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LEGÚJABB.
GENF: A lyoni Nouive'llist jelenti Newyorkbó'l: Villa tábornok mexikói csapatai
három oszlopban nyomulnak Ghihuah.ua ellen. A mexikóiak és egy amerikai lovasjárőr között összeütközés volt, amely alkalommal néhány mexikói megsebesült.
BASEL: A francia
hadügyminiszter
jelentése szerint Délmarokkóban
lázadás
töri ki, amelyet a németek szítottak és csak
súlyos harcok után lehetett azt elfojtani. A
lázadást szitó németeket
tengeralattjárók
szállították partra.
BUDAPEST: Egyik buvárnaszádunk e
hó 11-ikén a Földközi-tengeren elsülyesztett egy körülbelül ezer tonnás angol torpedórombolót, amely az „ L " osztályhoz
tartozott.
GENF:
A Havas-ügynökség
jelenti
Pétervárról: A rendkívüli igazságügyi bizottság befejezte a vizsgálatot a régi kormánnyal szemebén és Stürmert, Jelajevet,
Protopopovot és Scegiovodovot bíróság elé
állítják.
BERLIN: A tengerészeti vezérkar főnöke jelenti: A buvárhajók az északi harctér elzárt területén ujabb 21.300 tonna,

a

földközi-tengeren ujabb 32.320 tonna hajóteret sülyesztettek el.
L O N D O N : Az admiralitás közli: Az
Avanges segédcirkálót junius 4-ikén éjjel
az Északi-tengeren megtorpedózták és elsüiyesztettéik. Egy embert a robbanás megölt, a többit megmentették.
BERLIN:
A WoMf-ügynökség jelenti
16-ikán este: A flandriai és az Artois-harcvonal egyes szakaszain, vakpiint az Aisne
-mentén és a Champagneban élénk tűzharc.
Az angolok támaidásait Monchynál és Croisillesíől keletre visszautasítottuk. A támadások nem idéztek elő változást a helyzetben.
KOPENHÁGA: Itt az a hir terjedt el,
hogy Poincaré

egészségügyi állapota ko-

molyan megrendült. Állítólag szélüdés érte.
Egy másik hir szerint

megbetegedésének

politikai okai vannak.
HÁGA:
Konstantin királyt Athénből
váló elutazásakor
Zaimisz miniszterelnök
és más hatóságok üdvözölték. A parasztok
letérdepeltek a király előtt, aki meghajlással köszöntötte őket és barátjaival is alig
váltott szót. A király egyik barátja a csolnak mögött úszott, amig a királyi pár a
számukra kijelölt hajóhoz ért.

-

Több városban kikiáltották a köztársaságéi. francia nagykövet elhagyta Péfervárf. -

STOCKHOLM, junius 16. A Reuterügynökség jelenti Pétervárról:
Kissanovhan kikiáltották az önálló köztársaságot.
Az ideiglenes kormány hivei és a polgárok
összecsapásánál nyolcan meghaltak és számosan megsebesültek. Fruminót, akit a köztársaság elnökévé kiáltottak ki, letartóztatták.
STOCKHOLM, junius 16.

A Svenska

Dagbladed jelenti Pétervárról: Hétfőn gépfegyverekkel ellátott ezred járta be az utcákat zászlókkal és ilyen feliratokkal: Üdvözlet Kronstadtnak és az ottani munkástanácsnak.

A

STOCKHOLM, junius 16. A Birsevija
Vjedomoszti jelenti: Zarizyn városát
az
ottani városi duttia köztársaságnak jelentette ki. A városban anarchia és pánik uralkodik. A helyőrség a városra másfélmillió
rubel hadisarcot vetett ki. A katonák önkény üteg sorozást tartottak és orvosi vizsgálat nélkül mindenkit hadiszolgálatra alkalmasnak nyilvániltojttak. A íap szerint
Zarizyn Oroszország élelmezése szempontjából, mint vasúti gócpont fontos szereppel
bir.
KOPENHÁGA, junius 16. Az Aftonbladed jelenítése szerint a pétervári francia
nagykövet elutazott Pétervárról.

Az olaszok támadásait visszavertük.
BUDAPEST, junius 16. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az Isonzónál a
harcban beállott szünet tovább tart. A
Plöcken-szoroson az ellenség tevékenysége
igen élénk. A határgerincen, a Suganavölgytöl délre tegnap ismét heves harc fej-

lödött. Az ellenséget visszavertük. A Zebiot
területén egy ellenséges előretörés meghiusult. Az Adamello szakaszon az ellenség
hatalmába kerített egy állást, mely a glecscserek közé volt előretolva.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Az angolok offenzívája szakadatlanul
folyik.
BERLIN, junius 16. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A flandriai arcvonalon csak a
délutáni órákban fokozódott ismét a harci
tevékenység. Erős tüz alatt állott Hollebeke vidéke és a W/arnetoritól nyugatra
levő terület, ahol az angolok egy támadását
ütegeink összpontosított hatása
lekötötte.
Az Artois-arcvonal több helyén heves harcokra került a sor. Az angolok a junius Ilikén este indított támadásaik meghiusulía
után tegniap reggel Loostól keletre újból
támadtak. Anhaltl és altenburgi zászlóaljak
a támadást elhárították és az ellenséget ott,
ahol benyomult, közelharcban visszavetették. Buliecourt-tól északnyugatra Is erőteljes ellentámadással ismét kiszorítottuk az
angolokat, akik korán reggel egészen második árkainkig törtek előre. Ma reggel itt
és Monchytól keletre ujabb ütközetek fejlődtek.

részén a tüzérség tevékenysége este tetemesen fokozódott és sok helyütt éjjel is
éléjík maradt.

A német trónörökös hadcsoportja:
Az Aisne mentén és a Champagne nyugati

LUDENDORFF, első föszállásmester.

Aíbert württembergi herceg hadcsoportja: Felderítő előretörések a lotaringiai
sikon számos foglyot eredményeztek.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Erős ágyútűz
Kelet-Galiciában.
BUDAPEST, junius 16. (Közli a miniszterelnöki
sajtóosztály.)
Az oroszok
ágyútüze Keletgaliciában helyenkint erösebb lett. Egyébként nincs jelenteni való.
A VEZÉRKAR F Ö N Ö K F .
BERLIN, junius 16. A nagy főhadiszállás jelenti: A keleti harctéren a helyzet
változatlan.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
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A Maros-kérdés.
Irta: Aozél Qéza.
a 'Lloyd kereskedelmi bizottságának elnöke.
Amidőn a Maros szabályozásának és
hajózhatóvá tételének kérdését a Lloyd kereskedelmi bizottságában ('elvetettem, sokan
az ügy tárgyalását nem tartották időszerűnek. Azt állították, (hogy az ügy tárgyalására
a lelerlegi háborús idő nem alkalmas. Nem
osztván ezen nézeteket, az ügyet mégis szőnyegre hoztam, mert éppen a háborús feljeniények folytán azt a legaktuálisabbnak és
megoldását a háború tapasztalatai folytán
sürgősnek tartom. Elég hivatkoznom dr. Tonel'li Sándor kamarai titkár 'urnák a Maros
folyózíhatóvá tételének kérdését teljesen felölelő, nagy szakismerettel megirt füzetére,
•mely (megvilágítja azt forgalmi és közgazdasági vonatkozásokban. Most csak az országos pénzügyi szempontokra akarok
utalni,
mélyek — amint fenn jeleztem — a .megoldás aktuálitása és sürgőssége mellett szőlanak.
'

szemügyre nem sok reményt fűzhetnénk a
megindult
mozgalomhoz.
Hiszen
hálunk
.mindennel foglalkozta/k eddig, csak fontos
közgazdasági kérdésekkel nean. Ezek . megvalósítása körül állandóan Pató Pál politikáját észlelhettük a múltban. 'Az utolsó évtizedben közgazdasági problémák megoldása parlamentünkben alig tétetett
szóvá.
Sokkal ícmtosabbnak tekintették a meddő
.közjogi vitákat, kicsinyes személves antagoinzmus kiélesitiését és érvényesítését, semmint azt, hogy ezt a szerencsétlen országot,
mely a kiaknázatlan, szuniiyadó gazdasági
értékek kincses bányája, célirányos intézkedésekkel és megtelelő iniciativával nemzetgazdaságilag 'fejlesszék. Mig a nyugati
államokban,
különösen
Németországban
minden állami faktor a közgazdaság, az
anyagi boldogulás kérdésének szenteli ma- 1
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gát, nálunk e téren tespedést nemtörődömséget észlelhettünk.
Ma már hazánk minden polgára belátja,
hogy egy megújhodott Magyarország megteremtésére kell hogy iránvuljon az országos politika. Tudja, hogy a tehetségek érvényesiiihetése, minden embernek a kellő
helyre állítása égető szükségesség és az ország boldogulásának lehetősége csak az
anyagi erők fejlesztése jegyében keresendő.
Ép azért meg 'vagyunk győződve orról,
hogy öszefogva és válvetve az őszes érdekeltek teljes politikai és társadalmi befolyásukat latba fogják vetni, hogy a kormányra
a szükséges erkölcsi nyomást gyakorolják
a Maros kérdésének sikeres és gyors megoldása érdekében. Ilyen válvetett. 'cáltudatqs munkának meg kell hogy legyen a várt
1
sikere.

A német szociáldemokraták részletes békefeltételei.
Berlin, junius 16. Az Arbeifeze.it u.ng je- [ a háború következtében nem változott, mint
lenti iStotohholniból: ;Ma jelent meg- a holpéldául Írország' népe, Egyiptom. Tripolisz,
land-skandináv
bizottság
memoranduma,
Marokkó, India, Tibet, Korea és mások. A
amelyben a német többségi szocialisták vánémet szociáldemokrácia örömmel látná, ha
laszát közli a bizottság kérdőivének pontezeket a népeket az idegen uralom alól fel lejaira, A jelentés tartalma a következő: A néhetne szabadítani. A legtágabb önkormánymet szociáldemokrácia a kölcsönös megértés
zatot kívánja a német delegáció minden nem
alapján békére törekszik, de éppen olyan
zetiség számára, különösképpen a német bimértékben, mint ahogy a saját népének szarodalmi lengyeleknek és a francia anyabad fejlődését biztosítva akarja látni, elitéi
nyelvű elzásziaknak. A m i a magyarországi
minden olyan erőszakosságot, amely más né- és ausztriai nemzetiségeket illeti, e részben a
pek életerejére tör. A német szociáldemokránémet szociáldemokrata kiküldöttek csatlacia csatlakozik az orosz munkás- és katonakoznak a magyar és osztrák delegációk feltanács ama javaslatához, amely békét kíván
fogásához.
annexió és hadikórpótlás
nélkül
Elzász-Lotharingia
sohasem volt önálló
a nemzetek önrendelkezési jogának alapján.
nemzeti államtest, sem különálló nemzetiAz erőszakos annexió visszautasítása magá- ség. Lakosságának kilenctized része német
ban foglalja az elragadott gyarmatok visszanemzetiségű. A háború előtt a német biroadását.
A hadikárpótlások kierőszakolása
dalomhoz tartozott és állami hovátartozanfeltétlenül elitélendő, mert az illető népeket
dóságának kérdését felvetni helytelen dolog
gazdaságilag tennék tönkre vele. tehát a
volna.
béke igy nem lehetne tartós.
Franciaországnak
sohasem colt és
A megszállott területek politikai helyrema sincs történelmi joga Elzász-Loállítása mulhaüatlamd szükséges, 'de határotharingia b irtokára.
zottan elítélendő, hogy valamely hadviselő
Ha a franciák ki akarnák kényszeríteni a
fél kétnysztriftessék az elpusztított haditerümaguk részére ezt a területet, az annexiónál
letek felépítésére, hiszen a pusztításokat ba- nem jelentene egyebet, tehát
határozottan
rát és ellenség egyaránt követte el. Az egyriszautasitmidó. A német szociáldemokrácia
oldalú jóvátétel kötelezettsége hurkolt hadiElzász-Lotharingia népe számára azt kívánkárpótlás lenne.
ja, hogy egyenjogi és önálló német szövetségi államot alkossam demokratikus
törA népek önrendelkezési jogát illetőleg a
vényhozással
és
közigazgatással,
de
az
anmemorandum három csoportot különböztet
nexió nélkül való béke alapelve nem zárja
meg. Az első csoportba tartoznak azok az álki
azt, hogy barátságos megegyezés alapján
lamok. amelyek mint Belgium, Szerbia és
ne lehetne helye hatórkiigazitásnak.
más balkán országok, a háborúban elvesztet-

