mányosok m á r megegyeztek. Az értekezleten
már csak ezeknek ,ai megállapodásoknak pre*
kktuálásáról lehet szó. •
—- A bevásárlási részvénytársaság megalakításának célja röviden az, hogy együk
bizományos se keressen többet, mint a másik. A közönség szempontjából a részvénytársaság megalakulásának nincs jelentősége.
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Előadások d. u. 5, fél 7 és fél
9 órakor. Jegyek előreválthatók
délután 3 órától kezdve.
Helyárak: Zsölve P20, 1. hely 1.—,
11, hely —*80, 111. —.50 fillér
'••••••••BHBBBHBflMBSHHWMI'/
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ORZO MOZI

Igazgató: VASS SÁNDOR.

Telefon 11-85.
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1 Hat százalékos
a
m

Csütörtökön

A dán filmgyártás szenzációja!

fa abbé

n
M
m
aláírható eredeti feltételek

u
a
a
m

mellett

SD
b á r m e l y összegben a
hivatalos aláiró helyen:

Nagy dráma 5 felvonásban.

Kálié-üzletében

SZEGEDBH, Mzta!
vv

Pénteken hangverseny a nyári
helyiségben. Kezdete 8 órakor.

1 0 Ö koronáért
9 6 * 5 3 kor.
vv

Előadások 5, 7 és fél 9 órakor.
<m

11 fi!II í B 8 b ' Páholy 1.60, zsölye 1.20, I. hely 1 K.,
n & i y ű i a i i . II. hely —.80 fillér, III. hely—.50 fillér.

m
m
s
m

80% kölcsönt
npjfok Igen olisú kamat mellett,

szemben

bélmaöya/rörszág

I

Szeged, 1917. junius U .

Kanada vasúti sínekkei látja el
Franciaországot.

Ih'rlin, junius 13. A.Times jelentése szerint junius elején a kanadai alsóilázban szóvátették, liogy a National Transkoniinent
vasút sínéit félszedték és Fmncinonszágba
vitték, Ezt az intézkedést hevesen bírálták,
mert a kanadai vasul ügy megkárosítását láták benne. A kanadai vasutminiszter azzal
indokolta az intézkedést, liogy alkalmas vágányokat kellett Franciaországba küldeni
hozzátette, hogy hajlandó Kanada össse-s vágányait felszed&jni, h a a háborút ezzel meg
lehetne nyerni.
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SPORT
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A SzAK vasárnapi mérkőzése. Rendkívül
érdekles mérkőzésről gondoskodott vasárnapra a fcotball sport híveinek ai S z A K vezetősége. Sikerült nagy áldozatok árán a magyar bajnokcsapatot, az óriási formában lévő
!M. T. K - t lekötni. A Magyar Testgyakorlók
K ö r e vezetősége szerdán értesítette a, SzAKot, liogy erős kombinált csapatot küld. A
ISaAlK csütörtökön este fél 7 órakor nagy tréningét tart, hogy méltóan megállja helyét.
A mérkőzést Geieler szövetségi biróovezeti.
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kitűnő ízű házikenyér,
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Kot kot tojáspőtló,
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leves-pótlékok,
oroszlán sósborszesz,

Q

Sapill kézmosó és fertőtle- § j
nités stb.-re
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BOKOR

ü Valéria-tér.
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Húspiac.
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Vevők köteles8ek a vételár 10% bánatpénzül letenni. A vételár első részlete
15 napon belül a második részlete
pedig 30 napon belül két egyenlő részletben kell megfizetni. A bánatpénz a
második részletbe tudódik be. :: :: ::
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Felelős szerkesztő: Pásztor Jőzsef,
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Szegeden a Széchenyí-tér
4. sz. alatt földszint 7—8
ajtó junius hó 14-én délelőtt 10 órakor Koronautca 15 és Valéria-tér 10. sz.
alatti bérpalota 541.125.—
korona vagyis Ötszáznegyvenegyezer és százhuszonöt kor.
kikiáltási áron elárvereztetik.

a l á i r á s i

Gyomor bajosok dicsérik a Lelzinger-féle
g'omo'csapp jó hatását,
i v«*gje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
, yógysaer tárában Szeged,
fezéchenyi-tér.
25C
Legjobb bajfesiő az
országosan elismert Lein-ünger-féle. Ára 4 korons.
Kspbató Leinzinger Gyula
gyógyszertárában S®?*"Széchenyi-tér.
25C
F á j ó s f o g á r a vcg.en
mielőbb a hircs Lsinzingcr-féle f o g c s e p p b ő i
üvegje 70 fillérért kapható
Leinzinger
Gyute
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér.
250

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzlnger-felo
h i n a h a js z e s z * által. Ára K 1-50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

H a j ő s z ü l és ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle
„Hajrestorerl.
használja. Ára 1 K 50 fii,
Kapható Leinzinger Gyula
vogyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

t

'

A Délmagyarország telefonjai

ea
lp i i i i l i .

I z z a d v a l a m e l y test
r é s z e ? Ugy használja s
dr. Lelnzing'er-féle klprébáit szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyí-tér.
250

i

Szerkesztőség

Kiadóhivatal

305.

81,

Paprika
Aluiirott Haditermény paprika

m

készáru bizományosok, ezennel félszólitjuk mindazokat, a
kiknek őrlött

paprika kész-

letük van, hogy azt
16-tól

kezdődőleg

junius
minden

hétköznapon d. e. 9—12 és
d.

u.

3—5

óra

között

a l n liiii-tl Pilla
(Tisza Lajos-körut 98.

sz. Tiszti

pavillon mellett) szállítsák be, mert
az átvételt közösen megkezdtük.

Bartók Vilmos,
Berger Henrik,
Czinner és Társa,
Danner Péter fia,
Első szegedi mezőgazd.
szövetkezete,
Fenyő Testvérek,
Goldgruber Gábor és fiai

mmmmmmmmmmmmmmmm®
Nyöraatött Várnay L. könvnyomdáflban, Szegtd, Kárágs-utca 9.

Kiss Testvérek,
Kardos J a k a b ,
M á r e r Ármin,
Pálffy Testvérek rt,
Pick Márk,
Reitzer Lipót és Társa,
Schwarz E, és fia.

