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Szerda, junius 27.

LEGÚJABB.
BERLIN: A tengerészeti vezérkar jeleníti: Buvárhajóin'k az Atlánti-oceá'non és
az Észiáká-teingeren ujaibb 24,000 tonna tartalmú ellenséges hajókat siiíyesztették el
HÁGA: Az angol éleiímezési miniszter
egyik legutóbbi beszédéiben annak a félelmén eik adott kifejezést, hogy ha Németország ne;m is tudja kiéheztetni Angliát, ennek dacára Anglia éhezni fog, ment a hajóeísülyesztések folyton növekednek.

Leg-

utóbb minden .elképzelhető hajót gabonaszállításra használtak fel, mégis kénytelenek lesznek zablisztből sütni kenyeret. A
helyzet, ha to-vábbra sem

változik meg,

tarthatatlan lesz.
STOCKHOLM: A Morníngposit péter vári tudsitóját ki fogják utasítani, mert azt
jelentette lapjának, hogy az orosz fórra-1
dahnaít német ügynökök idézték eíő és a
munkások vezetői közül számosan német
zsoldban állanak.
BERN:

Ádor Gusztáv nemzeti taná-

csost a szövetség tanács tagjává

válasz-

tói', ták és megbízták a politikai ügyosztály
vezetésével.
MADRID: A Ma,vas-ügynökség jelenti:
A minisztertanács tegnap elhatározta, hogy
a kormány az alkoi ím ánybi z tosi t ék oka t felfüggeszti.
BERLIN: A Kötnische Zeitung jelenti:
A legutóbbi orosz lapok részletes jelentést
közölnek egy orosz hadosztály lázadásáról. Ukrajnában
polgárháború ' várható.
Kievben egész nap nagy tüntetések vannak, amelyben, nagy száimu katonaság is
részt vett. A főútvonalakon lázító beszédet
tartanak a Moszkva elleni harcra.
AMSTERDAM: Lloyd George pénteken Glasgovban fontos beszédet fog tartani a háborúról és a szövetségesek hadi céljairól. — Egy másik londoni jelentés szerint .Corkban ujabb véres zavargások voltak. A sinn-finisták szombaton reggel a
.várost birtokukba vették. A tömeg roim,bo!ni kezdte az épületeket. A rendőr-csapat
hátrálni volf kénytelen, mire katonaságot
vezényeltek ki, amely helyre ál látóit ta a
rendet.
,
ATHÍN, junius 26. Vasárnap reggel a
franciák a város különböző pontjait megszállták. Az ideiglenes kormány Pireuszba
költözött,

A stockholmi békekonferenciával kapcsolatosan Bernben is folytattak tanácskozásokat a béke akció érdekében. A tanácskozáson a hadviselő és semleges államok kiküldöttei vettek részt. A jelentés
nem szól arról, hogy a tanácskozáson, a
melyet a 11 utlt héten tartottak Bernben,
'tóelv államok voltak képviselve és ihogy a
kiküldötteknek megbízatása milyen jellegű.
jelentés csak annyit árul el, hogy a (hadviselő és semleges államok kiküldötteiből
alakult konferencián az erők egységesítéséről tanácskoztak a béke előkészítésére
és létrehozására. A konferencia egyhangúlag kimondotta azt is, ihogy tiltakozik Wil>son akciója ellen, amellyel 'be akar avatkozni Németország és a monarchia belügyeibe. ;

A berni konferencia jelentőségét csak
akkor állapíthatjuk meg, ha a tanácskozás
•részletei is nyilvánosságra jutnak. De már
maga az a tény, hogy Bernben is konferenciát tartottak a béke ügyében a hadviselő és semleges államok 'kiküldöttei,
•ujabb haladást mutat a béke felé.
BERN, junius 26. A múlt heten Bernben a hadviselő és semleges államok huszonkilenc szövetségéneik kiküldöttel konferenciát tartottak, amelyen az erők egységes egyesítéséről tárgyajltak a békeakció
érdekében. A koinferencía
egyhangúlag
visszautasította
Wilson ama
kísérletét,
hogy Németország és az osztrák-magyar
.monarchia belső politikai ügyeibe bele
avatkozzék.

Csapataink sikeres ellenoffenzivája a tiroli fronton.

Visszafoglalták a határgerincen levő állásrészeket.
1800 olaszt elfogtak.
BUDAPEST, junius 26. (Közli a miniszter elnöki sajtóosztály.) Junius 25-én
császárvadászeik és a nyugatgaliciai 57 szá.
in u gyalogezred részei alapos előkészítés
után a leghatásosabb tüzérségi támogsitásisa.1, vitéz, szívós harcban teljesen visszafoglalták a Sugana-völgytől délre fekvő ha-

-

tárgelrinceh még az ellenség kezében levő
áiEásrlészeket, Legénységilnik vitéz magatartásán az ellenség nifndefen ellentámadása megliiusult. Eddig H t körülbelül 1800 foglyot, köztük 44 tisztei szállítottunk be.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Felderítő és tüzérségi harcok nyugaton.
BERLIN, junius 26. A' nagy főhadi- |
szállás jeleinti: Rupprecht trónörökös had- 1
csojpoirtja: Az arcvonal menüén a tiizérséífok helyemként njagy lőszer
pazarlással
karcoltak egymás efle/n. A gyalogsági állástík ellen csak egyes szakaszokon irányult
a tiiz és többnyire felderítő elötörósek előkészítése céljából, amelyeik többször árokba renkra verzettek.

ly g&el rohamhuilámai tüzünkben szenvedtek, néhány helyen behatolt voJnjaialnkba.
Rögtön melglnduíó álén támadásunk legnagyobbrészt kivetette őket. A tüzérségi tevékenység tiszta fdöben az Aisne és Champagne arcvonal más helyem ís igen éjénk
vioi.it. Tajlsürétől délkeletre egyikk rohamcsapaltunk vállalkozása a szándékait eredménnyel végződött.

A német trónörökös hadcsoportja; A
Vaiixaill'onnái junius 21. és 22-én lefolyt
harcok óta szilárdan kezünkben lévő árkokat a franciáik erős tiiz alatt
tartották.
Élénk tűzharc után a franciák a Hurtebise
incijejntóí északijai megtámadták azt a magaslati állást, melyet ntímrég elfoglaltunk.
Az ellenség nagy veszteségé ellenére, ame-

Albrecht wiirttembergi herceg Hiadesoportja: Nincs különös esemény.
Richíhofen báró kapitány a két utóbbi
napon lég? harcban az 544k, 55>ik és 564k
lés Albemröcídr hxfouagy pedig tegnap a
30-lk ellenfelét győzte le.
LUDENDORFF, első főszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

ikélmagyaeo^áö
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A Venizelosz-kabinet eskütétele.
GENF, innius 26. A Havas-ügynökség
Jelenti Athénből: A Zalniisz-koönmány le-

mondása folytán a Veuizelosz-4abíit# esküié tele kedden Vagy szerdán történik meg.

Orosz csapatok nem vehetnek részt
fásában.
Rotterdam,
junius 26. A pétervári Rusz~
koje Szlovo jelenti: Teresesenko
kü'lügyrraniszíer á francia nagykövetségen tiltakozott az ellen, hogy Macedóniában orosz csapatókat has ziháltak fel egyes görög falvak
megszállására és Konstantin király kiutasítására. A tiltakozó jegyzék főleg azt élezi
ki, hogy orosz csapatokat használtak fel az
emiitett oélo'kra, .anélkül, hogy erről előzetesen értesítették volna az orosz kormányt

Az Oroszországgal való rossz közlekedés
nyugtalanítja a szakmikii garnizon katonáit
és tisztjeit.

Miklós hercegnek is távoznia kell
Görögországból.
Paris,
junius 26. A
Havas-ügynökségnek jelentik Anthériből:
Miklós
herceggel,
Konstantin
király 'testvérével közölték, hogy
a védő'batialmak kénytelenek Görögországból való elutazását követelni. A herceg kijelentette, hogy haladéktalanul elhagyja
Görögországot.

Kerenszki hadügyminiszter a balkáni
orosz h'áderö parancsnokától. Dieterjch
táAz antant-csapatok Athénban.
bornoktól Szakmiikiibői értesítést kapott, a
Genf, juniius 26. A Petit Journal-mik
jemelyben a tábornok kéri, hogy küldjön ki
lentik Athénből:
Az antant-csapatok bevp:a kormány Szalonikiba egy tekintélyes
oroszt, aki tájékoztatná a szailinikii csa- j nulía'k a görög fővárosba. Ezzel befejeztük
;
Észak-GörÖgország megszállását.
patokat az oroszországi események felől.