Hogy a háború .mily óriási pénzügyi
terheket fog maga htán vonni, ezt ma máimindenki agódva iátja. A monarchia két államának hozzájárulási kulcsa szerint Magyarország államadóssága mintegy 20 milliárd koronával szaporodott, zen óriási őszszegre fedezetet fog kelleni keresni és találni
ü békében. Azok az előzetes becslések, hogy
Magyarország kiadásai évente
1000—1200
millióval emelkedni 'fognak, sajnos, valóra
•fognak válni, zen kiadási többletet hazánk
jelenlegi viszonyai között alig-alig lesz lehetséges a polgárságtól adózás utján, azeddigi kereseti alkalmak 'mellett, beszedni,
sőt némelyek szerint ez teljesen lehetetlen.
Uj adóalanyok termése, uj jövedelmi források feltárást, az őszes számbajövő ténvezök
íés erők ernyedetlen munkájára lesz szükség.
A közgazdasági kérdések egész halmaza, fogja a háború után vasököllel döngetni államiságunk kapuját. Végzetes lenne országunkra, ha ezt'az intéző körök meg nem hallanák.
Ha az eddig szokásos toldozgató közgazdasági politikával akarnának tovább „vurstJizni" és nem szánnák rá magukat nagy. átfogó gazdasági reformokra. Nem akarok itt
a már szinte közhellyé vált többtermelés jelszavával foglalkozni. Ha ezt mégis megemlíteni, akokr csak azon vonatkozásban ' teszem* hogy nemcsak mezőgazdasági többtermelésre van okvetlen szükségünk, de több
produkcióra az ,iparban, több munkára is
minden téren, egy szóval minden néven nevezendő produktív erő megfeszítésére, ha
nem akarjuk azt. hogy az ár fejünk felett
összecsapjon. A szunnyadó erők felébresztése, a természeti kincseknek, melyek eddig
kiaknázatlanul hevertek, hasznosítása, a forgalmi eszközök megteremtése által hozzáférhetővé tétele állami életünk elsőrendű felték függetlenségüket. A német szociáldemokadatát kell hogy ezentúl képezze. 'Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy minden fillér,
rácia követeli Belgium
függetlenségének
mely az olcsóbb szállítás folvtán megtakahelyreállitását, de nem szabad Belgiumot
.rittatik, a nemzeti vagyont, az adózási ké•akár Németország, akár Franciaország-, akár
pességet növeli. Ezen szernponokbó] a Maros
Anglia hűbéresévé lealázni. Szerbiát és a
hajózhatóvá tétele eminens országos érdek
többi balkán államot illetőleg a német deleée e tekintetben dr. Tonelli barátom fejtegetéseit még azzal is megtoldom, hogv ez nemgáció apatakozik a magyarok és osztrákok álcsak ipari, de mezőgazdasági érdeket is kéláspontjához.
pes, amennyiben. Erdély búzát, rozsot, zabot
A második csoportban szintén önálló néés árpát visz ki az anyaországba, mig fűmet
pek
vannak, amelyek a háborús esemén yek
kukoricát importál. Ezen forgalom a Marokövetkeztében
idegen uralom alól felszabason volna lebonyolítható. Megjavítaná ezen
vízi szállítás az olcsóbb fuvar folytán a medultak, mint a régi Lengyelország és Finn
zőgazdasági termesztmények értékesítését,
ország, ezektől sem szabad megtagadni
az
Erdélyben és olcsóbbitifaná ott a kenyénmag
önrendelkezési jogot.
ként szolgáló kukorica árát. Ez csakis egy
A memorandum a harmadik csoportba
elenyésző detailkérdés ugyan azon fontos
azokat
az önálló népeket sorozza, amelyekelőnyök halmazában, melyek az országra
hárulnának, ha a Maros minél előbb hajóznek magas színvonalú kultúrájuk van, az
hatóvá tétetnék.
imperializmus áldozatai s amelyeknek közjogi viszonya s állami liovatartozandóságnk
Hacsak a mutak tapasztalatait vennők
v; - É#

A jövő békeszerződésben a nemzetközi
jog szilárd alapelveit kellene lefektetni a béke. tartósságának biztosítására, a jövő békéjének a népek gazdasági fejlődését, kultúráját, önrendelkezési jogát, testvéri közösségét
kell örök időkre biztosítania. A német szociáldemokrácia is nemzetközi választott döntőbíróság létesítésében látja az államok és a.
népek között a jövőben esetleg keletkező ellentétek békés és igazságos kiegyenlítését, a
ezenkívül követeli a lefegyverezést. a tengerek szabadságát, s elv gyanánt akarja biz-'
tositva látni, liogy az egyes néphadseregek
felfegyvérezését korlátok közé szorítsák s a.
szolgálati időt egységesen, nemzetközileg
állapítsák meg.
A memorandum utolsó része ismerteti a
német függetllen szociáldemokrácia békés törekvéseit, bizonyítja, hogy minden kinálkoz®
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módon próbálkozott helyreáll i tani a kapcsobékekonferencián.
latot az angol ós a francia elvtársakkal * s noha a vétkesség kérdésének .taglalása elől
készségét nyilvánítja arra, hogy
nincs miért kitérnie, nem helyesli azt, mert
feutwtás és hátsó gondolatok nélkül
nem remél attól jót az általános békekoirfehajlundó
részt venni m áüjalánm { rencia céljainak szempontjából
isissesEssssniiaasBsaaastiaaasscsasBsa

Junius

21~il{én ül össze a képviselőház.

Az Esterházy-kormány kinevezésével a
kabinet megalakítására vonatkozó tárgyalások még nem tekinthetők teljesen befejezetteknek. A kabinet több tagja ideiglenesen vállolt a a részére felajánlott tárcát
és betöltésre vár még néhány államtitkári
méltóság is. Az uj kormány hir szerint munkapárti körökben is kísérletezik. Gróf Serényi Béla a kereskedelmi miniszteri államtitkárságot Hantos Elemérnek ajánlotta fel,
aki a munkapárt tagja. Ha Esterházynak
sikerülne a munkapárt sorából is egy-egy
minisztertársat vagy legalább néhány államtitkárt szereznie, a hatalomban való általános és egyenlő részesedéssel az összes
politikai pártok kőzött biztosítani lehetne
az egyetértést.
Az uj kormány elé tornyosuló nehézségek más vonatkozásokban sem hárultak
el. A 8 Órai Újság szerint a munkapárt ellenzi valamennyi tervezett
minisztérium
felállítását és nem hajlandó hozzájárulni
ahhoz sem, liogy Tóth János legyen a képviselőház elnöke. Ezek az ellentétek könyv e n a helyzet fölborulását idézhetik elő
és elkerülhetetlenné tehetik a parlament feloszlatását.
Félhivatalosan jelentik, hogy a parlamentet junius 21-ére összehívják és ekkor
fog bemutatkozni az uj kormány a képviselőháznak és a főrendiháznak. Tálén addigra a személyi kérdéseket végleg el tudják
intézni, a további fejlenméyek pedig attól
függnek, hogy milyen programot hoz a
kormány, A kormány bemutatkozásáig a
politikában szélcsend áll be. Rövidesen elválik, hogy ezt a zélcsendet tartós belső
nyugalom — amire most a nemzetnek mindenekelőtt szüksége van — fogja-e követni.

zelálló politikai körökben határozottan állítják, hogy Esterházynak felhatalmazása
van a Ház feloszlatására.
Budapest, junius 16. Gróf Khuen-Héderváry Károly „A Nap" munkatársának
kijelentette, hogy a munkapárt, nagyon alaposan fogja kivallatni az uj kormányt szándékai és hajlandóságai felői és a munkaipárt
álláspontja attó fiigg, hogy milyen programmal fog bemutatkozni az uj kormány. —
A Nap szerint gróf Karácsonyi Jenő és
Hantos Elemér rövidesen kilépnek a munkapártból és Hegedűs Lóránt leteszi mandátumát.

Tárgyalások Rakovszkyval.
Budapest, junius 16. Politikai körökben
beszélik, hogy Rakovszky Istvánnal tárgyalások folynak, hogy Rakovszky a kabinetbe lépjen be.

Hantos Elemérnek felajánlották
az államtitkárságot.
Budapest, junius 16. Gróf Serényi Béla
felajánlotta Hantos Elemérnek a kereskedelmí minisztériumi államtitkárságot. Hantos egyik lap munkatársának megerősítette
a liirt azzal, hogy a döntés nehéz, miután
j a munkapártnak tagja és ha a pártból
mos; gyorsan kilépne, ennek olyan színezete ienne, mintha a hatalom
kedvéért
hagyná ott a pártot. Egyébként a ,kérdés-

ben egy-két nap múlva fog
a döntés.

megtörténni

A sajtó cenzor a eltörlése.
Budapest, junius 16. A Bud. Tud. jelenti: Vázsonyi Vilmos igazságiigyminiszter Grecsák Károly államtitkártól kivette a
hivatali esküt. Ezután Vázsonyi meglátogatta az igazságügyminiszterium ügyosztályainak vezetőit, majd Güntber Antal kúriai
elnököt. Vázsonyi a délelőtt folyamán hoszszabfc tanácskozást tartott a sajtócemzura
ügyében, annak folyamán az idő annyira
előrehaladt, hogy a további látogatásait a
legközelebbi napokra kellett halasztania.

Az uj államtitkárok kinevezése.
Budapest, junius 16. Jól értesült politikai körökben
befejezett ténynek tartják,
hogy földmivélésügyi államtitkárrá Bofctlík
Istvánt, honvédelmi államtitkárrá Szmrecsáuyi Györgyöt, pénzügyminiszteri államtitkárrá Beek Lajost fogják kinevezni.

Az uj miniszterek lemondanak
mandátumaikról.
Dr. Vázsonyi Vilmos a képviselőház elnökéhez levelet intézett, amelyben terézvárosi mandátumáról lemond. Gróf Batthyány Tivadar, őfelsége széniéivé körüli
minrstzer ugyancsak levelet intézett a képviselőház elnökségéhez, amelyben
szekszárdi mandátumáról mond le. A kormány
többi tagja, valamint a kinevezett államtitkárok szintén uj választásnak vetik alá
magukat.

Vázsonyi lemondott az ügyvédi
gyakorlatáról.

Dr. Vázsonyi Vilmos igazságügyi miniszter levelet intézett az ügyvédi kamarához, amelyben bejelenti, hogy az ügyvédség
gyakorlásáról lemond.
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Franciaország már csak
Amerikában reménykedik

Genf, junius 16. A francia kamara ülésén Ribot s Viviani beszéde után megkezdték ,a költségvetési javaslat tárgyalását. A
hadihitel tárgyalásánál Brizon
felszólalt,
Budapest, junius 16. Félhivatalosan
hogy a fronton küzdő katonákat ne büntesjelentik: A főrendiház a kormány bemu- sék szigorúan, a harctéren küzdő katonák
tatkozása céljából csütörtökön 21 rákén élelmezésére nagyobb gondot fordítsanak
este 7 óraiko rüíést tart. Ugyanezen a
és végül, hogy az idősebb korosztályokat
napon délután tart ülést a képviselőház, bocsássák haza. Brizon beszéde folyamán
amikor az uj kormány be fog mutatkozni. megemlékezett a haditanácsról is, élesen
bírálta működését és a tanácsot tehetetlennek és tehetségtelennek nevezte. Az elnök
A válság még nincs
ezért rendreutasította. Brizon beszédét azmegoldva.
zal az óhajtással fejezte be, hogy a békét
Budapest, junius 16. A Magyar Tudó- mindenáron minél előbb kössék meg.
sító jelenti: Az ellenzéki képviselők ujabb
A következő felszólaló, Dalbiez azt
tárgyalások során elhatározták, hogy ki kívánja, hogy a legutolsó offenzíváról monfognak tartani amellett, hogy a képviselő- dott interpelláció felett indítsák meg a vitát
ház elnöki állására Tóth Jánost jelöljék.
a kamarában.
Budapest, junius 16. A ..8 Órai Újság"
— A kamarának végre is tudnia kell,
irja: Hir szerint a munkapárt meg fogja — mondotta Dalbiez — hogyan végződött
akadályozni a tervezett minisztériumok
az offenzíva, amelyet én épen olyan politivalamennyiének a felállítását. Érdeklődés- kai, mint stratégiai hibának tartok. Meg
sel várják azonkívül Esterházynak és Tiszá- kell tudnunk, hogy mik vóltak ennek* az
nak a Ház elnökségére vonatkozó tárgya- offenzívának a következményei és milyen
lásait. Ha a megegyezés mindkét kérdés- összefüggése van az orosz front esemében nem sikerülne, akkor elkerülhetetlenaé nyeivel és az amerikai intervencióval. A
válik a Ház feloszlatása, A kormányhoz köparlamentnek mindent kell tudnia, a parla-

ment nem fogadhatja el a tétlenséget és a
hallgatást.
Painlevé hadügyminiszter azonnal szólásra állott fel.
— A kormány nem fél attól, hogy az
események napfényre kerülnek — mondotta. — Igenis, történtek hibás, de eredményeket is értünk el. Franciaország hősiesen
türi a hosszú háborút. Három hónap alatt
ezer négyzetkilométert foglaltunk el, ötvenezer katonát ejtetteiink fogságba és 800
ágyút zsákmányoltunk. Országunk földjét
lépésről-lépésre hódítjuk vissza. Az orosz
hadsereg passzivitása következtében a németek elvonták onnan csapataikat és a mi
csapataink és az angolok majdnem az egész
ellenséges haderő ellen harcoltak.
Innen
magyarázható meg az is, hogy ha az orosz
helyzet változatlan marad is, minden reményünket Amerika segítségébe vethetjük
és tovább is kitarthatunk.
Beszéde végén Painlevé azt kérte a
kamarától, hogy a vitát halasszák junius
28-íkára.
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JT szegedi njagántisztviselök
(Saját tudósítónktól.) Az a szándék, hogy
a magántisztviselők nyomorúságos helyzetén
valami módon javítani sikerüljön, szombaton konkrét alakot nyert. Wimmer Fülöp és
Pásztor József törvényhatósági bizottsági
tagok ugyanis a következő indítványt nyújtották be a juniusi közgyűlés elé:
Tekintetes Tanács!
Tisztelettel kérjük, szíveskedjék a következő indítványunkat pártoló javaslattal a
juniusi közgyűlés elé terjeszteni:
— Határozaz el a város közgyűlése, hogy
a magáncégek (részvénytársaságok, szövetkezetek, egyéni és társas cégek!) alkalmazottainak nehéz megélhetési helyzetén javítani
kivan. Ennek érdekében adjon felhatalmazást a tek. Tanácsnak a következőkre: Forduljon a tanács a város közönsége nevében
a lehető legrövidebb idő alatt alaposan megindokolt, sürgős felterjesztéssel a kormányhoz azért, hogy minél előbb életbe lépő rendelettel határozza meg annak a legkisebb támogatásnak mértékét, amelyben ezek a cégek alkalmazottaikat a mai nehéz megélhetési viszonyok közepette részesíteni kötelesek. Kérje a felterjesztésben a város közönsége a támogatás mértékének megállapítását, aminél irányadó az legyen, hogy a magáncégek legalább olyan támogatásban legyenek kötetesek részesíteni alkalmazottaikat, aminőben az állami tisztviselők részesültek. Sürgőven keresse meg a tanács az öszszes törvényhatóságokat, hogy
haladéktalanul forduljanak hasonló szellemű felirattal a
kormányihoz.
Tekintetes Tanács! Jól tudjuk, bogy a
munkaadó és az alkalmazott között fennálló
jogviszonyt törvények és szerződések szabályozzák. Ezek a szerződések azonban rendszerint gyönge lábon állnak és a törvények
hiányosak. Egyébként is a háború megpróbáltatásai mindenkivel szemben felállítottál!
kötelességeket a törvényeken tul ós tudtak
is sokan annyira ember lenni, bogy a törvényekre való hivatkozással el ne hárítsák maguktól ezeknek a kötelességeknek teljesítését, Ez a belátás vezethette az államot és a
városokat, amikor a mai rendkívüli drágaság idején, amellyel a rendes fizetés keretében megküzdeni képtelenség, drágasági pótlékban részesítsék tisztviselőiket. Az állam
és. a városok gondoskodásának azonban minden polgárukra ki kell terjedni. Az államot
és a városokat nemcsak az érdekelheti, hogy
a veszedelmes méreteket öltő drágasággal a
saját tisztviselői tudjanak megküzdeni, hanem az is, bogy minden polgára megküzdhessen valahogy. Ennek az eszközeit nem a
közületek, hanem a cégek kötelesek megadni, amelyeknek szolgálatában az illetők
állnak. Azt, bogy a kérdéses cégek teljesitik-e ezt a kötelességüket, a mai viszonyok
között már nem lehet az ö tetszésükre bizni.
A z államnak és a városoknak' védelmükbe
kell venni a magánalkalmiazottakat is, akik
fixfizetésből kénytelenek megélni ós meg kell
találniuk a módját annak, bogy ezek valamennyien részesüljenek' háborús segélyben.
Olyan tartalmú szabályrendelet alkotására,
amely a cégeket arra kötelezné, hogy alkalmazottaikat mindaddig fizetési pótlékban ré-

helyzete,

szesítsék, amig a drágaság tart, a városnak
nincs joga. Az egyetlen mód, amelyen az
egyre sulyosodó helyzet orvoslására siethet
az, ha felir a kormányhoz és attól rendelet
sürgős kibocsájtását kéri.
Az
alkalmazottak a legrettenetesebb
helyzetben vaunak. Az egyes cikkek ára
KM1—2000 százalékkal emelkedett. Ezzel szembe sok cég egyáltalán nem adott drágasági
pótlékot, mások oly keveset, hogy alig jöbei
számításba. Aránylag kevesen vannak, akik
megfelelő háborús segélyben részesítették
alkalmazottaikat. Ez — a jelekből itélve —
országszerte igy van. Annak, bogy az elégedetlenség csak a fővárosi nagyobb helyeken tör ki nyíltan, közismert okai vannak.
A cégek a háborúban — kevés kivételtől
eltekintve — nagyon szépen kerestek. Változatlanul áll ez a megállapítás a legtöbb
olyan cégre b , amelyik nem volt hadsereg,
szállító. Az üzem- és üzlettulajdonosokra
szép napok virradtak, ép azért bizonyára
nekik sem lesz kifogásuk az olyan egységes
szabályozás ellen, amely a megélhetési gondokat odáig szállítja le, ahol már nem aa
éhezés, hanem a drágaság ellen kell harcolni,
mert erre is jut néhány garas.
Kérjük a tek. Tanácsot, hogy indítványunkat. támogatni és a tisztelt Közgyűlést,
hogy azt elfogadni szíveskedjék.
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Az angolok dühe a német
légitámadás miatt.
Rotterdam, junius 16. Londonból jeleitik: Az alsóház tegnapi ülésén [megkérdezték a kormánytól, hogy nincs-e szándékában feleletül a London ellen irányuló repülőtámadásokra a legesélyesebben fellépni a német nép ellen? A német városokat
kell hasonló módon megfenyíteni, hogy a
németeknek elmenjen a bátorságuk az ilyen
támadásoktól.
Cave a kormány nevében kijelentette,
hogy erről a kérdésről semmit sem mondhat. A Daily Mail vezető cikket ir a német
repülőtámadásról
és cikkének címéül azt
adja: Támadjátok meg Kölnt! Ha a nagy
nyugatnémetországi városokat
megtámadják, a német repülőknek otthon kell maradniok és a londoni keleti városrészek gyermekei biztonságban lehetnek. A Daily News
a megtorlás ellen ir és azt ajánlja, hogy,
mint eddig, csak katonai fontosságú helyeket támadjon meg Anglia.

A londoni légitámadásnak 104
halottja és 423 sebesültje van.
Rotterdam, junius 18. A Reuter-ügynökség jelenti: Az alsóházban O'Connor államtitkár közölte, hogy a legutóbbi jelentések
szerint a légi támadásnál 104 ember életét
vesztette, 154 súlyosan, 269 'könnyebben megsebesült. Összesen 120 gyermek balt meg, illetve sebesült meg.

Szeged, 1917. iunius 17.

Az idei termés értékesítése.
Minit értesülünk az idei termés értékesítését és forgalomíbahozatalát 1 szabályozó
kormányerndelet most már rövidesen megjelenik. Az idő előrehaladott voltánál fogva
az érdekelt körök már türelmetlenül várják
a rendeletet, mely .a kormányválság miatt
késett. Illetékes körök ugy tudják, hogy az
uj kormány magáévá tette a közélelmezési
hivatal
elnökének
előterjesztését, amely
szerint a legszigorúbb rendszabályokat fogják alkalmazni a termés biztosítása érdekében.
A Haditermény bizományosai nem fognak az egész ország területén vásárolhatni,
hanem körzeteket fognak kapni, ahol a hatósággal karöltve teljes felelősséggel intézik majd a gabona átvételét és elszállítását a 'Haditermény
rendelkezése szerint.
A terv az, hogv a termést rögtön a cséplésnél lefoglalják, a gazdának meghagyják
az őt 'megillető gazdasági és házi szükségletét az egész évre, mig a többi felett a
Haditermény rendelkezik majd körzeti bizományosa utján. 1 A körzeti bizományos
kötelessége lesz az átvételeket folyamatosan, fennakadás nélkül eszközölni, ügyelni
arra, hogy a lefoglalt tételek kellő időben
leszállításra kerüljenek és ha egyik-másik
termelő szállítási kötelezettségének eleget
nem tenne, arról az illetékes hatóságot haladék nélkül értesíteni tartozik. Ennek az
eljárásnak számos előnye lesz. Megkíméltetnek a kötelezettségüknek eleget 1 tevő
termelők a folytonos rekvirálásokkal járó
zaklatásoktól, viszont az ellenőrzés sóikkal
gondosabb és pontosabb lesz. A Haditerinény körzeti bizományosának maid lesz
gondja rá. hogy körzetéből kicsempészések,
jogtalan vásárlások ne történhessenek. '
Ami a magánosok ellátását illeti, .még
illetékes körök nem döntöttek.
Az valószínű, hogy a közvetlen vásárlást a termelőktől nem fogják engedélyezni, inert ez
számos és eléggé nem ellenőrizhető visszaélésekre adna alkalmat. Tavalv is számos
esetben kértek a termelök különböző jogtalan megtérítéseket a maximális árakon
felül és a fogyasztók, hogy gabonához jussanak, kénytelenek voltak különböző címeken
megtérítéseket
engedélyezni.
Meg
nem engedett verseny fejlődött tehát ki.
amit az idén feltétlen
elkerülni akarnak.
Legjobb lenne az a megoldás, engedélyeztessék a bevásárlás oly formában, hogy a
hatóság által kiállított vásárlási igazolványok alapján a Haditerménvtől annay körzeti bizományosa utján vásárolhassanak a
fogyasztók.
A fejadagok és a maximális árak tekintetében sincs még döntés. Ezt függővé teszik a termés végleges kialakulásától, meg
számos más, itt nem
tárgyalható, körüiménytöl is.
Ha a kormányrendelet megjelenik, azt
részletesen ismertetni fogjuk és akkor szólni fogunk az erőtakarmány, hizlalás és számos e tárgygyal összefüggő kérdésről is.
K. M.
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A közélelmezési elnök érdeklődik a szegedi
lisztbotrány iránt
(Saját
tudósitónktól.)
A szegedi nagy
lisztpörnek, amelyet Valentin
József hadnagy, proviant-tiszt pattantott ki dicséretért
váló energikus kézzel, bizonyítási eljárása
szombatra befejezést nyert. A 'kihágási bíróságon dr. Temesváry
Géza helyettes főkapitány és Árvay
Ferenc jegyző11 most foglalkoznak az ügy anyagának teljes rendszeresítésével, hogy megtörténhessék az 1 itéleí
meghozatala. Ennek kihirdetését hétfőre tervezi a kihágási biró, de nem 'lehetetlen, hogy
hétfőn ujabb határnapot kell kitűzni az. ítélet
kihirdetésére. A két napos tárgyalás ugyanis
olyan hatalmas anyagot ölel föl, hogy az
ügyek különválasztása és áttanulmányozása
hosszabb időt vesz igénybe. A jövő hét első
napjaiban mindenesetre meghozza ítéletét
dr. Temesváry s ez az ítélet bizonyára nem
marad 'mögötte szigorúságban és igazságosságban az eddigieknél.
Ezzel aztán el is lesz intézve az ügy
kihágási része. A feleket, akik a törvényes
rendet és rendeleteket láthatólag olyan súlyosan megsértették, többé-kevésbé érzékeny pénzbüntetés sújtja, de a kinos ügy, a
mely az egész, ország érdeklődését felkeltette, egzel korántsem lesz befejezve. A megindult bűnügyi vizsgálat nap-nap után súlyosabb es súlyosabb adatokat vet fölszinre és
egyre jobban megerősíti azt a gyanút, amelyet az első pillanatban hangoztattunk, hogy
az elrejtett liszt mennyisége korántsem csak
az a 105 zsák, amelyet sikerült lefülelni. Ezzel egyidejűleg meg kel! állapítani ' azt is,
'hogy a nagymennyiségű lisztkészletek nem
Szeged területén vannak elrejtve, mint 'ahogy
az első pillanatokban hitték, hanem a Szeged környékén levő 'falvakibanó A Lirhtenegger malomból eladott 105 zsák liszt sem
Szeged, hanem Algyő területéről lett 'elszállítva. Bizonyos azonban, hogy a liszt, amelyet a parasztasszonyok ; csempésznek bc.
Szegeden nagy forgalmat csinál négy koronás áron.