A munkástanács az általános békekonferencia
elhalasztását kéri.
-

Az orosz ellenforradalom fegyverkezése. —

Stockholm,
junius 26. Az Est-nék jelemtik: A holland-skandináv bizottság ma a pétervári munkástanácstól táviratot kapott, a
imely szerint a munkástanács isimét az álltalános konferencia elhalasztását kéri addig, amig a francia és angol elvtársakkal
meg nem egyeztek. Az uj elhalasztás okai
'valószínűleg Oroszország belső zavaraival
vannak összefüggésben. Oroszországban ellenforradalom kitörésétől kell tartani.
A munkástanácsnak ugy jobbfeié, mint
balfelé védelmi állásba kell helyezkednie,
Baíró! a bolsevik ek különösen a pétervári
munkásság körében bírnak
többséggel.
Jobbfelől a burzsoázia fegyverkezik a munkástanács ellen
Minden jel arra mutat,
hogy kemény belpolitikai harcok előestéjén

I vagyunk. Az orosz szociáldemokráciának
| vezető személyiségeire most odahaza lesz
j szüksége s ezért kívánják a konferencia él1 halasztását. Hogy mikorra kívánják a ken\ íereneía megnyitását, azt egyelőre még nem
1 tudjuk.
A munkás- cs katonatanács kongresszusán i.enin is a különbéke ellen nyilatkozóit. Ezzel szemben bizonyos érdéklődas't
'kelt, hogy .a helshigforsii Sveirijska
Tidmngen-hvn Haikee hetsingíorsi egyetemi tarai r
vezércikket irt, amelyben kijelenti, hogy jaz
ut az általános békéhez csak különbékén ját
lehetséges.
A finn, szocialisták gyűlése kijelentette,
hogy a zimmerwaMi csoporthoz csatlakozik.
.
!
.

Élénk harci tevékenység
az orosz fronton.
BERLIN, junius 26, A nagy főhadiszállás jeleni: Luöfetól dálinyugátra, valaímlíflt a Síripa és a Dnyeszter között az
élénk harci] ídvókanység Janit. Többször eb
üzíiifflk orosz portyázó osztegdkat.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, junius 26. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér:
A helyzet változatlan.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Előtéri ütközetek
Macedóniában,
BERLIN,, junius.26. A nagy főhadiszállás jelenti: Miacedou arcvonal: A helyzet változatlan. Előtéri ütközetekben a bolgárok fölényben márjadtak.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

alatt. A német szoci ál demokraták többségi
pártja ezért, aktagyüjteményt térj esetett a
stcckhoumi szocialista bizottság elé, möly
részletesen ismerteti, minő álláspontot foglaltak el a német szocialisták a háborúban
annak kitörésétől kezdve. Tiiomas lőszerügyi miniszter stockholmi tartózkodása
alatt megisimerte ezeket az aktákat és kijelentette, hogy a francia
szociáU&iák
is hasonló akiagyüfteincriyt
fogjpk
a skiindindvmiWdi
bizottságnak
átnyújtani.
A francia
szociálislták — mondotta Tlhömas — kezdettől fegva harcoltak Briand annexiós po*
liíikája ellen. Ennek a harcnak a részletei
sajiiósj, ismereti'enelk a közvélemény előtt.
Briand bukását a szocialisták leleplezései
okozták.

Ujabb 28.500 tonna eisüiyesztése.
Berlin,
junius 26. A
Wolff-ügynökség
jelenti; Temgeralattjáiróink á
FöldköziMengeren ujabban fáz gőzhajót
és kilenc
vitorlást sülyesztettek el, összesen 28,580 t\onm
türhiommal.
Az elsüiyesztett hajók között
volt az 1590 tonnás angol Kallundiborg gőzhajó, az 5567 tonnás Olasz felfegyverzett
Pert gőzös, ,egy ismeretlen 4000 tonnás ellenséges gőzhajó. Minden hajó szállítmánya
ellenséges kikötő felé tartott. 9400
tonna
szén, 2100 te/ina vas, 5800 tonna
gépotoj,
továbbá sjok olaj, dió, begúzin, kén és vágómarha vdszeft el.
A tengerészeti vezérkar főnöke.
MACEDÓNIÁBAN VÉGET ÉRT AZ ANGOL VISSZAVONULÁS.
Szófia, junius 26. Néhány nap. óta az
angolok visszavonulása dacára

Kelet-Ma-

cedónia egyes helyein bolgár ós angol előőrsök összeütköztek. A ibcügár előőrsök és
az angol hátvédek találkozása
visszavonulás első napjaiban

az

angol

összeütközés

nélkül történt, később azonban bolgár csapatok igen gyakran meglepték a visszavonulóban levő angolokat, akik ilyen módon
veszedelmes

helyzetbe

jutottak és csak

nagy áldozat árán tudtak menekülni.

\

A hollandi követ nyilatkozata
a német néphangulatról.
Bécs, junius 26. A Daily News közli a
Berlinből nemrég Rotterdamba visszatért
hollandi követnek a nyilatkozatát,
amely
szerint Németországban a közhangulat eltein© van Eiizász-Lotharingia
átengedésének,
de bizonyos körökben, igy különösen pénzügyi körökbe, megvan a hajlandóság arra,
'hogy Elzász-Lot'haringia egyes részeit átengedjék Franciaországnak, bizonyos gyarmatok fejében. Németországban a nép már
unja a háborút és a háború előtti állapot
helyreállítását tartják a béke igazi garanciájának.

A francia szocialisták Briand
annexiós politikája ellen.
Berlin, junius 26. A
Sochtéemdkrqten
cimii lap mai számlábam azt írja, hogy a
hadviselő államok szocialista pártjai között
azért észlelhető bizonyos szakadás, mert
nem ismerik egymás magatartását a hájbóru

POLITIKÁI HIREK.
— Budapesti tudósítónk telefonjelentéso. —
(A főispánok kinevezése.)
Beavatott
politikai körökben ugy tudják, hogy Baranya megye és Pécs város főispánja gróf
Benyovszky Móric, Pest megye) főispánja
Piaíay Tibor .földbirtokos, Debrecen városé Veszprémy Zoltán, Bihar vármegyéé
MaSatimcky Lajos, Arad város és Verse©
főispánja Barabás Béla lesz.
A „8 Órai Újság" szerint eddig 30 főispán kinevezésében állapodták meg, akiknek kinevezését a minisztertanács legközelebb tárgyalni fogja.
. (Polónyi Géza titkos tianácsoissága.) A
Nap arról értelsüll, hogy a királyi Polónyi
Gézát rövidesen titkos tanácsossá fogja kinevezni. Tudvalevőleg Polónyi mikor igazságügyimiiinisztlier volt, nem kapta meg a titkos tanácsosságot. Egyébként Károlyi lakásán Polónyi és Vázsonyi között megtör-?
télit a kibékülés,

Szeged, 1917. jumiiji 27.
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Viharos ülés a képviselőházban.
Vázsonyi válasza Tiszának. — M u n k a p á r t i t á m a d á s o k az igazság
ügyminiszter ellen. —
(Sajáf tudósitónktól.)
A Ház keddi üléséivek lefolyása vihar,os és izgalmas volt.
A vihar először Vázsonyi
Vilmos igiazságiigymiiniszteir beszéde jközteeni tör't ki. A
munkapárt heves közbeszólásokkal fogadta
Vázsonyi kijelentéseit, mire a baloldalon
nagy felzudulás támadt. A képviselők az
izgalom hevében a terem közepére rohantak és a tanácskozás rendje megszakadt.
Vázsonyii végre befejezte beszédét, az elnök szünetet rendelt el. .Szünet után a iobb
'és a baloldalról néhány felszólalás következett. Egy munkapárti közbeszólás folytán
ujabb vihar kerekedett. Az elnök több képviselőt kénytelen volt rendreutasítani, míg
nagy nehezen heltyireállott a nyugalolm.

egy nagyon merész reform után ne menjünk tovább addig, amig e reform az élet
tüzpróbáját nem állotta ki. Tisza választójogi reformja nem hogy emelte voinía a
választók számát, hanem sok vármegyében
leszállította. Tiszia önmagát tartja kompetensnek annak eldöntésére, hogy mi a nemzet és az állam érdeke, Pedig abban is téved,
hogy a választójogot a háborúban
nem lehet reformálni. A választójog nem
iKristóffy 'belügyiminis'ziterségével kezdődik,
hiszen a régi függetlenségi párt is demokratikus volt.
— Én megállottam a rezoludiió mellett,
— mondotta Vázsonyi — akkor is, amikor
emiatt revolverrel lőttek be az ablakomon,
de Önök (a munkapár't felé mutat) feladták
a rezoluciót.

3
végleges összeroppanása. .(Hakilmnjs
taps a
bál oldaton.)
Vázsonyi ezután Szász Pál beszédével
.foglalkozik. Ajánlja Szásznak, (hogy kérjen
bocsánatot .a fronton levőktől, mert nam
akar nekik választójogot adni.

I

(Kitör

a

vihar.)

Szász Pál, (akii jegyző, az elnöki emelvényről ezt kiabálja Vázsolnyfi felé:
— Nem igaz, nem igaz!
Lerohan a terem közepére és onnan kiabálja, hogy Vázsonyi nam mondott igazat.
Nagy kavarodás támadt erre isimét. A
jobboldalról Zábráczky
József igy k'iált a
baloldal felé:
i
— Az igazságügymimszter hazudik.
Óriási felzudulás és éumuítus támad érire a baloldalon. A szitkok és sértő kijelentések egész lavinája zudtil Zábráczky felé.
Héderv'áry Leliel felháborodva kiáltja oda:
—
Pimasz!
A pokoli zajban az elnök folyton csenget és Szász Pált rendreutasítja.
Vázsotiyi:
E durvaságokra, amelyeket
félém kiáltanak és amelyeknek célzásait jól
ö són erem, nem reagálok.
(
A baloldal erre feláll megtapsolja
és
éljen zi Vázsonyii.
,
Vázsonyi:
felment ez alól egy tisztességben és becsületben eltöltött élet.
A baloldal erre ismét feláll és tapsol.
Beck Lajos azt kiabálja, hogy fel kell oszlatni a Házat.
t
Vázsonyi:
Aki kételkedik tisztességemben. keressen magának odakint egy embert,
aki hisz neki. (Ujabb éljenzés,. Rakovszky
.feláll és ugy tapsol.) Azt hiszik, jba kirekesztik a szoíciáMstákat, a nemzetislégeket
.és a nép millióit, akkor azok nom lesznek.
Há't jobb lesz, ha a földfölötti Magyarország mellett egy földalatti .Magyarországis lesz. Ha a frontrój haza jönnek, nem hiszem, hogy azért foradalmat / csinálnának,
ha több jogot és szabadságot találnának.
Amint Vázsonyi befejezte a beszédét,
az egész baloldal, élén a miniszterelnökkel
és a miniszterekkel, körülvették Vázsonyi
bársonyszékét és egymásután
gratuláltak
személyesen az igazságiigymíniszteruek. Az
elnök ezután szünetet rendelt tel, de Vázsonyi ünneplése a folyosón is tovább tartott.

Az iilésjröl az alábbi részletes tudósításban számolunk be:
A iHáz keddi ülését féltizenegykor nyiTisza kijelentette, hogy ragaszkodik a
totta meg Szász Károly alelnök. Bejelenti,
30 éves korhatárhoz, de az ipari munkások
hogy Persián
Ádám hírlapíró öszeférhetetrészére hajlandó a 24 éves korhatárt meglensié&i bejelentést tett Hegediis
Lóránt elállapítani. Ez a proletárság olyan ba'llaíían
len.
természetes,
A napirenden az, mdemnitási vita foly- győzelme, hogy ezek után
tatása, volt.
hogy mi mhi|d kozmopoliták, istentagadók
Ábrahám
Dezső: MiskolcW képviselő és hazaárulók vagyunk. A legnagyobb ditegnap szóvátette az én katonaságom 'kércsősége a királynak, hogy ő áll a jogok kidését. Konstatálni kívánom, hogy la Háznak i
terjesztésének csucsání.
A
felszabadult
nincs hat tagja, .aki olyan lelkiismeretesen
1
Oroszországgal szemben a reakciós Mateljesítetté katonai kötelezettségét, mint én.
Van egy másik kérdés is: az oiléhfalusi vá- gyarország nemzeti veszedelem. A német
lasztás kérdés'e.
birodalmat is az általános választó jog forKállay Tamás: Arra vagyok kíváncsi.
rasztotta össze.
Ábrahám
Dezső: Egy budapesti napiTisza erre hangosan nevetni kezd, milapnak erre vonatkozó cikkéit nyilatkozatre a munkapárton mindnyájan nevetnek.
ban kellőleg visszautasította. Szóló ezuitán
hosszasan fogtlialkozik az oláh falusi válaszVázsonyi:
A munkapárt
nevesse ki
tással és azt mondja, hogy az ellenjelöltnek (Bismarckot. — Ezután Tisza kijelentéseivel
csak nyolc ajánlója volt.
'foglalkozik, amely szerint ő 1913-lbam aradi
Kállay
Tamás: Kérem, nyölqván vábeszédlében a középosztályt támadta volna.
lasztó közül könnyű ugy íntézkedm, hogy
Ezen a gyűlésen, jelen volt gróf
Apponyi
ne maradjon tizenhárom.
Albert is szálmos függetlenségi képviselőBcck Lajos: A» elímu'lit időkben Dáhiel
Gébok (is igy járta ja kerületet. (Kálíay Ta- vel. Ha ilyen támadás történt volna a kömás felé kiáltja): Ön is ott völt!
zéposztály ellen, bizonyára Apponyi lett
Kállay
Tamás: Ünnetl voltam ott és volna az első, aki/azt visszautasítja.
bennünket onnan haza vittek. Ugyanaz az
— Vagyok a középosztálynak olyan
eset történt most is. ,
tagja, — mondta Vázsonyi, — mint Önök.
Ábrahám Dezső áttért ezután az indemnitásra.
Közbekiáltás
a baloldalon:
A gesztii bűPál Alfréd félreértett szaval helyreigaire rek védik a középosztályt,
zítása címén kér szót és a (következőket
VáÉsonyi:
Engem az Önök politikai
mondja: Ábrahám Dezső képviselő ur kétféle minőségben lehetett lenn Oláhfaliun. ívérvádai nem fognak ,meggátolni munkáim(Kavarodás
egy közbeszólás
miatt.)
Vagy mint a Ház és á függetlenségi párt ban.
Szünet után (Szász Pál személyes kértagja és, ha mint ilyen volt lenn. akkor
i
(Az elípő
izgatom.)
désben
szólalt fel. Számított arra, hogy a
megszegte a paktumot, vagy pedig mint
Erre a kijelentésre a jobboldalon nagy
gőzhenger jönni fog és mindent le fog henügyvéd, akkor pedig teljes joggal kérdezhette, hogy ügyvédi tevékenysége cirnén kavarodás támadt. Számos munkapárti kép.gerelni. jBhelyett azonban csak frázisokat
mennyi honoráriumot kapott?
viselő a terem közepére .rohant és onnan, hallott. (N'agy zaj a baloldalon.)
Vázsonyi,
Deák Bé'la munkapárti képviselő megkiabált Vázsonyi felé, mások az öklüket
egy szóval sem tudta állítását megcáfolni.
szavazza az indemnitást, de bizalmatliansár.ázták az Tgazságitgy-rnini s ztárre. A balol- Elhiszi, hogymehéz hozzászokni a ^miniszgát fejezi ki az uj kormány iránt, mert ereIstván és
Szmrecsányi terséghez.
dendő ellentétekből van Összeállítva. Bírál- dalról Zlinszky
György
rohan
a
középre,
ahol
izgalmas
vija a miniszterelnök programját és ,a pénzügy hang a |imunkapártról: Szégyene
ügyminiszter tegnapi beszédét. (Tisza a teta támadt a munkapártiakkal.
laz országnak!
.
rembe lép.) A választójog kiterjesztése elSümegi Vilmos a gyojrsirók előtt, kiá 1 Erre a baloldalon óriási izgalom tálen beszél és hangsúlyozza, hogy a munkaitoz
Vázsonyira
mutatva:
madt.
A képviselők kitódultak a tereim köpárt választójogi törvénye elegendő jogki— Ez a férfi a miniszteri székben az
zepére és ugy kiáltották: >
terjesztés volt. (Vázsonyi
befszéde.)
ész, # tudás és a jellem. Erre a munkapárt—- Álljon fel, aki ezt a kijéileiitést
tétté.
Ne lapuljon meg
gyáván!,
ról a kiáltások özöne zug Sümegi felé. Majd
Deák Béla után Vázsonyi
Vilmos állott
A
munkapárton
azonban senki sem Jeásmét
Vázsonyi
folytatja:
lel szólásra. Reflektált Tisza tegnapi kije'A baloldali képviselők a padoTisza Vádja [egyetlen ember szuggesz- lentkezett.
lentéseire, Foglalkozik Tisza István 1917.
kat
verték,
mire 'az elnök többeket rendreciója, akiit azért izgia't, mert tudja, hogy a
íebruár 18-iiki beszédévél, amelyben többek
utasított. Szász Pál még néhány szót moiu
demokratikus választójog ;az ő halála és
közt mondta a volt miniszterelnök, Ihógy
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dott, de a nagy zajban nem lehetett megértem. ^Ezután a vihar lecsendesült.
Molnár
János a néppárt nevében bejelenti, hogy elfogadja az indemnifási Javaslatot. Rakovszky
Iván munkapárti
az
indemnitást csaík négy hónapra szavazza
meg, a kormány iránt bizalommal nem (Viseltetik. Az elnök 2 órakor megszakítja az
(Ülést.

(A délutáni
illés,)
Délután negyed ötkor Rakovszky
folytatja beszédét. A radikális választójog megalkotását veszedelmesnek tartja.
Mihályi
Tivadar a nemzetiségeik nevében elfogadja
az indemnitási javaslatot.
Richier János munkapárti képviselő tátmadja Vázsonyit. Vázsonyi képviselő koráiban a Kúriát támadta, itt az ideje, hogy.
mint igazságügyminiszter ezt . jóvátegye.