A megindult bűnügyi vizsgálat eddigi
•eredménye kiszivárgott hirek szerint mintegy tizennyolc vaggon liszt. Valószinti, hogy
ennek a ilisztmennyiségnek lefoglalása már
a 'legközelebbi jövőben megtörténhetik. A
nyomozás, amely már messzi eljutott Szegedről, a legjobb utón, halad. Dr. Somogyi
Szilveszter polgármester mindennap jelentést tétet magának a nyomozás eredményeiről,
A polgármester egyébként szombaton
táviratot kapott az Országos 'Közélelmezési Hivataltól, amelynek elnöke érdeklődött a botrány fejleményei iránt. Somogyi
táviratban 'közölte, hogy az elrejtett lisztkészletek nem Szeged területéről valók, hanem a környékbeli falvakból. Egyben informálta a polgármester a közélelmezési
•elnököt az egész ügy állása felől.
A lisztdrágitási botrányt illetőleg egyébikén.t kérdéssel fordultunk dr. Somogyi Szilveszter polgárnesterfhez), aki a következőket mondta:
— 'A bűnügyi nyomozás péntek dél óta
folyik. Az eredményeiről egyelőre nem
beszélhetek, de megnyugtatásul annyit közölhetek, hogy a vizsgálat a Iegerélyesebb
és legkörültekintőbb. Ha a nyomozás bűnöket derít, föl, azt a legnagyobb eréllyel
fogjuk megtorolni. Egy imár ma is bizonyos
és pedig, hogy Szeged területén egy szem
elrejtett gabona és liszt sincs. A vizsgálat
eddigi eredményei is igazolták ezt.
Balogh Károlyhoz olyan iramban intéztünk kérdést, hogy történhetett, hogy
Wolf pék kilenc zsák lisztet ' eladhatott a
közélelmezés lisztjéből és megtörténhetelí-e
tényleg ez az eset? Balogh Károly igy válaszolt:
— A helyzet az, hogy minden pék és
kereskedő csak annyi lisztet kap, amellyel
a hozzája iratkozott vevőket 'kielégítheti.
Azonban sokan nem veszik ki a lisztet, s
igy a kereskedőnek és péknek marad 'visz-

Visegrádon.*

Juiiius

•Valamikor más élet folyt itt a hegyek szélén,
Itt lovagolt Mátyás király seregei élén;
Magyar király udvarával fényt terjesztett
szét itt.
Egész világ megcsodálta daliás vitézit.
Ide jöttek idegenből fényes követségek,
Erdő mélyén kürtje búgutt uri vadász népnek,
— S mikor ott fenn azt a romot hosszan elelnézem . . .
Régi magyar dicsőségnek fuvalatát érzem.
De most újra benépesült itt a Duna mente,
TJjra idegyülkezett sok vitéz levente;
Dicsőséges hareokból jött sok katonavendég
A háború fáradalmát, hogy itt kipihenjék,
S gondos kezek ápolása fájdalmuk elűzze.
Sebükre itt hazai nap gyógysugara tüz l e . . .
Ettől aztán harci kedvük erőre kap újra,—
S elindulnak, _ Isten velük! — megint a
nagy útra.
Menjetek hát jó vitézek! szóljon harci ének,
Visegrádnak öreg romja búcsút int felétek;
Rátok tekint Magyarország büszke ezer éve,
Jövő sorsunk kezetekbe van mostan letéve.
Menjetek hát magyar fiuk! bátran csak előre!
Dicsőségtek az utókor legendába szője...
Hajtson uj fris rügyeket a nemzet babérfája,
S boldog uj élet fakadjon enyhe árnyékába...
KÖRÖS M I H Á L Y .
*) Szavalták Visegrádon az ottani üdülő
telepről harcba induló katonák tiszteletére
rendezett Ünnepélyen,

égetett, perzselt, mintha tűzzé vált volna. A
levegő pászmás volt a sűrűsödő forróságtól
és alig pihegett, már; olyan volt, mint a buja vágyak lázában kínlódó asszony, akinek
lehellete is süt, mint a számum szele,
A házak között, hosszú utcák során ólmosan, bután csend terpeszkedett, mint valami súlyos, nagy lidérc, amely pajkos gonoszsággal álmot szór szét az élet fölött.
A Stefánián is ,alig volt ember; a hosszas
forróságtól elgyötört fák nem nyújtottak
kellő védelmet a nap tüzes sugarai ellen.
Csak ketten sétálgattak andalogva; a férfi
messzi nézett, a Tisza felé, amelyen lustán
nszott egy gőzhajó és a kéményéből magasra
szállt a 'füst. A lány hozzásimult lovagjához,
gyöngéden, asszonyos tapadással. Halkan
beszélt; a hangja ugy csengett, mint az
ezüstcsengettyű, amelyet vékony üvegbura
alatt ráznak meg finom ujjú kis angyalok:
— Szeretem-e, nem-e, nem tudom. Azt
érzem csak, hogy nem lenne teljes az életem
maga nélkül s, hogy talán többet is érdemelne, mint amit én adni tudok. Ha arra
gondolok, hogy milyen jó: sirni tudnék és
tudom: nem lennék képes maga után máshoz kötni az életem. Mindig öszehasonlitanék
és csak utálni tudnám azt, aki maga után
jönne el az életembe. Mit adhatok magának,
nem tudom, de örökös a félelmein, hogy bármit nyújtok is, kevés; kevés ahhoz képest,
amit maga ád nekem.
Elhallgatott; lopva lovagjába nézett,
majd' a gőzhajóra siklott tekintete és annak
egyenes vonalban fölfelé szálló füstjét bámulta aggodalmaskodva.

> i
sza. Vannak üzletek ezenkivlii. amelyek a
mérlegnél csalnak; kevesebb lisztet adnak
ki, mint amennyi járna. A kenyér jegye kikel
is történnek visszaélések; több kenyérjegyet adnak oda a vevők, mint amennyi
kenyeret kapnalk.
Megbízható helyről egyébként közölték
velünk, nem lehetetlen, hogy az államrendőrség fog kiküldeni : detelktiveket a környéken elrejtett lisztek fölkutatására.

Vita a jótékonysági mozgalmak egységesítéséről.
— A Felebaráti Szeretet Szövetség
közgyűlése. —

(Saját tudósítónktól.) A Felebaráti Szeretet Szövetség szombaton délután tartotta
évi rendes közgyűlését Reök Ivánná elnöklésével. A közgyűlést Reök Ivánné hosszabb
beszéddel nyitotta meg, amelynek során ismertette a szövetség működését és megemlékezett a nemzethez intézett királyi kéziratról, amely elismeréssel szól a magyar nőknek jótékonysági tevékenységéről. A Felebaráti Szeretet Szövetség — mondotta az elr.öknő — bizalmat merit a királyi szavakból. Az elnöki megnyitót a közgyűlés tetszéssel fogadta.
Ezután özvegy Szamosi Györgyné főtitkár dl vast a fel évi jelentését, amely részletesen beszámol a szövetség jótékonysági és
szociális akcióiról és megszabja a közelebbi
jövőnek felaitait. Dr. Gaál Endre indítványára a. közgyűlés elismeréssel vette tudomásul a jelentést és köszönetet szavazott
Reök Ivánné elnöknek és a tisztikarnak.
A pénztári jelentés és a jövő évi költségelőirányzat
előterjesztése után a főtitkár
felolvasta Zsoldos Benő titkár levelét, amelyben Budapestre való áthelyezése miatt, tisztségéről 1 emond. A közgyülés sajnálatta'l veA férfi nem. felelt; csak hosszú idő multán nyíltak meg szóra az ajkai. Fájdalomtól könnyesen vergődtek a szavak a fülledt
levegőben:
— Hát nem szeret. Tudtam, éreztem,
csak buta voltam, mint minden férfi: nem
mertem bevallani az igazságot. Most bünhődök és nem tudom, mit tegyek, mit tehetek,
hiszen maga mondja: szüksége van rám. Mi
lesz, mi lesz? Látja, hiába kerültem ugy a
regénybonyodalmakat az életemben. Hiába;
minden hiába volt,
— És most mit csinál?
— Nem tudom. Az életünket már nem
merem összekötni, hát megpróbálok valami
menekülést, olyat, ami magát is mentesiti
minden felelősség alól.
— És mi az? — az arca aggodalmas volt
a kérdésnél és fürkészve nézett a férfi barna
arcába
— A revolver.
lA csend most ólomsullyal ült rájuk; nem
merte megtörni egyikük sem. Hosszú ideig
andalogtak még így egymás mellett, nehéz,
vivódó sz Ívvel. Alkonyodott, amikor hazaértek. A búcsúzásnál hirtelen megszólalt a
lány:
— Ne haragudj szivem; igérem, hogy
ezután nagyon jó kislányod leszek. Csak bocsáss meg — és eltűnt a kapualjban.
A férfi értelmetlenül bámult utána egy
ideig, majd fölsóhajtott csendesen:
•
— Ha egyszer akadna valaki, aki meg
tudná fejteni, mi minden van egy nő lelkében!
És megenyhülő szivvel indult hazafelé.
!
:
(s. i.)