átaeged, 1017, junius 27,

Beck Lajos Károlyi-parii képviselő a javaslat pénzügyi tartalmával foglalkozik. \
munkapártnak nincs joga a szigorú kritikára, mert az előző kormány a kölcsönöket
nem gyümölcsöző befektetésre fordította és
•sohasem állott elő pénzügyi programmal.
Desbordes
Ernő munkapárti abban a
reményben van, hogy a munkapártot semmi sem tántorítja meg egységében és velük
•var, minden tisztességes magyar ember,
szemben azzal a törekvéssel, hogy becsempésszék a /magyar alkotmányba amaz elveket, amelyek alkalmasak arra, hogy a magyar nemzet egységlét kikezdjék. Az indemnitást négy hónapra (megszavazza az országnak.
Az elnök a vitát ezután megszakítja és
fol'ytatását szerda délelőtt 10 órára tűzi tói.
(Az ülés ezután este 8 óra előtt véget ért.
•BBBaSSSSSS
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Beszerzési központ alakítására készülnek a szegedi
magántisztviselők.
(Saját
tudósítónktól.)
Elnyűtt igazsággá! kel!, kezdeni azért, mert olyan ez az
igazság, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni ahhoz, hogy mindenki
megtanulja,
mindenki tudja és mindenki teljesítse, akii
illet, a belőle folyó kötelességeket. A hoszszu ideig elhúzódó háborúnak sajnálatos,
sokszor eléggé el nem ítélhető gazdasági következményei könyörtelenül sújtották a
tisztviselők osztályát. Örök talánya marad
a ,mai kornak az, hogy az állami és magántisztviselők nagy része miként tudott megbirkózni a rettenetes drágasággal. A köztisztviselőkön tudvalevőleg segített valamit
a" állam, a munkaadók tekintélves része
nem hajtandó az állam példáját követni. Ez
indította a szegedi közgyűlést arra, hogy
országos mozgataat kezdeményezzen és a
kormánytól kérje* 'hogy segítsen a magánalkalmazottak szánalmas helyzetén.
Miniszteri kezdeményezésre most az
ország .összes városaiban beszerzési csoportokat alakítanak az állami tisztviselők.
Mindegyik beszerzési csoportnak 500,000
korona kamatmentes kölcsönt nyújtanak,
biztosították azon kivül számukra az árubeszerzéseknél a köziélelmezés támogatását.
Egyes városokban, például Miskolcon a magántisztviselőket is bevették az állami tisztviselők a beszerzési központba. Szegedem ez
nem történt meg, holott nyilvánvaló, hogy
ez az alakulás lényeges előnyöket tud majd
a tagoknak biztosítani. Nagyon helyes tehát, hogy a magántisztviselőknek ilyen beszerzési központba való tömörítését Szegeden is meg akarják kísérteni, aminek érdekében a következő felhívást bocsáitották ki:
— Az állami hivatalnokok felettes
hatóságuk kezdeményezésére beszerzési központokat alkotnak. A magánhivatalnokok hasonló eljárása kétségtelenül épp oly eHiőnyökikel járna -reájuk.

Alulirottak egy ily akciót szívesen elősegítenek és felkérik mindazon magántisztviselőket, akik az ügy iránt érdeklődnek, szíveskedjenek a Magántisztviselők Egyesületénél jelentkezni. Megfelelő számú jelentkezésiek esetén a jelentkezőket értekezletre hívjuk össze és
a további teendőket megbeszéljük. Aczél
Géza, Koós Elemér, Sipeki fíaltís Zoltán, Lendvai
Sándor, Wimmer
Fülöp.
Hihetőleg annyit mindegyik magántisztviselő .megtesz helyzetének javítása érdekében, hogy a nagy meleg ellenére elfárad az egyesületi helyiségbe és ott jelentkezik. A Magántisztviselők Egyesülteiének vezetősége felhívja ezenkívül nemcsak az
egyesület tagjait, hanem mindazon rrtagántisztviseóckfet, kik az egyesület
közbenjáráséi! vagy egyéb támcigafását
jágos
igényeik
elérésére
igénybe
vemi' kiúántiák.
bizalom
mai forduljanak
az egyesüUt
elnökségéhez,
mely minden
Méiíben természetesért
a legkoriiffekimfíbb
és kgfapinfmasabb
módon
Sziveden rendelkezésükre
fog állani.
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Hüsíh. S. Telefon 15-85

Elő- és művirágok

állandóan nagy választékban jutányos áron
Koszorúk rendelésre azonnal készülnek

Orinesák $Uk!ésné
élő- és

művirág

üzletében

Szeged,

Széchenyi-fér 17. - Telefon 1 5 - 6 7 .

Képek a szegedi piacokról.
(Sohif tndésH'énkiól.)
Néhány hét még
és végére értünk a háború harmadik évének.
Néhány hét még ós belelépünk a negyedik
háborús évbe. Az igy elmúlott három esztendő aÖaft scík'szo.r és súlyosan rikoltott bele az életünkbe ezt ia szó: Pkic, de' a heSyzet
mádig stem javult. A piac uralja ma is tengődő, szomorú kis. életünket, ettől remélj üh
az elkövetkezendő jobbat és rajta keresztül
félünk az esetléges rosszabbtó'l.
A DélmagyWdrszág
munkaíársía kedden
hajnalban sorija (látogatta a szegedi piacokat, hogy személyes tapasztalataikkal győződjék még róila, mennyire éMKaláilra ité'itXc
a ha tatom-sok mindazokat, akiiknek nincsen
legalább 7—800 'korona havi jövedelmük.
Először a húspiacot kerestük föl. Apró
ikis sátrakban anétiik a, különböző husnemüek'etf. Ami először szembeöttk, az* hogy feltűnően sok a hus a piacon. Mindenféle Inasok, sertés, boirju, marba. ,
Megkérdezünk egy jóképű menyecskét.
Borjú liiist árul, kilója .siien: korona. Már
öt napja, hogy ennyi; egyszerre leszállott az
ára tizen,kettőről kilencre. Egy nap, neim,
egy óra állatt. Egyszerűen csak kleméért
kezdték árusítani 12 helyett.
A matrhia, az már csjökiönyöseJbb. (Maradit a régi áron: 10, 12 korong. Nagyon kou_
zeratiiv huis, de míióí'a a bokju ára igy Beesőkként, a szegény marhát erős mellőzések érik.
Aliig klelíl valakinek. Hogyne/, hiszen van olcsóbb is.
i
Egyik tapasztald (illan vevő egy kis májat kér a cicának; 'a húsos menyecske csak
tavon itja a száját gúnyosam és teszi, liogy
nem hallotta a kérést. Hogyne, most fognak
majd májat adni, mikor olyan szép 5—6. koronás átla vau és nyomtátékuí adják a csont
után. A nagyom sok csontot esetleg (mégis,
megsckiallanák, de májjá! keverve már más
a helyzet . . .
,
A Sertéspiacot tncig seim nézzük; ott
maksziimá'ts árak vártnak. De mielőtt tatméntónk, megihia?!gátjuk az együk husipiaros fejtegetését, hogy írtért -lett olcsóbb most a hus:
nincs takarmány és mindenki adijia el, a jószágait.
De hallottatok egy. másik magyarázatot,
•is, ez ugy szól: azért, mert az ármejgál!íapL
tó bizottság megállapitott'a, hogy nem is lehet 12 korongnál olcsóbban adni a búst,
A Tisza Uajois-körutorj szárnyas-apróíékokat árulnak egy darabon. A ruca-máj
kilój'a 10—12 korona, az japróöékot má'r nem
is akarják kilóra afdrai. Csák ugy, szemmé,rtékre, '6—8 'kokonáié'rt egy csomót, amiben
van két1 sovány szárny, két kaparó, két
nyák és semmi egyéb. •
A Széchenyi-téri piac csák félj 7 felé
kezd .ki'alukutóii. A kefe-őn'agyságák elfog'liáíják trónjaikat (és (isteni flegmával iíllnek, ülnek áruik előtt. Egyébként az árök már 'kezdenek szolidabbak lenni egy kicsit; egy liter iborsót már négy köronáiért is kaphatni
s egy tojás sem drágább 40 fillérnél. Három
karalábé viszont csak egy koro'na* de főző
tököt már igazán potom pénzért lehet (kapni ;
egy kilós tökért nem kérnek többet nyolc
koronánál.
.

&éged, 1917. jttnííu É .
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Burgonya még apuidig kc-vés van. tehát J A gyiimclcspiucoti is. Mindenütt. Csak a
az ára is ern-eilkeklett; két korona Irkterre. zsebben Jegyeq pénz, sok pémz. Ment, hogy
Három-négy krumpli egy liter . » .
akii (fölmegy a piacira, azt kirabolják telíe•Egyébkémt panaszra igazán nincs ok* seri, az szent. Elvégre is, dJ- álltam nem vtédvah minden a piacon* (Amit alkar az ember,
hieti meg mindentől áz embert. Nem

Qyernjekbemutató hétköznapodon.
(Sajót

tudósitónktól.)