—

Szeged, 1917. junius Tí

D E L M A G Y AE0RS&A<1
szi tudomásul Zsddes Benő távozását és éveken át kifejtett buzgó tevékenységének elitsmeréseül örökös tiszteletbeli titkárrá választja.
(Ezután a. tisztikart/ és a választmányt
egészítette ki a közgyűlés. A távozó Zsoldos
Benő helyére Vézner
Károly kegyesrendi
főgimnáziumi tanárt választották meg. Pénz
táros Lauber
József lett.
Elénk vitára adott alkalmat dr. - Nagy
Zoltán törvényszéki biró indítványa a jótékony nőegyesületetk koncentrációjáról. Dr.
Nagy inditványát azzal okolta meg, liogy a
különböző egyesületek szétágazó törekvéseikkel és a tisztikarban levők állandó szerepléseivel nem felelnek meg teljesen tulajdonképeni hivatásuknak. Egyesek — mondta —
az •egyesületekben lévő tisztségüket, önnekIámra használják fel. Ennek részben elejét
lehetne venni azzt.il, hogy a jótékony nőegyeeülctek egy szervezetbe tömörülnének.
Deák Dezső titkár a maga részéről az indítvány érdemi részével nem k i v á n foglalkozni, de szükségesnek tartja megállapítani,
hogy ő — mint a szövetség titkára — sosem
szerepélt a lapokban és ugy találja, hogy a
szövetség vezetősége sem követett személyi
kultuszt.
iDr. Gaál Endre nem lát okot az érzékenybe désre. Indítványozó intencióit helyesnek tartja és nem hiszi, hogy váddal kívánná illetni a szövetség vezetőségét. Dr. Nagy
elvi kijelentései nem érinthetik a szövetség
tisztikarát.
Szabó Gyula kamarai titkár hasonló értelemben szálai fel. A jótékonysági akciók
kezdeményezése és vezetése tulaj donképen
az államnak és a városoknak volna kötelességük, de szükség van a jótékonysági egyesületekre. Minél több ilyen egyesület van,
annál több alkalma és módja kínálkozik a
társa dal ómnak a közhasznú tevékenységre.
A közgyűlés végül kimondja, hogy az indítvány fölött napirendre fér.
Dr. Regdon
Károlyné azt indítványozza, hogy a szövetség inditson mozgalmat
sporttelep létesítésre. A közegészségügy ápolása — mondotta — most ép oly fontos,
mint a közélelmezés. Az indítványt a közgyűlés helyesléssel fogadta és az előkészítő
munkálatok végzésére sportbizottságot küldött ki.
I
Ezzel a közgyűlés, amelyen a tagok szép
számban jelentek meg, véget ért.
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Beszélgessünk.
A fahon véd (merően maga elé néz, gondolkozik, rnajd pár percnyi hallgatás után
megszólal): Mégis csak igaz az, hogy, ugy
szép az élet, ha zajlik. Mostanában ugyancsak zajlik. Az ünnepségek egymást érik és
a panamák.
Én: Nem lehet mondani, hog.v bármelyikben is hiány lenne. Virul ra inda kettő, Isten dicsőségére és az emberek szégyenére.
A fa-honvéd: Nagy cécó volt a vasárnapi
ünnepség. Hangos volt a város és ugyancsak
csörömpöltek a pénzes pikszisek.
Én: És azok is csörtették, akiknek a eipelésre nem volt megbízásuk. Mindig mondtam, liogy sokkal nagyobb p a s s z i ó a pikszist art ás, mint a pikszisbe-dobás.
A faihonvéd:
Hanem meglepően
nagy
volt az anyagi eredmény, jókora összeg jutott a kegyes célra.
Én: Még nagyobb juthatott volna, ha
egyik-másik sátorban, délelőtt folyaméi),
nem takarékoskodnak az előadással.
A fahon véd: Bizony a füstölni valóval
nagyon takarékoskodtak. Ugy látszik, azt
hitték, hogy délután nagyobb vásárt csinálhatnak és visszatartották a keresett árut.
Én: És estefelé a szivart és a cigarettát
mélyen leszállított árak mellett licitálták el.
A fahonvéd:
Egynémely olyan tárgy is
előadásra került, amit nem lett vona szabad
árusítani, Teszem azt, •fényképek. Hegy kerülhettek ezek eladásra?
Én: A túlbuzgóság révén. A rendezőségnek pedig csak ahhoz lett volna jussa, hogy
a saját maga fényképét bocsássa áruba.
A fahonvéd:
Ezeknek tán.nagyobb keletjük is lett volna és hihetőleg nagyobb öszszegért keltek volna el, mint egyik bolyt
szobrászunknak a szobormüve.
Én: A szobrász visszavásárolni 'készül a
müvét, meri azt mondja, hogy ingyen még
adja, de potom árért nem engedi elkótyavetyélni.
A fahonvéd:
Minden jó lett volna, csak
az é j f é l utánig tartó, cigányszó mellett v a l ó
mulatozás volt egy kicsit bántó. Elnéztem a
hangos dinom-dánomot és arra gondoltam,
hegy, mit is csinálhatnak abban az időben a
bajtársaim?
Én: Itták az ellenség vérét, vagy a magukét itatták.
A fahonvéd:
Az is drága nedv. nemcsak
a pezsgő.
,
Én: A pezsgőnél van ám drágább valami is, a liszt.
A fahonvéd:
Egyesek nagyon is drágán
mérik, de talán drágán is fizetik meg az árát.
Én: Most már tudom, liogy ha van liszt,
miért nincsen.
A fahonvéd:
J ó pénzért minden van,
minden kerül.
Én: Persze, persze, kapard meg a malmot és előkerül a liszt.
A fahonvéd:
Ha tulflzetlk az árát. Ugy
kell lenni, hogy a rendes ár árt a lisztnek,
azért nem kerül elő. A „nagy'' világosságot
szereti.
Én: A nagy világosságot pedig a manipulálok nem szeretik.
A fahonvéd:
Ezeknek a -ctét való . . .
'Csak azt nem értein, liogy nem érik föl észszel, hogy addig j á r a korsó a kútra, mig eltörik.
Én: A Vámpírok azt hiszik, hogy addig,
mig megtelik. Most majdnem mindneki arra
törekszik, hogy a pueorral együtt megteljék
a zseb, meg a bugyelláris is.
A fahonvéd:
Hisz' rendes uton is megtelik. És akármilyen nagyon is megtelik, egy
nap egyszernél többet nem ebédelhet senki,
se nem vacsorázhat. Miért kívánják hát más
ember szájából kivenni a falatot?
Én: Vegyék ki, ha tudják, a magántiszt

A fahonvéd:
Az már igaz, azokéból nem
lehet, mert most már a levegőből élnek. Csak
ezt meg ne vonják tőlük.
Én: Élni még hagyják őket, csak megélni nem. A régi nóta: Korista élet. kutyakenyér, ma már odamódcsult: Hivatalnok
élet kutyakenyérhaj.
A fahonvéd:
A kenyér bele most a kiválasztottaknak jut. Azoknak jut is. marad is...
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Mérsékelt harci tevékenység Macedóniában.
BERLIN,

junius 16.

A nagy

szállás jelenti: A maceéér'M

főhadi-

arcvonalon a

harci tevékenység mérsékelt maradi.
L U D E N D O R F F , első főszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST,
niszterelnöki

junius 16.

(Közli a mi-

sajtóosztály.) Délkeleti harc-

tér: A helyzet változatlan.
A VEZÉRKAR

FÖNÖKE.

„Németországnak [oga van teljes
hadikárpótlásra."
—- A szász

pénzügyminiszter

nyilatkozata,

—

Berlin, junius 18. A Tagliche Rundschau
jeleníti Drezdából: A szász képviselőházban
Leydéwitz pénzügyminiszter
a független
szociáldemokratákkal szemben, akik hallani
Ve romkarnak hadikárpótlásról, igy nyilatkozott: — Még elgondolni i- képtelenség, liogy
a hál < rus terhek bennünket sújtsanak, ha
feladatunkat meg akarjuk oldani. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt a háborút reánk
bényszeritették és a német birodalom vezető
tényezői minden módon iparkodtak a háborút elkerülni. S minthogy igy áll a dolog,
isteni és emberi törvény szerint Németországnak joga van teljes -kártérítést követelnie, hiszen Wilson i,s elismerte a győztes félnek azt a jogát, hogy minden háborús kiadása megtérüljön, A • német birodalom gazdasági élete uj virágzásnak fog indulni, ha
fegyverrel kényszerítjük ki a- magunk számára a nekünk járó hadikárpóflást. Vajha
mielőbb helyreállana a béke, amely nekünk
meg fogja liozni a háború okozta károk megtérülését.
,
[

Az angolok lelőttek egy Zeppelint,
Berlin, junius 16. A VTolff-ügynökség jelenti: I. egyik tengerészeti repülőgépünk junius 14-én délután a Themse torkolata előtt
egy nagyobb gőzöst megtámadott és azt el*
süllyesztette. II. Az L 43 tengerészeti léghajóról junius 14-ike óta hir nem érkezett. Angol jelentések szerint a léghajót az Északitengeren angol tengeri repülőgépek lelőtték,
A tengerészeti vezérkar főnöke.

Hindenburg és Tirpitz táviratai
a győzelemről,
Berlin, junius 16. Würltcnbergböl
táviratozzák a Deutsche Tageszeiivng-nak:
A
független választmány abból az alkalomból,
hogy Esen'ben általános gyűlést tart, táviratban üdvözölte a német hadvezéreket s a
gyűlésen felolvasták az edig beérkezett válaszokat. Hindenbmg tábornagy sürgönye
igy hangzik: Csak továbbra is kitartani.
Mindenki legyen a helyén, ,s akokr miénk
lesz a teljes győzelem és az áldozatokkal felérő tisztes áldást hozó békét fogunk kivívni,.
Tirpitz tengernagy igy válaszolt: Tenger,
alattjáró naszádaink sikere biztos, ha odah-zn mindenki győzni fogja idc-ekkel.
.
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Franciaországban internált
fiacska Szegeden.
Karács István esztergomi illetőségű
mülakatos ezelőtt huszonöt esztendővel kivándorolt Franciaországba s ott le is telepedett. Francia honpolgár lett és önállósította magát idővel, sőt tekintélyes vagyonkára tett szert szorgalma ós képessége frilytán. Meg is nősült. Bonszülött francia nőt
vett feleségül, akitől két gyermeke született.
Az egyik 20 éves, a másik 13 éves. mindkettő
fin. A 20 éves már a francia fronton harcol
ellenünk, a 3 éves pedig a háború kitörése
óta internálva volt, szüleivel együtt s a magos kultnrálllamban, a népek jólétéért harcoló Franciaországban 3 év óta az oskolának
még a falát se látta. Ezelőtt két hónappal
Korács Lajos szegedi niáv. leszámoló hivatalnokhoz levél érkezett Kovács Istvántól,
melyben arra kéri a „francia jog" szerint
internált és minden vagyonától megfosztott
Kovács a testvérbátyját, hogy fogadja el a
13 éves kisfiút, ő majd Magyarországba fogja küldeni, mivelhogy még a 13 éves fin. a?
aggokkal egyetemben nemi harcolóképes és
járassa itt iskolába, nehogy teljésen analfabéta maradjon. A levélre választ küldött Kovács Lajos, hogy csak küldje a gyereket, akiben magyar vér van, hadd ismerje meg »
fa j rokonait és egész életén át különbséget
tudjon tenni a magyar ós a francia felfogás
között. A 18 éves francia gyerek pénteken
éjjel érkezett meg a Szeged állomásra s miután csak franciául beszél, reggel 8 óráig
kereste a nagybácsit, a korcsoly átéri vasutas
palotában. Reggel aztán betoppant a kisfiú és
elkezdett franciául panaszkodni. Hogy panaszkodott, azt a sirásáb'ól állapitották meg.
Aztán valahogyan azt is megállapították a
vasutasházban, hogy liosszu idő óta nem
láttak az internáltak húst, kenyeret is csak
annyit, hogy el ne félejtsék az izét. Valószínűleg- még beszélni fog a kis francia honpolgár, aki egyelőre a Svájcon keresztül
tett nyolc napos ut fáradalmait fogja kipihenni, azután őszre bekerül a szegedi gimnáziumba, hogy megtanulja a magyar szót
s a magyar szóval megtanulja szeretni is,
becsülni is a magyart.

— A delegációk összehívása, A Neue Freie
Presse jelenti: A delegációkat az idén Bécsbe fogják összehívni. A delegációk már
julius végén összeülnek,
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junius 20-án a Korzó-mozi
nyári helyiségében.
A hangversenyen

közreműködnek:

a m. kir. Operaház
művésznője.

dalénekesnő,
primadonna

— Gróf Klebelsberg
operaénekes

a m. kir. Operaház
művésze

M Ű S O R :
1. a) P r o l o g u s a „Bajazzok" operából;
b) K u r u c : Sir a nóta : Előadja Palotai
Á r p á d operaénekes.
2. a) N a g y á r i a a „Herodiüs" operából;
b) H a n a n é r a a .Carmen" operából.

Előadja: Budanovich P á r i a a m.
kir. Opera művésznője.
3. a) R o m á n c az „Aida" operából;

b) Bordal a „Nmen"
c) Schubert. Dal. Előadja;

Toronyi

G y u l a a m. kir. Opera művésze.
4. a) K á l m á n : „Szerelmi dal" keringő;
b) K e r i n g ő : a „Csokoládé katona" op.

Előadja: Komióssy

Emma

dal-

énekesnő, primadonna.

Szünet.
5. a) René áriája „az Álarcosbál" operából
b) B e l é p ő a „Rip" operettből.

6.

Előadja

Palotai Árpád.
Magyar dalok. Előadja: Komióssy
Emma.

7. a) Á r i a a „Sámson és Delila" operából;
b) K u r u c z , Ha elér hozzád . . . ;
c) K u r u c z , „Vége a nyárnak" dal. Elő-

adja: Budanovich Mária.
8. a) Kettős a „Csárdáskirályné" op. ;
b) Kettős a „Czigánybáró" operettből.

Előadják Komióssy E m m a és
Toronyi Gyula.
A kíséretet
Kurucz J á n o s ,
zeneszerző látja ei.

—• A király ás királyné kézirata a koronázási ajándékról. A hivatalos lap szombati
száma a király és királyné kéziratát közli a
koronázási ajándékról. A király a többgyermekes hadirokkantaknak kertesház létesítésére, Zita királyné pedig az erdélyi menekültek segélyezésére adományozta a koronázási ajándékot. A királyi kéziratok a következők:
Kedves gróf Tisza!
A világháborúban
emberfeletti erővel küzdő magyar nemzet
hadirokkantjairól és hadiözvegyeiről való
gondoskodás szent kötelességünk. Ezért a
szerencsés megkoronáztatásunk
alkalmából
Magyarország nevében nekem felajánlott
50,000 darab aranyat arra kívánom fordítani, hogy a vagyontalan ós több gyerraek-l

kel megáldott legérdemesebb hadirokkantak
és hadiözvegyek régi lakóhelyükön ajándékképpen kertesházat kapjanak. Utrsitom önt.
hogy a felosztás módozatai iránt mielőbb
rész'lotee javaslatot -terjesszen elém.
Budapest. 1917. .junius 8-án.
Káróly s. k.
A királyné a maga koronázási ajándékát
az erdélyi menekültek segítésére adományozta. A királyné kézirata igy szól:
Kedves gróf Tisza! Magyarország erdélyi részét a roiuáu betörés által ért csapás
súlyosságáról személyesen, győződtem meg.
Hogy a helyreállítás müvéhez a magam réséről is hozzájárultak, a nekem koronázási
ajándékként felajánlott 50.000 aranyat a Pro
Transsylvania Országos Bizottságának adományozom.
•Kelt Laxenburgbon, 1917. évi junius hó
S-ikán.
Zita s. k.
— Károlyi a nők választójogáért. Budapestről telefonálja tudósítónk: Gróf Károlyi
Mihály szombaton este megjelent a feministák politikai értekezletén és a nők választójoga érdekében beszédet mondott.