A

munkásbizto-

»itó pénztár szerény épülete hivalkodó diszitései dacára sem tűnik már nagyon szemünkbe. Megszoktuk a Tisza La jos-kör útnak ezt a furcsa kis házát, amelyben a közismert kórházi szag fogari, amint a kapun
belépünk. (Megyünk fel az emeletre, ahol
az egyik orvosi szobában dr. Turcsányi Imre kedves előzékenysége folytán jelen lehetünk az itt már régebb idő óta meghonositott gyerniekbemut-atók egyikén. A folyosón
ma'mák, dajkáik és nagymamák körül apróságok. Akad közöttük nagyobbacska gyerek
is, van egy, aki 15. életévét tapossa, a legtöbb azonban 1—.3 éves. Nem mondhatni,
hogy ünnepi csönd iili mog az épületnek ezt
a szakaszát. Az egyik gyerek sir. a másik
• kacag, a harmadik a nagymamát szekírozza
a negyedik enni kér, az ötödik a doktor bácsitól fél. Vannak a gyerekek vagy negyvenen, ugy hallom, sokkal többen is szoktak
lenni ezeken a1 szép és szent hétköznapokon, amelyeiken a gyermekmentés áldásos
munkáját végzi csendben és fáradhatatlanul dr. Turcsányi.
Mindenek előtt fel kell jegyezni, hogy
az igy rendszeresített gyermekbemutatókon
nemcsak pénztári tagok gyermekeit vizsgálják meg. Kellett erre a célra egy helyiség.
Az a mnnkásbiztositó épületében készen állt.
Turcsányi pénztári orvos. Rendszeresítette
tehát, itt, a hivataltól rendelkezésre bocsájtott helyiségben a rendelést minden szegény
számára. A különbség csak az, hogy nem
félórát tölt itt, hanem két órát, nemcsak &
pénztári tagok, hanem minden szegény beteg gyermekét menti meg, ha megmenthető,
amikor hozzá viszik. Ez a különbség nyilvános életünk minden vonalán megérdemelné a legszélesebb körii liberalizmust, amely
itt pompásan érvényesül. Ha orvosság kell,
megírj£« Turcsányi a receptet, a patikus
féláron szállítja a gyógyszert és ezt a félárat is kifizeti a szegény asszony helyett,
akinek az ura hadban van, a központi bizottság. Ha tej kell, ad Turcsányi mindjárt
a rendelésnél utalványt, amelyért a Központi Tejcsarnok akármelyik üzlete kiszolgáltatja a tejet és fizeti a Stefánia-szövetség. Cukrot, szacharint, tápszereket, kakaót,
kávét természetben kapnak a rendelésnél &
felek, beszerezte valamennyit a .Stefániaszövetség.
Kezdődik a rendelés, amelynél két rokonszenves nő segédkezik a főorvosnak.
Minden gyerek alapos megvizsgálás alá kerül. Tartózkodni akarunk a tulsötét színektől, de az életet akkor varázsolhatjuk erre
a papírra, hai megírjuk őszintén, hogy sok
a vérszegény és angolkóros gyermek. Van
csöppség, aki -csont és bor. Már nem sir,
csak nyög fájdalmasan. Lehet-e rajta még
segíteni? A legtöbb — vérszegénysége miatt is — hajlamos a tüdő vészre. Turcsányi
valamennyit sorra vizsgálja. Rendel és ad
nekik, ami a gyerek gyógyításához szükséges, De ki adhat annyit, hogy a szülőknek
pénzük legyen egészséges lakásra, a m a i
drágaság mellett jó élelemre egész éven át?
Ez a meggondolás vezetett a szünidei
gyermektelep eszméjéhez. Biztosit,ani kell
legalább a nyáron át, hogy a legszegényebb
szülők gyermekei jó levegőn és jó táplálókon lehessenek. Az idén két, esetleg három
helyen kell felállítani szünidei gyermektelepet. Az egyik Újszegeden lesz, a strandfürdő mellett, itt helyezik el majd az an-

golkórom
és vérszegény
gyermekeket. A
gyermekkemutatókon már irja is össze Turcsániy, akiket ide múlhatatlanul fel kell
venni. A szükséges berendezés — a. katonaság jóvoltából! — megvan, nem kerül pénzbe. A gyerekek ellátására azonban «ok
pénz kell. Sosem csalódtunk, amikor a szegedi társadalom megértésére és áldozatkészségére appelláltunk. Minek ezt az ügyet sok
szóval ajánlani? Babák és kicsinyek szánalmas sorsa kit nem indifjansí mag? Van-e
ember, akit a kérdés társadalmi, gazdasági
és állami jelentősége meg ne ragadna és ha
van, nem sebzi-e szivén ezeknek a csöppségeknek sorsa, akik jobban tápláltak lennének, ha a háború nem csigázza tulmagasra
az árakat, ha az apjuk itthon van és keres
és nem a fronton küzd, vagy már halott.
Adakozzék mindenki a szegény szegedi
beteg gyermekeknek. Minden legkisebb adomány életeket segít megmenteni. Mindnyájan tudjuk, hogy mennyit adott már a1 legkülönbözőbb jótékony célokra a szegedi társadalom. Ujabb adományait mégis fölemelt
fővel és bátran kérjük. Nem volt még mozgalom, mely nemesebb ügy szolgálatába
szegődött volna. És nem volt még cél, mely
inkább parancsolta volna mindenkire, hogy
erszényét megnyissa.
Eddig a következő adományok érkeztek
a. szünidei gyermektelep céljaira a Déhnagyavipszág

szexekesztőségéhez:

-Szegedi Kenderfonógyár
400
Back-inalom
300
Magyar Kender- és Lenipar
300
Szeged-Csongrádi
200
Szegedi Hitelbank
.100
May Gyuláné
100
Várnay Dezső
100
Kereskedelmi és Ipar-bank.
50
Neu Ernő
50
dr. Orkonyi Ede
25
Gyöngyös-jelige
25
'Pásztor Jancsi és Pisti
20
Geinler Jenő
10
Összesen 1680
Az adományokat dr. Orkonyi Ede kúriai bírónak adjuk át, aki dr. Turcsányival
hei-endezi és vezetni fogja a szünidei gyermektelepet.
Egy gyorsfényképet a sokból. Cigányasszony jön -sorra gyermek bemutatón. Hurutos a kisfia, aki húsos, jól megtermett
gyerek. Megvizsgálja Turcsányi és kérdi az
öregkor küszöbéhez ért asszonyt:
— Hány gyereke volt?
— Tizenkettő.
— Mind ilyen erős, mind fölnevelte?
— Nyolcat, főorvos ur.
— Az ura katona?
—• Igen, kérem. A múlt héten itthon
volt szabadságon.
— Aztán mit hozott magának?
— Egy gyereket, -kézit csókolom, ha az
isten is ugy akarja.

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
305.
KiadéMvaíel
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A szegedi honvédnap.
Most van legteljesebb pompájában az
ujszegedi Erzsébet-liget. Estenden, ha a
nyugati égboltról a paloták tetején átszória
a r anyaiig arát a lenyugvó nap, olyan ez a
nagy, dtszcs park, mint egy fényben úszó
tündérkert. Ha pedig belejutunk, akkor
szinte elkábulunk a- különféle illattól, melyek versenyre kelve egymással, nyújtják
felénk a kellemes, édes élvezetet.
Most virágzik a hárs és a vadgesztenye.
Megejtő, gyönyörű illatukkal körülfolyjék
az embert a szeJlőrvel játszó levelek lágy
zenével kedveskednek, a pihenőre térő madarak még beleszólnak a bájos koncertbe
s ezek igy együttvéve, az erdő titokzatosságávad és varázsával megragadják a gondba
merült lelket és marasztalják: még ne
menj, még pihenj, élvezd a nyár szépségét,
a fák ozonát, a liget íhüvösségét, oh, mert
oly közel a hervadás, amikor mindennek
vége, amikor a -szint sárgára festi be az elmúlás . . . .
Ebben az évben most vasárnap lesz legszebb á -liget. A honvéd-nap ragyogó délutánjára haza szállnak a hősök lelkei a távoli harcterek egyre laposodó sírjaiból és a
virágok illatával a falevelek csevegésévél,
a madarak vidám daláv&'l, ' mintha újra
életre ébredtek volna, hivni fogják Szeged
népét: jertek, jertek emberek, hozzátok el a
szivetek kincsét, töröljétek le pilláitokról a
könyeket, melyek értünk, szép, ifjú, deli
honvédekért sajtolt ki lelketekből a halál
fájó érzése és mulassatok, játszatok ma a
mi emlékünkre, a mi gyászba borúit özvegyeink és árváink javára . . . . Az özvegyi
fátyolnak és az árvaságnak nagy a szomorúsága ós nehéz minden perce, ezt vigasztaljátok meg és ezt könnyitsétek meg
azokkaL a fillérekkel, amelyek gazdagítani
fogják a szegedi 5-ös honvédek özvegyeinek
és árváinak segítő-alapját . . .
•És ezen a szép nyári délutánon meg fog
indulni a város apraja-nagyja, keresni fogja a vidám élvezetek között a fényes oltárt,
ahol megilletődve teszi majd le filléreit a
legszebb, a legnemesebb jótékonyság nevében. Mert van-e ennél nemesebb, szebb adakozás: megfizetni azoknak, aikik nótás ajakkal, bokrétás, sz adagos katona.sapkáva.l, a
bátorság szent érzésével vonultak el előttünk három év óta mindeüriibb oszlopokkai oda, ahol a halál borzalmas munkája
közben az ágyuk ós gépfegyverek bömbölik
és kattogják az elmúlás legszomorúbb halotti-énekét? . . . Van-e szebb adakozás:
megfizetni a hazáért megsemmisült ifi u
életet? , . . Mert most azt fogja Szeged népe megfizetni. Az értünk elcsendesedett szivek csekély d-Lját fogja megváltaini mindenki, aiki az ujszegedi rózsaligetbe elviszi fölös krajcárjait- a fekete fátyolba bevont ragyogó oltár aranytálcájára.
És ezen a szép nyári délutánon tisztalelkű kedves asszonyok és lányok fogják
Nágel Manónó úrasszony vezetése mellett
fogadni a megilletődve jövő embereket éa
mindjárt az első negyedórában meggyőeik
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őket, bogy itt riinoai „pmüipoláe", itt nlncseaek fehérruhás pici angyalkák, akik
jobbról-Jbalról csörgetik a bádogperselyekct,
mondván szelíd köszöntésüket:
kérünk
urak, csak tiz . . . csak husz fillért . . . Itt
csak méltóságos emlékünnep van. amelyen
a aok-sok élvezetek mellett az ötven filléres
Lelépő összegen kivül az ad, akinek a szive,
lelke ugy kívánja, hogy nőjjön, gazdagodjon a háború egyik legnemesebb alapja:
az 5-ös honvédek