A hangverseny kezdete pont
8 órakor a nyári helyiségben.
Rossz idő esetén a hangverseny
a téli helyiségben lesz.

Helyárak:

Zsöfiye 5 ~ ,

4—,
III. hely

1, hely

II. hely 2.—,
1—

korona.

lemondása. G óf

Klebelsberg
Kuno államtitkár az Országos
Hadigondozó Hivatal elnökségéről, továbbá
Országos Hadigondozó Tanácsnak és a Tuberkulózis Elleni Védelem Központjának
ügyvezető aíelnökségéről lemondott* A hivatalos lap szombati száma közli, hogy a király a lemondást elfogadta és gróf Klebelsbergnek ezen intézmények vezetése körül kifejtett fáradhatatlan és sikeres működéséért
meleg elismerését fejezte ki.

— A hadikölcsön. Cadomának megint nem
kedvezett az időjárás, a tizedik Isonzócsatát is — ugy, mint az előzőeket — az
olasz vesztette el. A derék magyar vitézek — mint sziklafal — ugy állnak őrt határainknál és ádáz ellenségeink minden rablótámadását visszaverik.
Mialatt véreink a harctéren ilyen derekasan állják meg helyűiket, mi ránk, itthon levőkre is az a kötelesség hárul,, hogy
elősegítsük a háború diadalmas befejezését,
közelebb hozzuk a várva-várt békét.' A mi
kötelességeink teljesitése azonban megközelítőleg sem jár olyan súlyos áldozatokkal, mint amilyeneket napról-napra hoznak
a harctéren küzdő katonák. Hóban, fagyban, esőben, forróságban,
szélviharban
egyaránt nem csökkenő lelkesedéssel védik
hazájukat a dicső magyar katonák. Tőlünk,
itthon levőktől bizony sokkal kisebb áldozatot kíván a haza. De az itthon levőkre
mindazonáltal
szintén várnak
feladatok,
kötelességek, amelyeknek jelentőségét éppenséggel nem lehet lebecsülni, mert az a
munka, az a kötelességteljesítés, ami itthon., messze a [ront mögött folyik, mindenekelőtt azt célozza, hogy katonáink, akik
ott kint a harctéren életűiket kockáztatják,
mindennel el legyenek látva és általában
a hadiérdekek mindenképen ki legyenek
elégítve.
Ebből a szempontból most legelső kötelesség a hadikölcsön jegyzése. A hatodik
hadikölcsön mentől fényesebb sikere lesz
arra hivatva., hogy végleg megtanítsa ellenségeinket arra az igazságra, hogy minket legyőzni még gazdasági téren is lehetetlenség. Ezt tartsuk tehát elsősorban
szem előtt és mindenki jegyezzen hadikölcsönt.

— Kitüntetések. Antal András 3. honvéd-

huszárezredbeili számvivő altisztet a király
az ellenséggel szemben tanúsított kiváló magatartásáért. a bronz vitézségi éremmel tüntette ki. Hajas Márton, Sipos András, Szilágyi Imre, Fekete Sándor, Bastius István,
Gálik Ádám, Popovics Miklós, Tarcsali Sándor, Sehneider Mihály, Kökény János, Kul

Szeged,
faár Albert, Csapó Mihály; Faragó Antal,
Öclyas István, Jarkóczi István, Szőke József, Baróczi Ádám, Soós Sándor. Fábián
István, Gilla Páter, Márton Márton Péter,
Horváth István, Palatinus Ferenc. Valaczkai István, Bársony Pál, Bűmbja Vazul,
Nyári Antal, Gradimir János, Helm Lajos,
Vernei' József, Forgács István, Viló János.
Csányi János,
Lengyel Bálint,
Juhász
György, Nagy István, Juhász
Ágoston,
Meister Albert és Faragó Márton huszároknak a B. honvéd huszárezredben a vas érdemkeresztet .a vitézségi érem szalagján adományozta.

— Az engedély nélküli tarhonya és köles
szállítások. Szombati számunkban közöltük,
hogy .az engedély nélküli köles- és tarhonyaszállitások ügyében ismét Szegedre érkezett Sándor László államrendőrségi rendőrtanácsos, aiki teljes eréllyel folytatja a
vizsgálatot. Most már bizonyos* hogy mintegy 200 vaggon kölest és tarhonyát szállítottak el Szegedről engedély nélkül
és
hogy 25—30 tarhonyakészitő és kereskedő
ellen indult meg eljárás a
csempészések
miatt. Az ügyészségen szombaton
egész
nap folytak a kihallgatások; mintegy négy
embert hallgattak ki a nap folyamán. Ujabb
letartóztatás eddig nem történt.

—

Szegedi

urileány

művészi

sikere.

Cholnoky
Margit, Cholnoky
Károly szegedi
állami főgimnáziumi tanár leánya, Bianca
Bianclió császári ós királyi kamaraénekesnő
tanítványa külföldi hangversenyeken figyelemreméltó sikereket ért el rendkívül szép
hangjával és művészi képességeivel. Bianca,
aki évekkel ezelőtt a magyar királyi opera
énekesnője veit, Cholnoky Margitot a részéu r

ibe kiadott bizonyítványban igén tehetségesnek mondja a drámai szakban is, mint operaénekesnő pedig a legszebb reményekre jogosít. Eddigi sikerei után ítélve, Cholnoky
Margit nevével töbször fogunk találkozni a
kiváló magyar énekesnők sorában.

— A Nővédő Egyesület

választmányi

ülése. A Szegedi Katholikus Nővéaő-EgyesiUet
választmánya szombaton tartotta meg rendes havi ülését. Itaskó Istvánné elnöklete
alatt, a tagok élénk részvétele mellett. Az
ülés legfontosabb tárgya a junius 3-án rendezett népünnepély elszámolása volt. örömmel jelentette Raskőné, hogy a rendező bizottság fáradozását ez alkalommal is a legsztebb siker koronázta, amennyiben a népünnepély tiszta jövedelme 10.045 korona 88 fillér volt. A népünnepéllyel kapcsolatban jelentette még az elnökasszony, hogy a szépségversenyen a legtöbb szavazatot kapták:
IZimmer E m m i , Gyuritza Márrta és Kiss
Margit-. Az ülés napirendjén a különböző
osztály jelentések melktjt a Napközi-Otthon
ügye is szerepelt. Az egyesületnek ezen gyermekvédelmi intézményében ugyanis naponkint jóval több gyermek jelentkezik, mint
amennyit az intézmény jelenlegi szervezetében befogadni képes. Minthogy
pedig a
munkába járó nők gyermekeinek egy része
ilyformán felügyelet nélkül marad, az egyesület a gyermekvédelem nagyon is fontos'
kérdésének megoldása céljából ebben az
irányban a városi tanácsnak előterjesztést
itesz. Örömmel fogadta a választmány, bogy
a kereskedelemügyi minisztérium 1000 korona hozzájárulást, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium pedig 200 korona könyvtársegélyt engedélyezett az, egyesületnek. Az
általános gazdasági viszonyokra való tekintetből a választmány az egyesület alkalmazottainak ruhasegélyt szavazott meg, Említésre méltó még az egyesületnek az a leg-
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újabb akciója, hogy egyesek felszólítására
családi sírhelyük gondozását magára vállalta. A választmány az előterjesztett jelentésekből megnyugvással vette tudomásul, hogy
az egyesület a mai nehéz viszonyok között
fokozottabb mértékben teljesiti nemcsak alap
szabályszerű feladátait,, hanem teljes odaadással vesz részt azon munkában is, amelyek a háborúból kifolyólag a társadalomra
hárulnak.

— A szegedi köztisztviselők beszerzés!
csoportja alakuló közgyűlését Junius 17-én
déli 12 órakor a városi széiképület közgyűlési termében tartja, melyre az összes érdekeltek ezúton is meghívatnak — A beszerzési szövetkezet tagjai lehetnek a nyugdijasok és a tisztviselők özvegyei is. Mikes Gyula, a nyugdijasok intéző-bizottságánafc tagja
felhívja az érdeklődőket, hogy vasárnap délután 4 óraikor a kaszinó udvarkertjében.
(Deák Ferenc-utca) megjelenjenek. A belépési dij két korona. A felvételt és beiratást
hétfőn és kedden délután '1—6 óra között
ugyanott kezdiik meg.

— A Mübarátok kiállítása vasárnap déli 1
órakor zárni 'be ünnepélyesen. E z alkalommal
« Széchényi-téri zene elmarad, mert a honvédzenekar a kultúrpalotában tart sétahang'versenyt 12—1 óra között.

— A vakok évzáró vizsgája. Egyes lapok
tévesen Iközölték a vakok vizsgájának idejét. Az érdeklődő közönséget ezúton értesiti
az igazgatóság hogy a vakok vizsgája f. hó
17-én vasárnap délelőtt 10 órakor fog megtartatni.

— A gyöngyösi tüzkárosultaknak. A gyöngyösi tüzkárosultak számára hozánk érkezett adományok nyugtázása alkalmából —
•mint a végleges elszámolás készitésa. alkalmából megállapítottuk — több nyomdahiba
csúszott. így a junius 13-iki közleményből
kimaradt a kéziratban foglalt két név: Danner Mihály 5, Kocsis Ilonka 5 koronát adományozott. Az aznapi nyugtázás végső őszszegét ez természetesen nem érinti. Ugyancsak a junius 13-iki számban nyomdahiba
<ez: Szegedi Kereskedők Egyesülete 100 korona. A kéziratban ez volt: a Szegedi Kereskedők Egyesületének ivén. Junius 6-án az
aznapi végösszeg 1062, junius 7-ón 1082 és
junius 13-án 1330.40 korona.
Reményiné
Fcldinann Sári 10 koronát adományozott,
ezzel a gyűjtés régösszege 1340.40 korona.

—• A háború tartamára megszűnik a felső
leányiskolái internátus. Dr. Gaal Endre
tanácsos pénteken a kultuszminisztériumban
járt, ahol érdeklődött a felsőiéányiskola fejlesztésének terve felől. Egyben bejelentett®
azt is, hogy a Wodianer-féle telket nem vásárolhatja meg a város. A kultuszminisztérium illetékes ügyosztályában erre kijelentették, bogy a háború tartamára megszüntetik a leány internátust.

Két nagy sláger
m

imníu* i t .

j |
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A szenvedély
Nagyvárosi erkölcsrajz 3 felvonásban.

— Köszönetnyilvánítás. A Szegedi Katholikus Nő védő-Egyesül et nevében hálatelt
szívvel mondunk köszönetet mindazon t. úrhölgyeknek, akik a f. évi junius 3-án megtartott népünnepélyünk alkalmával a sátrak
vezetésében, az elárusitásban s a népünnepély rendezésében közreműködni, továbbá
mindazon t. jóaíkaróinkak és barátainknak,

Haborns álom

Hem mese aa Ipő-

Amerikai történet 3 felvonásban.

siproi, tioau a
mesések, mert a szakműhelyében avitott í r ó gépek tényleg mesések.

Előadások szombaton 5, 7 és fél 9,
vasárnap 3, 5, 7 és fél 9 órakor.
II n 11! d n B !f" Páholy 1.60, zsöiye 1.20, I. hely 1 K.,
II Hl H ó m . II. hely - . 8 0 fillér, III. hely —.50 fillér.

A

m
m

írógépszalag, szénpapír stb. s uj és használt
í r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak.
S Z E G E D , Széchenyi-tér 8.
Telefon 3 6 3 . SZ

DELMAGYAROESZAG.

Szeged, 1Ö17, jnftius 17.
akik adományaikkal a jótékonycélt előmozdítani szívesek voltak, nemkülönben a m. kit5. honvédgyalogezred póitzászlóal.ia t. paparanesnekságánaik a hcnvédzenekar átengedéséért, a 7. árkász-pótzászlóalj t. paramcsnokságának a sátrak felállitásáérTT .Szeged
szah. kir. város t. hatóságának a rendelkezésünkre bocsátott kocsikért és virágokért,
a t. szegedi sajtónak készséges támogatásáért, Szász Ernő gyárigazgató urnáik a sátrak
díszítéséért, Bödőné Trinkez Paula uraszszonynak a táncverseny rendezéseért, Kopasz Ferenc urnák a kerthelyiség s Tápay
Dezső urnák a sátarányáig átengedéseért, valamint mindazoknak, akik egyesületünk céljaihoz ez alkalommal is bármely tekintetben
hozzájárultak, s végül városunk áldozatkész
nagyközönségének a népünnepélyünk iránt
tanúsított kiváló érdeklődéseért a céljainak
hathatós pártolásáért. A népünnepély tiszta
jövedelme 10.045 korona 88 fillér volt, amely
összeget részben hadiárvaalapunk gyarapítására, részben pedig Napközi Otthonunk
fenntartására fordítjuk. Szeged, 1017. junius
16. Raskó Istvánné elnök, Hauser Rezső Sándor pénztáros.
Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5,
gyei m. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14.
— Az esperantó egyesület a nemzetközi
nyelv elsajátítására ingyenes tanfolyamot
nyit 25-én. Beiratkozások minden hétfőn és
csütörtökön este 7—8-ig Vár-u. 7. I. cm. Ne
maradjunk! el a müveit nemzetektől! Tanuljuk meg a nyelvet mert háború után már
nagy jövője lesz. Küzdjük le ellenségeink
nyelvét e semleges világnyelv által

biztosító r.-t. részéről a legnagyobb előzékenységet volt módunk tapasztalni, amenynyiben nevezett biztosító társaság a leggyorsabban küldötte megbízottját a helyszínre
kárunkat kiváló méltányossággal teljes megelégedésünkre állapította meg és nyomban
ki is fizette. Hálás
köszönetünk kifejezése mellett
ismerjük el, hogy a Gyöngyös városát ért rendkívüli tüzkatasztrófa
súlyos következményeit a biztosító társaság
humánus és gyors eljárása jelentékenyen
enyhítette.
(Gyöngyös, 1917. junius 1.
Gyöngyösi izr. Szentegylel Rosenfeld
Emil s. (k. elnök, Weisz D. H. s. k. földbirtokos, Kurcz Antal s. k. nagykereskedő. Boros Aladár s. k. gyógyszerész, dr. Weisz
Miksa s. k. orvos, özv. Antal Lajcsiié magánzó, Kertész Dezső s. k. könyvelő, Kurcz
Jenő s. k., Vaui Hullán k. u. k. Militiir Oberrechnungsrat de's Rubestandes s. k., dr.
Klein Ferenc ügyvéd s. k., Rozáry István
s. k. nagykereskedő háztulajdonos. Szabó"
Ferenc kereskedő s. k., Grosz Albert ékszerész s. k„ ifj. Szalai Alajos s. k. iparos,
Braun Ferenc iparos s. k., dr. Ehrlick Mihály s. k. ügyvéd, Kovács Antal szabómester s. k.
— Leszállított á r b a n : Női és leány
felöltők, szövet és selyem ruhakabátok,
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem és
gummi köpenyegek. kosztümök, aljak, blúzok, alsók stb. készen és mérték szerint

— A gyöngyösi tűzkár. A Magyar
Francia
biztosító r.-t. a következő figyelemreméltó

fölterjesztést intézett a földművelésügyi miniszterhez a fehértói csatorna haladéktalan
kitisztítása ügyében, mert nedves ősz és tavasz esetén 20.000 katasztrális hold földet
biztosan élönt a viz, ha a csatornát ki nem
tisztit,ják. A miniszter most elrendelte a
munkálatok megkezdését és az előmunkálatokkal megbízta a folyammérnökséget.

hivatalos átiratot kapta a gyöngyösi tűzkárral kapcsolatban:
Alulíró Utak ezennel kijelentjük és készségesen tanusitjuk, hogy a Magyar Francia
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Tom Shark a

legnépszerűbb

detektív legújabb kalandja

fl
Detektivtörténet 4 részben.

Tom Shark
Ab.

....

A

Alwin Neuss.

A

Reményiné

Feldmann Sári

női divat-

háza és divatszalonja, Szeged, a főposta mellett.

— Tisztítják a fehértói csatornát. A város

— A fémbeszolgáltatás határideje. A világháború borzalmasan emelkedő méretei miatt a hadsereg szükséglete mindenféle cikkben óriási módon megnövekedett. A hadsereg szükségletének biztosítása
érdekében
természetszerűleg egyre szigorúbb intézkedéseket kellett életbeléptetni (minden téren.
Igy olyan cikkeknél, amelyeket eddig önként kellett beszodgáltatni, egyénenkénti
rekviaíciét és egyéb szigorú büntető intézi
ke dóseket léptetnek életbe. Ugy halljuk, hogy
ilyen változás következik be rövidesen a fémbeszolgáltatás terén is ós a hatóságok már
legközelebb nyilvánosságra fogják hozni az
erre vonatkozó intézkedéseket, amelyeknek
publikálásával természetesen véget, ér az önkéntes fémbeszolgáltatás is. Miután minden
késedelmezőre igy komoly veszedelem vár és
mert nincs kilátás arra, hogy a fémbeszolgáltatás kötelezettsége alól bárki is kivonhassa magát, mindenki a haza és a saját érdekében is cselekszik, ha késedelem nélkül
beszolgáltatja arra kötelezett féméit, melyre
a hadseregnek nagymennyiségűén van szüksége.
— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban
FíSCHER K.-nál Korzó kávéház mellett. —
Telefon: 1538.
-—'A legszenzációsabb detektív dráma A
ítetszhalott lesz vasárnap a Vass-rnoziban.
.Újszerű, forulatos trükkök vannak a drámában ás' a főszerepet Max Sanda alakítja.
T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.

Előadások délután 5, fél 7 és fél 9 órakor,
vasárnap d. u. 3 órától. Jegyek délután
3 órától, vasárnap délután 2-től kezdve
előreválthatók.
Helyárak: Zsölye 1-20, J. hely 1 . - ,
II, hely —'80, III. —.50 fillér

Az uj görög király proklamácfója
a nemzethez.
Genf, junius 16. Sándor görög király
trónraléptekor a következő
proklamdciót
intézte a görög néphez:
Ama percben, (midőn szeretett atyám
hazánknak a legnagyobb áldozatot hozván,
a hellén trónnal járó súlyos kötelességeket
reám ruházta, kívánom, hogy Isten óvja
Görögországot s engedje meg nekünk, hogv
egyesítve, erősnek láthassuk
hazánkat.
Fájdalmunkban, hogy szeretett atyánktól
ily kinos körülmények közt választattunk
el, egyetlen vigaszunk, hogy szent megbízatását teljesítsük és én teljes erőmből
igyekezni fogok, hogy a kormánya által oly
nagyszerűen megbatározott utón haladjak
a nép támogatásával, melynek szeretetére
a dinasztia támaszkodik. Meg vagyok győződve,, hogy atyám aikaratát követve a nép
megadással részt vesz abban, hogy együttesen szabadítsuk ki szeretett hazánkat a
mai helyzetből.
Sándor.

Francia jelentés az amerikai
sorozásról.
Genf, junius 16. A Havas-ügynökség a
következő hivatalos washingtoni táviratot
Iközíi: E hónap ötödikéig több mint tiz millió amerikai polgár jelentkezett
katonai
szolgálatra. Az atnerkai ifjúság habozás
nélkül engedelmeskedett Wilson melszólitásána'k s ezzel megcsúfolta a német ügynökök minden reménységét. Az egyes államokból is kedvező jelentések
érkeznek.
Noha pontos számok még nincsenek, a kormányzók bizonyosnak tartják, iiogy az
eredmény jó lesz. mert mindenütt a legnagyobb rendben .megy a sorozás, csak Colorado és Arizona államokban fejtett ki ellenállást két indián törzs. Jellemző, hogy
sok ezer katonaköteles korban levő ifjú
tiltakozott az ellen, hogy testi fogyatkozások mjatt nem akarták őket besorozni.
IBBaBBBBBBBBBaaaaaBBBaBBBB
Krobatin Sándor báró vezérezredes:

Az egész nép pénzügyi
erejének
feszítése támogatja
a hadsereg
hősies
és biztosítja
a végső
győzelmet.

megharcát

Krobatin, vezérezredes.

VASS

MOZGÓ-SZÍNHÁZ
:-: TELEFON 807. :-:

Vasárnap, junius hó. 17-én

A legszenzációsabb detektivattrakció

A tetszhalott
Detektivtörténet 4 részben.

A főszerepben M a x L a n d a
(Prof. Nich. Fantom.)

HÁZAKHOZ AJÁNLKOZIK. NEUBERGER
RÓZSI, SZEGED, POLGÁR-U. 6. SZÁM.

Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyermekjegyek csak az első előadásokra érvényesek.
Jegyek délután fé! 2órától kezdve előre válthatók.
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delmagtaborszaö

az ukrainisták m g a y a r o r s z á g
RUTÉN VARMEGYÉIT KÖVETELIK.
Stockholm, junius 16. A skandináv bizottság előtt ma Temnycky ausztriai rutén
szocialista fejtette ki az ukrajnisták kívánságát, hiely abból áll, hogy az összes rtttétieket egy autonóm országban egyesitsék. Ebhez az országhoz kell tartozniok a
magyarországi ruténeknek is, kiknek száanát Temnydky hatszázezerre becsiili.
A Tiéimet szocialista kisebbség .megbízottait junius 21-ére, vagy 23-ára mégis
Stockholmba várják.
Azimmerwaldisták Stockholmban tervezett külön konferenciája egészen elmarad, mert a zimmerwaldisták belátják, hogy
felfogásuk
teljesen egyezik a munkástanács felfogásával, miért is eleve csatlakoznak a munkástanács határozataihoz.
AZ EGYESÜLT-ÁLLAMOK RENDSZABÁLYAI A SEMLEGESEK ELLEN.

Szeged, 1917. jrnüua 17.
Szegőd sz. kir. város közélelmezési hivatala.

SPORT

Hirdetmény.

OOOO

SzAK—E. M. T. K. A labdarugó sport
híveinek örömük lesz vasárnap délután a
SzAK ujszegedi pályáján. Két. majdnem
egyenlő erejű ellenfél változatos, izgalmas
küzdelmében lesz részük. A SzAK szorgalmasan készült a mérkőzésre, formája állandóan javul, remélhetőleg megfelelő eredménnyel hagyja el a pályát. A mérkőzést
\Geisler szövetségi biró vezeti és pomt 6 órakor veszi kezdetét.

Rotterdam,

junius

16.

JEGYZÉK

Közeledve a dicsőséges békéhez,

amelyet

mi katonák vérünkkel és Isten segítségével
bizton kiküzdünk, adassék meg nekünk bőségesen

az

otthonvalók

elengedhetetlen,

áldásos támogatása. Ezt kérik a Kárpátok
hűséges őrei!

Élő- és művirágok

Az Exchange

sajtóügynökség jelenti, hogy az EgyesültÁllamok külügyminisztériuma
küldött Tokióba,

nyilatkozatot

amely nyilatkozat

arra

van hivatva, hogy eloszlassa azt a lelian-

állandóan nagy választékban jutányos áron.
Koszorúk rendelésre azonnal készülnek

OHncsák fólklósné

élő- és
művirág
üzletében
Szeged,
Széchenyi-tér 17. — Telefon 1 5 - 6 7 .

Szeged sz. kir. város rendörkapitányi hivatalától.

goltságot, amely Japánban támadt az Egyesült-Áliamoík iránt.

A lehangoltságot

egy

hamisított jegyzék okozta, amelyet állítólag Newyorkíból küldtek Tokióiba.

Eladó birtokok.
455 kat. hold, Mitrovica (Szerém m.) városhoz
A óra, szép urilakka! és számos tömören épült
gazdasági épülettel, esetleg vetésssel és felszereléssel:
3

431 kat. hold, Sámod állomáshoz 2Va és Pécs városhoz 26 km., gazdasági épületekkel, mindkét birtok
elsőrendű fekete szántó, minden gabonanemüre, úgyszintén kender, répa és kerfgazdaságra igen alkalmas.

Herczog Fivérek

Szabadka.

bankháza

WiSi M

i

IMI

I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

Babós Sándor

%TFqTd!'