özvegyednek

és

árcáintŰt

segítő-alapja.

A temérdek, érdekes látni- és élveznivalón tehát átaijubhat majd kiki, anélkül,
hogy a bosszúságnak egy parányi érzését.
kiváltaná az ünnepély bárkinek a lelkéből.
Itt nem lesznek puha, fehér kacsok, melyek mosolyogva nyúlnak felétek, emberek,
ilt csak szi vlesz, meleg érzés leez, mely
emlékeket ébreszt, kegyeletet támaszt fel s
ebben a bőséges, pazar világban mindenkit
annyi áldozatkészségre hiv fel, amennyit
anyagi helyzete, szive, lelke megenged.
A távolban pihenő hősök lelke már is
beszél Szeged asszonyaihoz,, leányaihoz,
uraihoz és ifjaihoz: jöjjetek, ez a mi szomorú és mégis vidám emlékünnepünk! . . .
Jöjjetek 'emberek
a hárs és a vadgesztenye most, virágzik, illat, szín, ragyogás,
megengedett kacaj és ünnepi élvezet fogja
betölteni a tündérkertté varázsolt Erzsébetiig eteti

. . ,

—V.
ú
A népünnepély délután 2 órakor kezdődik és nyomban utána: megnyitnak a mutatványos bódék, megkezdődik a konfetti?
és szerpentin-csata, melyben nem lesznek
legyőzöttek, csak győzők. A mutatványos
sátrakban látható lesz az óriási gólem és
a liliputi. Madame X . a hires jósnő, nemre
és korra való tekintet nélkül mindenkinek
jósolni fog, szelíd paripákon és csacsikon
lovagolhat a közönség és aki megéhezik,
megszomjazik, ott van a pezsgős sátor, a
becsal! csárda, meg a gázosártdía. Csecsemők,
gyermékek ós betegek részére külön tej?
pavillon lesz, aki pedig dohányozni akar,
dohányjegy nélkül is hozájutlhat szivarhoz
és cigarettáihoz. Háromtól hétig Pásztor
János, az országos hirü szobrászművész a
közönség szemeláttára 'bárkit megmintáz,
— természetesen, ha az illető a jótékonyság
oltárán áldozatot hoz. A cirkuszban folytatólagos előadások lesznek, fellép a világhírű Buzogány király és Moto-Foto, akiről
még eddig nem sikerült megállapítani,
hogy ember-e vagy gép? Lesz továbbá dijlövésizet, táncterem, Beeh Benő vívómester
pedig bemutatja a tüzfáklya
gyakorlatot.
Tekintettel arra, hogy a népünnepélyekről
az a hir van elterjedve, hogy mindenkit
megrpümpolnak, a rendezőség azt az üdvös
újítást hozta be, hog-y mindennek, amit eladnak (ételek, italok, dohány konfetti, stb.)
szabott ára lesz és a fótékonyicélra áldozni
kivánó közönség zárt perselyekbe, vagy a
.közönség kényelmére felállított pénzváltó
sátorban adhatja: le adományait.
I-

A Szegedi Zsidó Nőegyesiilet
tagjait
ez úton is felkéri özv. Holtzer Jakahné nőegyesületi elnök, hogy a julius 1-én Újszegeden az 5-ös honvédek hadi özvegy és árvák alapja javára rendezendő népünnepélyen a. cukrász/sátorban közreműködni és
felajánlandó adományaikat az izr. hitközség irodájába (telefon 92) bejelenteni szíveskedjenek. Mindnyájunk kötelessége elesett katonáink özvegyeit és árváit segélyezni.

Segged,

— Kihallgatások

ml.

iuiiiut
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a királynál. Bécsből je-

lentik: A király hétfőn külön kihallgatáson
fogadta gróf Moltke őrnagyot, a német császár szárnysegédjét, Clam-Martinic
volt
osztrák miniszterelnököt, Unkelheuser
Bosz
nia és Hercegovina helyettes tartományi
főnökét, Czennin külügyminisztert és Ilőfer
vezérőrnagy, közélelmezési minisztert.

Junius 29., 30-án
pénteken és szombaton

Feliépnek:

Uífil H l

Csen MIÉ

l

Kernen

Jenő

karmester.

MŰSOR:
I. r é s z .
Í . D é n e s R ó z s i : Prolog — Ernőd Tamás,
Oszi virágok — Kiss Menyhért,
Volhynia.
2. C s e h I s t v á n : Szép muzsika — jó muzsika angol ragtime. Untauglich,
3. P a t a k y V i l m a : Pillangó kisasszony
nagyária.
Bohémélet nagyária — Puccini.
4. N y á r a y A n t a l : A vén bohém — Harsányi Zsolt,
Búcsúzom öntől — Zerkovitz Ernőd,
Ősszel — Kovács Károly.
II. r é s z .

ftókavadász
zenés kép 1 felv. Idő XVIII. század.
SZEMÉLYEK :
Alice bárónő
Plammer lovag
Rókavadász
Szobaleány
6. D é n e s R ó z s i \
7. C s e h István
8. P a t a k y V i l m a
9. N y á r a i A n t a l
j

Pataky Vilma
Cseh István
Nyárai Antal
Dénes Rózsi.
.
. ,, ,
magánszamokkal.

Előadások pénteken 5 és 8
órakor, szombaton 8 órakor,
a 8 órai előadás a nyári helyiségben lesz megtartva, rossz
idő esetén a téliben.
Helyárak: Zsöllye 3"—, I. hely
:
"' J
2.40. II. hely 1.80,
III. hely 1'— korona.

— A z osztrák kormány bemutatkozása,
Dr. Seidler miniszterelnök és a kormány
tagjai kedden mutatkoztak be a reichsratban. Az .összes pártok barátságosain fogadták a hivatalnok minisztérium bemutatkozásait.
— Tisza bentmarad a Hadigondozó Hivatalban. Budapestről
jelentik: Gróf Tisza
István közölte Pallavicini György álamtitká'rraL hogy a Hacligondozó Hivataliból nem
'lép ki, mert ott — a munkapárt többi tagjaival1 együtt' — továbbra is dolgozni kiván.
Tisza kijelentette, hogy a Hadigondozó Hivatalban viselt tisztségek nem pártpolitikai
természetűek.
— Mezőgazdasági kamara Szegeden.
Budapestről
jelenti tudósítónk: A földművelésügyi minisztériumban, mint ismeretes,
törvénytervezet ' készült a mezőgazdasági
kamarák felállításáról. A tervezet rövid idő
múlva a képviselőház ölé kér ül. A mezőgazdasági kamarák a törvénytervezet szerint foglalkozni fognak az összes mezőgazdasági {kérdésekkel és véleményező testiileiei lesznek a kormánynak mezőgazdasági
ügyekben. Tizennyolc kamarát állítanák fel.
A tervezet szerint az egyik mezőgazdasági
kamara székhelye Szegedén
lesz.