Ábrahám Testvérek paprikamalom

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.
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Délmagyarország
előfizetési ára Szegedem
egy évre .
félévre
.
negyedévre
egyhónspra

.

.

28.— kor.
14.—
„
7.—
„
2.40 »

. .
. .
. .

Vidéken:
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .

.

28.— kor.
«4,— „
7.— „

.
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I,
• • • •

Takáts S á n d o r ;

Régi magyar asszonyok.
Ára 6 korona.

Györy I I . n a :

ANGOLOK.

telepengedély iránt kérelem.

Ára 5.— korona,

Hirdetmény.
Szeged sz. kir. város kapitányi hivatala mint
iparhatóság közhírré teszi, hogy Ábrahám Testvérek
szegedi lakosok Cserepes-sor 7. es Gólya-utca 25.
szám alatti telkeken .paprika malomra telepengedélyért folyamodott. Ez ügyben az 1884 : XVII. t.-c.
25. §-a értelmében a helyszínén megtartandó tárgyalásra határidőül 1917. junius hó 22. napjának délelőtt 9 órája ki tűzetik, erről az érdeklődök azzal értesítettnek, hogy esetleges kifogásaikat a tárgyalásig
[ írásban, magán a tárgyaláson pedig szóval előterjeszthetik s hogy ennek elmulasztása esetén a kért
engedély kiadásánál egyedül a köztekintetak lesznek
.irányadók.
A felállítandó telepre vonatkozó tervrajz az iparhatóságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Szeged. 1917. junius 12.
12500/1917. szám.

Cholnoky J e n ő :

A föld és népei.
Ára 24.— korona.

Viüányí A n d o r :

ATTAK.
Ara 3 korona.
Balla I g n á c z :

Az ő keze.

Rendőrkapitányi
hivatal.

Iskola-utca 8. — Szolid á r a k .

„Elli" I

Szeged, >1917. junius 14.
Ad. 3198 1917. tk. é. szám.

BBBBaaHHaaHBassssisaBiasHaKssi

Harctér, 1917 május 12,
Rotterdam, junius 16. A Moruing Post
József főherceg vezérezredes.
jelenti Newyorkból 14-iki kelettel: A semleges országok a jövőben csak akkor kaphatnak árut az Egyesült-Államokból, ha a szöFelelős szerkesztő: Pásztor József.
vetségesek szükségletei fedezve vannak, A
Kiadótulajdonos: Váraey L.
semlegesek saját hajóikon tartoznak a szál- 3 R B B 8 1 l l B H B 9 B B S í a i B R I B B B l l l
lítmányokat elvinni. Ha a körülmények meg
követelik, a semleges hajók kényszeríthetők,
hogy a szövetségesek valamelyik
kikötőjét
H a v a s J e n ő n é első szegedi tanerő,
is érintsék, vagy pedig, ha ezt az Egyesültirodai és kereskedelmi alkalmazottak elÁllamok katonai érdekei kívánják, visszahelyező intézete. Szegeden Zrinyi-u. 10.
felé szálitmányt vigyenek magukkal egy
semleges kikötő réiszére.
HAMISÍTOTT AMERIKAI
JAPÁNNAK.

Minthogy a .beérkezett jelentésekből azt a tényt
állapítottam meg, hogy a hatósági zsírra és szalonnára nyert jegyeket egyesek csak nagy késedelemmel váltják be, .illetve a kérdéses fogy. cildkckért oly
későn jelentkeznek, ihogy ezen körülmény huzamosabb ideig .raktáron maradó 'készletek megromlására
adhat alkalmat, ennélfogva elrendelem, hogy a közélelmezési hivatal által kiadott jegyek alapján igénybe vehető szalonna és zsir, a kiadás napjától számított 3 nap alatt az illető hentestől múlhatatlanul
elvlendő, mert ezen határidő eltelte után a kibocsájtott jegy érvényét veszti, illetve az ezen idő alatt
el nem vitt készletekre ui jegyek fognak kibocsáttatni.

Ára 4 korona,

Aariay Ödön:
3, m

iilPPT-UTCil l (UalBPla-

Aranyszájú Zongh.
Ára 4.50 korona.

Várnay L.
SZEGEDEN
--MM

Szeged, 1917. junius 17.

DELMAGYARORSZÁG
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gPOKET talpalunk

A Szegedi Takarék- és
Hitel Részvénytársaság

5.

CiepmsKdpfih ualíditópfsippalMérsékelt árakon,

kölcsönöket

II) HÉsimunHa-elönyomda Is elűpajsolő Ozlef

valódi háború előtti
talpdarabokkaí és linóleummal vízmentesítjük. Férfi cipő H l i l H H i f i i |
női K. 5,—, gyermek 4.— korona.

U

SSBBES, Hossütil DalOS-SüO^Püt 21. szál.

Horváth Istvánné és Tsa

n y u j f {öld- 08

és i l i M 1

Női divatáruk, b ő r á r u k stb.
Bámulatos
olcsó
árak!

Szeged, Hossufíi &.-sugárul s. Telelőn 1227
Fatalpu cipők olcsón kaphatók.

Nagyvárad mellett.

M m a

H
S

H

98—1917. végr. szám.

gl
g

Árverési hirdetmény.

s
B
B

tllilL

Kénes hévviz források természetes forrósága 42°C krnes hőforrását már 300 év óta használják
bámulatos gyógyhatással köszvény, csuz, csontbajok,
női betegsegek es más fájdalmas betegségek ellen.
500 holdas fenyőerdő közvetlen a virágos park mellett. — Villanyvilágítás az egész telepen és az összes
szobákban. Nagyszabású nyári uszoda 26"C folyton befolyó forrásvízzel, uszástanitás, napfilrdö, homokkura. — Fürdőismertetöt küld az igazgatóság.
Komzsik Alajos, a fürdő bérlője,

B

g
ff
a
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Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi
L X . t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közbiné
teszi, hogy a szegedi kir. törvényszék 1914.
évi 13259 vlh számú végzése következtében
dr. Szivessy Lehel szegedi ügyvéd javára 116
kor. 20 fill. és jár. erejéig 1917. évi február
hó 7-én foganatosít ott kielégítési végrehajtás
utján lefoglalt és 1100 koronára becsült következő ingóságok u. ra.: bolti berendezés,
kocsi, szán, kukorica morzsoló és libák nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegcdi kir. járásbíróság 1917. évi Pk. 1563/3 számú végzése
folytán 116 kor. 20 fill. tőkekövetelés, ennek
1913. évi julius hó 10. napjától járó ü°/o kamatai, ós eddig összesen 43 kor 24 fill. bíróilag már megállapított s felmerülendő költségek erejéig Algyőn végrehajtást szenvedett
udvarán leendő eszközlésére

1917. ÉVI JUNIUS
HÓ 18-IK NAP
IÁNAK
DÉLUTÁNI
4 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
/kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi L X . t.-c. 197és 108. §-a értelmébem készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a
beesáron alul is el fognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkeedeséig való érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felüLf oglaltatták és azokr a kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908:
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezefe javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1917. évi junius h ó 1.
napján.
Kuhn,

ír

JEGYZÉSEKEI

mint n y i l v á n o s

a l á í r á s i h e l y elfogad

kir. bir. végreh.
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A legújabb hat százalékos

hadikölcsön
x
X

X
X
X
X
X
X
X

aláírható eredeti

C A

feltételek mellett

••

1 0 0

L n N n n á l Á I

kezdve bármely

K O r O f l a i O I

összegben

a hivatalos aláiró-helyen:

:-:

koronáért

96"30

korona.

••

MAY R. MIKSA

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nagyobb összegű jegyzések
megkönnyítésére

80° o kölcsönt

X
X
X
X

X

Szegeden, a városházával szemben.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bank- és váltó-üzletében

nyyjtnk igen olcsó kamat melleit.
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Talpalunk és sarkalunk
%
uaO
l d 1 talpP
-R0 ÜIBOETBESK
W/RSlpt
daraboHkaf:
e.- H. fenn,
•Akta 5.- K. nöl,
4— H. pyepy ^ i ^ M l m ^
mén dpfit :-:
I z z a d v a l a m e l y test
r é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger féle kiorőbáit szert. Üvegje 70 filiérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hungária

Cipőgyár

Kárász-utca,

Corsó-kávéház mellett.

IBBBBBBBBBBBBBBBBB
ü^ B
El
g Cukor, kávé, |
kitűnő ízű
Ket-kof

m
ü

F

tojáspótló,

SZI;
IiS2

'

m

B

m

leves-pótlékok,
oroszlán

i

házikenyér,

Sapill

fg

sósborszesz,

kézmosó

és fertőtle-

3

E, H á z b a s SS3III!

BOKOR
Valéria-tér.

Hűspiac.

Szeged, 1917. iuiiius 17.

Paprika átvétel!
Alulírott Haditermény paprika

Gyomor balosok dicsérik a Leizinger-féle
»-oroorcseDp jő hatását,
i'Vigje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
yóStVBzertárában Szeged.
Széchenyi-tér,
250

készáru bizományosok, ezen-

Legjobb hajfesiő sa
országosan elismert Leíndnger-fále. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
vógyszertárában Sze~Széchenvi-tér.
25C

16-tól

nel fölszólítjuk mindazokat, a
kiknek őrlött
letük van,

Fá|6s fogára vegyen
mielőbb a hires Leinzirger-féle f o g c s e p p b ő i
üvegje 70 füléiért kap
oató Leinzinger
Gyulí
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér,
250

hogy

d.

a

u.

m

kész-

azt

kezdődőleg

hétköznapon

•I

paprika

junius
minden

d. e. 9 — 1 2 és

3—5

óra

között

int

m

(Tisza Lajos-körut 98. sz. Tiszti
pavillon mellett) szállítsák be, mert

Hajhullás, hajkorps
gyorsan elmúlik e Lein
zinger-fele „C h i n a h a js ?. e s z* által. Ára K 3-50
Kapható Leinzinger Ovula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

az átvételt közösen megkezdtük.
Bartók Vilmos,
Berger Henrik,
Czinner és Társa,
Csonka Gergely,
Danner Péter fia,
Első szegedi mezűgazd.
szövetkezete,
Fenyő Testvérek,
Goldgruber Gábor és fiai

H a Jfis z ii I és ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestcrerl.
használja. Ára 1 K 50 fii.
Kapható Leinzinger Gyula
ógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Kotányi János,
Kiss Testvérek,
Kardos Jakab,
Márer Ármin,
Pálffy Testvérek rt.
Pick Márk,
Reitzer Lipót és Társa,
Schwarz E, és fia.

Fényképészeti gépek.

íelefonssAmoli

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

TelefOÜSSAlTIOll

Bank 385

Porosz kokszra előjegyzések már most elfogadtatnak.

Raktár 231

Szegedi

Mérei-utca

21.

és 15.

áruraktárai,

10—500 koronáig G ő r z és Zeiss
lencsékkel. Nagy raktár mindennemű
—

fényképészeti

cikkekben,

eredeti gyári á r a k b a n

Sandberg Henrik

—

fiíí

Csipke- és szövetfüggönyök
férfi öltönyök, tavaszi és n y á r i r u h á k , valamint
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 tisztíttatnak
——:

Szeged, Széchenyi-tér 16.
T. v e v ő i m n e k j ó l b e r e n d e z e t t s ö t é t
kamrát
díjtalanul
rendelkezésére
bocsájtok.

Vállalok és készítek: jutány08
áron
üvegezést, gittjavítást, képek keretezését, uj ablak-készitését, famunkáknak enyvezését és javitását.

Dobó Pál,
Hívásra

üveges Horváth Mihály-u. 7

(Csongriüi-tikaFBhpt. bárpalotája mílUff.

üvegezni h á z h o z és
azonnal megyek.

vidékre

I iiM-79 l Á - v c n f
(LUCJlö J U i s e s

MNfluflM í s h ü M t í ó ipartelepén, Szegőd, Hailnizq-u. H. Teletan 10-75
niHiiefeb:(UaifirlB-tűpi.) DttllB-u. 10.Telelőn 994,Blielln-ttta.Telefon 19-ss

M i n d e n ünnep- és v a s á r n a p délelőtt és délután

Boros Kocsong Mihály
hires

cigányprímás

zenekara

muzsikál

ízletes u••••
lllástwim.
az

Ujszegedi Vigadóban.
Szíves pártfogást kér

SZALAY LAJOS,

vendéglős.

Nyomatott Várnay L. könvnyomdájában, Szeged, Kárázs-utca 9,

K Ö ••••
M sör.
Pontos Os ftguelines hlssolgáias.

i: 15 99,