— Tanacskozis a termésrendelat módosításiról. Budapestről
jelentik: Mezóssy
Béla
föl'dmiveüésiigyi miniszternél hétfőn ,nagyfontosságú tanácskozás vodt a kiadott termésrendelet módositásáról. A tanácskozáson a miniszter kijelentette, hogy a rendelet alapelveinek sérelme nélkül kiván módositó intézkedéseket tenni. Megmaradna uralkodó elvként, hogy niiuj
nayomkozás
és a
gabona átvétele a cséplés után átvevő bizottságok
utján tödtémk.
Az á tivétel idejét
azonban a Közélelmezési
Hivatal úliiöke állapítaná
meg. Amig a bizottság a gazdaságban meg nem jelenik, addig a felesleg a
Hadi tár mény bármely
bizományijának
Szabadon eladható.
Mikor a bizottság a megállapítandó időpontban megjelenik, akkor a
miniszteri rendeletben megállapítandó elvek
szerint meghatározza a házi
szükséglet
mennyiségét, ami pedig ezenfelül feleslegként marad, azt a bizottságban levő Haditermény megbízott a Hadi termény
részére
nyomban
átveszi.
Ha a gazida a bizottság
megjelenése előtt valamely bizományossal
már előbb kötést csinált, ugy a bizottság
megjelenése után felszólítja az illető bizományost, hogy vegye át a lekötött gabobát
és ha a bizományos ezt nem tudná teljesíteni, akkor a bizollkligbaii
lévő
Hhdixermérty
bizományos
fogja az ejtvételt gyakorolni.
A
termésrendélet módosítása körüli , támadt
differenciák miatt Russo Illés, a Haditermény részvénytársaság vezérigazgatója felajánlotta lemondását. Az érdekelt körök a
mődositó rendelet kibocsátását a
legköze
íebbi napokra
várják.
— A hadiköicsttnjegyzés szegedi eredménye. Kedden zárultak le a hadikölcgönjegyzések. A hatodik nemzeti kölcsön — mint
az előrelátható — még szebb eredményeket
fog produkálni, rnint az eddigiek. A hadi-,
kölcsönjegyzésekbő'l Szeged is derekasan
kivette a részét, amennyiben bizonyosj hogy
a jegyzésék végössiziege Szegeden: jóval
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Szeged, 19017. junius 29.
meghaladja a nusz milliót. A szegedi aláirási helyeken néhány bank, a posta és a
főispáni hivatal kivételiével, alhol millióikra
rugó tekintélyes, összeget jegyezitek és amelyek még nem készültek el a jegyzések öszszeszámiálásávai, a jegyzések végösszege
18.001,650 korona. Ez az összeg igy oszlik
meg: Szeged Csongrádit
Takarékpénztár
6.200,000,
Kereskedelmi
és
Iparbank
3.900,000, May Bank 3.500,000, Szegedi Hitelbank 1.250.000, Neu Ernő 1.220,000, Kézmiivesbank 874,600, Népibank '711,050 és
Bankegyesület 346,000 korona.
— Konstantin király uj lakása. Baselből
jelentik: Konstantin, a volt görög király,
ezentúl állandóan a Thun mellett lévő
Ghartreuse-kiastélyban fog lakni, amelynek
a porosz Zedlitz báró a tulajdonosa.
— Kitüntetések. Thoma György 5. honvédgyakigezredheli népfölkelő tizedest az ellenség előtt tanúsított kiválóan vitéz magatartása, elisimeréseül a 2. osztálya eziist vitézségi éremmel, Batányos
Illés 5. lionvódgyalogezredibeli népfölkelőt pedig a' bronz
vitézségi éremmel tüntették ki.
— Uj francia kölcsön. Hamburgból jelentik: Francia lapok jelentése szerint a francia kormány a kamara pénzügyi bizottságától

a háborúnak

december

31-ig

való

folyt'Cásüiáa 15 milliárd hitel megszavazását kérte.
— Az Aradi Első Takarékpénztár uf
igazgatója. Aradról jelentik: Az Aradi El«ő
Takarékpénztár vezérigazgatói széke Otieuberg Tivadar udvari 'tanácsos ha'láilávail tudvalevőleg megüresedett. A takarékpénztár
uj vezérigazgatója Fejér Gábor, a Magyar
Leszúmitdö és Pénzváltóban'k igazgat'ódhe-

m

meg alapját. A vezetésem alatt álló magyar
lyeítes* lett. Az uj vezériigazgató, aki pénzkirályi kormány mindig élénk érdeklődésügyi körökben el isimért szaktekintély, rövisel fogja kisérni tanácskozásaikat, amedesen elfoglalja hivatalát.
lyeknek sikeréhez legnemesebb kivánatait
— Hajmuadfél milliárd a hatódik maküldi szívélyes üdvözlettel Esterházy.
gyar hadikölcsön eredményei, Budapestiről
— Katasztrofális földrengés.
Budapestről
telefonálja tudósitóWk: A hatodik magyar
telefonálja tudósítónk: A trieszti, polai, béhadikölcsön várható eredménye a harmadcsi, budapesti és temesvári szeizmograíikus
fél milliárdot körülbelüli meg fogja haladni.
'készülékeik távoli katasztrofális földrengést
— A blroda'ml kancellár és a magyar
miniszterelnök a gazdasági szövetségek Jeleztek'.
gyűléséhez, Budapestről j e l e n t i k : A Bud. Tud.
— Hét fia küzd a fronton. Makóról jelenjelenti: A német, magyar és osztrák gazdatik: Dr. Petrovies György polgármestersági szövetségek budapesti együttes tanács- helyettes vasárnap nyújtotta át a király
kozása alkalmával BktknCmn-Hollipeg
néajándékát özvegy Erdei Józseifnénalk, akimet birodalmi kancellárihoz és gróf Esternek hét fia küzd a harctéren. A kitüntetett
házy Móric miniszterelnökhöz intézett üd- anya Őfelsége monogrammjával és a korovözlő táviratokra a következő válaszok érnával díszített Szűz Mária emlékérmei kapkeztek: Őszinte köszönetet mondok a német,
ta. A király ajándékának átnyújtása lélekmagyar, osztrák gazdasági szövetségeknek
emelő ünnepség keretében ment végbe.
a Budapest székesfővárosban tartott jelen— A vállajl rablógyilkossá^J B u d a p e s t r ő l
tős ülésükről küldött szíves üdvözletért. jelentik: A rendőrség Orosz Isftvánnak a
Osztozom önökkel abban az örömteli biza- vállaji rablógyilkosnak feleségét, mint bűnkodásban, hogy sikeresen érnek véget a segédet letartóztatta'.
Oroszné tagadja,
kormányok közt függőben levő tárgyalások, hogy tudott .volna a bün.fénv'röL de a bizoamelyek arra hivatváfc, hogy kecsegtető könyítékok ellene vannak. Orosz István azt
zös alapokon Magyarország Ausztria és 'Vallotta, liogy a felesége csábította a gyilNémetország gazdasági életét egyaránt ál- kosságra. A letartóztatott asszonv szállásdásos uj fejlődés útjára vezessék. Betihmann
adónője kél összegyűrt ezer koronást adott
Hollweg. — Gróf Esterházy miniszterelnök
át
a rendőrségen. A szállásadónő az ezer
távirata igy szól:- őszinte örömmel vettem
koronásokat Oroszné .szateaizsákjában taa magyar székesfővárosban most tanácskolálta. Orosznét erős fedezettel Szatmárra,
zó német, magyar, osztrák gazdasági szöszállították.
vetségek szíves üdvözletét. Midőn igazi sajTalpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5,
nálatomra szolgál, hogy állaimügyekbeli eloyerm.
4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14.
foglaltságom és a fővárosból való távollé—
Rendelet
a korai burgonyáról. A hivatem folytán ezeken a tanácskozásokon részt
talos
lap
keddi
száma a Közélelmezési Hinem vehettem, ugy a magam, mint a magyar királyi kormány nevében annak a hő vatal elnökének kör rendeletiét közli, amely
óhajtásomnak adok kifejezést, hogy a szö- tudatja a törvényhatóságokkal!, hogy az
1917. évi termésből származó mosott burvetséges államok között küszöbön álló gazgonya árát 40, a i'iem mosott burgonya árát
dasági tárgyalások egy
eredményekben
gazdag és biztos gazdasági jövőnek vessék 36 koronában állapította meg. A bu'rgonya
ára minden minőségre nézve ugyanaz. Később a burgonya ára változni fog és erről
időnként rendelet fcíg megjelenni. A burgonya most megállapított árában benne foglaltatnak a szállítás költségei a vasúthoz,
illetőleg a hajóállomásihoz.

fi

—
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— ÖRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban
FíSCfíER K.-nál Korzó kávéház mellett. —
Telefon: 1538.

Szerdán és csütörtökön

Szenzációs film aüra&cié

Amerikai dráma 4 felvonásban.

— Halálos Ítélet pletyka miatt. Bécsből
jelentik: Az A rbeiter zeitung értesülése szerint a múlt év márciusában az egyik gyaloghadosztályparancsnokság haditörvényszéke kötél általi halálra ítélte Hohenworter Johanna vendéglősnét, mert. az március
3-án Kötsdhaehban levő vendéglőjében ugy
nyilatkozott, hogy a lövészárkokban levő
magyar és osztrák katonák csak éjjel jutnak eledelhez, amikor már minden egészen
kihűlt, hogy botrányos dolog, hogy az olaszoknak sikerült két hegyről visszaszorítani
a ml csapatainkat, hogy egyik hadosztályunkról hallott egyet-mást
rebesgetni,
hogy miféle emberek az ilyenek. Bár az
asszony tagadott, a hadbíróság kimondta a
halálos ítéletet, amit később kegyreimi uton
öt évi súlyos börtönre változtattak. A lap
szerint nem ez az első eset, hogy a hadbíróság ilyen bűncselekmények miatt halálos
ítéletet mondott ki polgári személyekre.
T a n u l i u n k idegen nyeivekei
nyelviskolában. Telefon 14—11.
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Popper (Ipa a íegfflPffiiaMi.

oooo

S Z E G E D ,

Városi zentkart létesít Szefed. A kultuszminisztérium a zenei kult-ura meigerő•sitésének célzatával még jóval a háború
előtt városi zenekarok létesítését szorgalmazta minden nagyobb városban. Az eszme támogatásra is talált mindenütt, a
honvédelmi miniszter pedig azzal kívánta
elősegíteni a városi zenekarok fejlődését,
hogy azokban a városokban, ailiol ilyen zenekar volt, eltiltotta' a katonai zenekarok
szinliázi és egyéb nyilvános szereplését. Ám
közben kiütött a háború és a sok más tervvel együtt ez is megdermedt. Most a kultuszminiszter egy leiratával ismét fölujult
a kérdés. A háború alatt természetesen nem
fogják megszervezni a városi zenekart, de
előkészítés végett mégis kiadják az ügyet
Kőnirj Péter zeneiskolai igazgatónak. A zenekar föladata lenne a szinház zenei részének ellátása, térzenék, hangversenyek adása és az egyházi zenei szolgálatok. A zenekart a város fogja íÖntartani. Harminekatnegyven tagu zenekar évi költsége a mostani számitások szerint száztíz-százhúszezer
koronába kerül. A színigazgató ebből negyvenötezer koronát térit vissza, amennyit a
katonai zenekarért is fizet. Nagyobb államsegélyt is kapna a város, ezenkívül szép jövedelmet hoznának a hangversenyek is,
ugy hogy a várost nem terhelné nagy öszszeg az eltartással.

Széchenyi-tér 2, s z á m .
••
Teleion 311.

1

T

SKonvédnap
a szegedi rnagy kir. 5.
honvéd gyalogezred hadi
árváinak és özvegyeinek
javára Szeged város társadalma JULIUS HÓ 1-ÉN
ÚJSZEGEDEN
az Erzsébet-liget egész területén
'.'.'. szenzációs nagy
népünnepélyt
rendez külön látványos teleppel, mozival, kabaréval,
cirkusszal, .w.v.

Bebizonyosodott, hogy egyedül a

„DOB" jegyö gyártmány
pótolja a szappant.
Illatos!

itt
ellenében 5 kg. súlyban, bárhova
.-.'•••
bérmentve.
Viszontelárusitóknak:
250

darabos

láda ab raktárunk 5 0 korona, tehát

250 darabot 64.—

Hirdetmény.

Somogyi Szilveszter dr.

koronáért bár-

hova postán bérmentve küldünk.

-„imr-

ÍM

Tetefon 3 1 9 .

hivatala.

Isme-telten rámutatok arra,
hogy az országos
közélelmezési hivatal Elnökének 30329/1917ÍX. szá
mu rendelete értelmében
törvényhatóságunk arra
köteleztetett, hogy a liszt kontingensünket tartalmazó zsákokat 4 hetemkint szolgáltassuk vissza annak a malomnak,
amely a törvényhatóság lisztkontingensét szállította.
A rendelet értelmében a
maSomvállalatnak a
szállított összes zsákok legalább 90%-át rongálatlan állapotban tartozunk beszolgáltatni, annál is inkább, mert a Hadi Termény Részvénytársaság a
90%-on belül rongált állapotban visszaadott, vagy
egyáltalán be nem szolgáltatott zsákok darabjáért,
a már számlázott szokásos összegen felül zsákonkint még 2 (kettő) korona 50 fillért fog felszámítani.
Tudomására hozom a liszt elárusitásával foglalkozó kereskedő és pékmester uraknak, hogy az
Érdekeltekkel folytatott
tárgyalás során
létrejött
megállapodás értelmében, a lisztes zsákok átvétele,
kifizetése, raktározása, elszállítása s egyéb kezelése
körtili teendőkkel
Fenyő Testvérek szegedi nagykereskedő céget biztam meg, aki a viszontelárusitók
által malomképes állapotban beszolgáltatott zsákok
darabjáért 5 koronna 20 fillér térítési összeget fog
kifizetni.
Figyelmeztetem azonban az ismételadó -kereskedő és pékmester urakat, hogy a zsákokat inalomképes állapotban kijavítva tartoznak átadui.
A viszontelárusitó kereskedők a lisztes zsákokat, vagy közvetlenül
Fenyő Testvérek
céghez,
vagy az elosztással megbízott azon nagykereskedőhöz szállíthatják be. ahonnan a zsákokat kapták.
A sütőiparos urak a zsákokat csak Fenyő Testvérek cégnek közvetlenül adhatják át.
figyelmeztetem végül a lisztellátást lebonyolító
kereskedő és pékmester urakat, lingy a nyert lisztes
zsákokat kiürítés után a fenti módon azonnal szölgá'iassák be. mert a vissza nem adott zsákok darabja után az országos közélelmezési hivatal Elnökének rendelete értelmében 2 korona 50 fillér bírság
dijat fogok beszedetni.
Szeged, 1917. junius 21.
3260,191?. k. é. szám.
'

50 kilós láda excl.

10 l á d a vételnél 1 0 % á r u r a b a t t .

kölcsönök

közélelmezési

Habzó!

Egyhatodkilós darabok,

tonai biztosító r.-t. Kölcsey-u, 4. sz. Telefon 568.
sz. kir. város

Kemény!
Simulékony!

köztisztviselőknek 10—30 évi visszafizetésre. Olcsó
kamat. Kedvező feltételek. Fennálló adósságok konvertálása. Felvilágosítást nyújt: Hazai élet- és ka-

Szeged

eipőujdonságok.

d a r a b j a b u s z fillér.

53mcamuBaauBBMBaBiMaBasBHnBHaBBi»Ma*HHatta»
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Torlesztéses

Báli

A jótékony célra való tekintettel az
adományokat (készpénzben és tárgy sorsjátékhoz) kérjük OYARMATHY
János rendőrtiszt (Városháza) címére
v
v
elküldeni. :•. v .*. v

Szeged sz. kir. város közélelmezési

hivatala.

férfi és n ő i divatcikkek

Hirdetmény.
Minthogy a lakosságnak tiszta állati zsiradékkal való ellátása mind nagyobb nehézségekbe ütközik, gondoskodtam arról, hogy az e téren mutatkozó hiány legalább részben mesterséges zsiradékkal legyen pótolható.
Az országos közélelmezési hivatal Elnöke által
rendelkezésünkre bocsá.itott mesterséges étclzsir már
megérkezett, s annak forgalomba hozatalával Fenyő
Testvérek nagykereskedő céget biztam meg.
A jelzett zsiradék kilogrammonkinti 11 (tizenegy) korona 96 fillér árban nevezett cégnél a bevásárlási könyv felmutatása mellett vásárolható.
Minthogy az Országos Elnök rendelete értelmében ezen mü zsírral való ellátás a fogyasztó rendes zsirellátásába
betudandó,
ennélfogva
annak
igéifybevehető fejadagját — a szalonna és zsíróhoz
hasonlóan személyenkinti és havonkinti
50 dekagrammban állapítom meg s elrendelem, hogy a müzsir kiadása a bevásárlási könyv zsirlapján
—
mint zsírral történt ellátás bejegyeztessék.
A ínüzsir ára az elárusító üzletében látható helyen kifüggesztendő.
"-1
Szeged, 1917. junius 21.
•3451 1917 k. é. szám.

legnagyobb

::

Legolcsóbb

helyező intézete. Szegeden Zrinyi-u. 10.

beszerzési

forrás.

Csekonics-u, 6 .

Széchenyi-tér 17.

Telefon S54.

Telefon 855.

A Szegedi Takarék- és
Hitei Ré sz vény társaság
elegati tőzsdei negMiáioliif,
ÉrtlMPOkaí (isis 68 elad.

polgármester.

irodai és kereskedelmi alkalmazottak el-

—

Legmegbízhatóbb

Dr. Somogyi Szilveszter.

Havas Jenőné első szegedi tanerő,

raktára.

k ö l c s ö n ö k e t n y ú j t fűid- §8
X MíMPío&olipa, valamim épíkpaplpokpa, t
Előnyős

polgármester.

Nyo&itott Várn»y l . kőayrtydjő&libtn, Sz«g«d, KirAsí-utw 9.

