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Az igazi demokrácia.
Valami tehát, ami sikerült a viláahábomi három esztendeje alatt az antantnak is.
Távsaóno'kkllojkat tartó politikai vezérek
-— legfőbb 'akadályai annak, hogy a millió
embertestet elnyelő háborús kavarodásból
diadalmasan keljen életre a sóvárgott béke
— most aztán büszkén verhetik tófesziteH
mellüket: a görög félsziget ellen i'ndiítotr
dicső hadjáratot sikerült eredményesen, bevégezniük, '
Athénnek, a sokait látott görög fővárosnak ősrégi földjét elvadult antant-csapaitok
tapossák. Hellasz ege alatt beborult, a görög nép népszerű királya idegen, ország
egyszerit vendége úís 1:szak-(i örög: országból a kis államok önzetlen védői uralják
/most már az egész megalázott és igájuk
alá hajított földet.
Európában a háború során az antant
csapatai eddig csak egymás, róvákára tudtak hódítani. A háború előtt, még francia
Calais birtoka már-már nem is vitás, köztudomású, hogy az angolok sziivesen csippentenének le egy-egy értékes 'darabot az
orosz szövetséges földjéből is. Balkáni terveiket és hóditásiai'kiat illetőleg sincsenek
egy véleményein a szövetségesek, akik elég
gyakran tartott tanácskozásaikon
mindannyiszor megállapították, hogv teljes az
'egyetértés köztük. Ennek a teljes egyetértéttnek most olyan, ujabb bizonyságát
kaptuk tettekben, hogy érdemes különös
nyomatékkal rámutatni.
A görög rablásra kirándultak 'az, Égeitengerre és Szaloníkiba a nemrég elzargatott cár katonái is. A hónapok előtt, megkezdett rablási müveletet
megkoronázni
azonban csak az utóbbi napokban sikerült,
amikor, már a 'kozák dereka nem görnyedez ,a csókra nyújtott cári kan,csuk a alatt,
hanem emberi méltósággal', büszkén és
bátrai/ kiegyenesedhetik. Az angolok és
franciak, akik kisebb formahibáktól sosem
irtóztak a háború alatt, minden aggodalom
nélkül használták fel a görög király trónfosztásánál és a görög föld bitang rnegnyoimoritásánál az orosz katonákat.
Sőt
mindfen jel szerint ázzál is ujabb bizonyítékát szolgáltatták az antant egyetértésének és egységének, hogy tervükbe be sem
avatták az 'orosz kormányt, amelynek igy
nem volt módja az ellen eleve tiltakozni.
De hallatja az orosz nép kemény 'és
becsületes vétóját most.-amikor a rablásról és arról értesült, hogy orosz csapatokat is .bevontak a dicstelen
hadjáratba.
Zászlót kell hajtani ez előtt a { tiltakozás
előtt, m'ert becsületes helytállást jelent
•azok mellett .az elvek mellett, amelyek nevében az apu'sikát menesztették és amelyek
őszinte európai uralma lenne a világháború
egyik legnagyobb eredménye.
A legujaibb hírek szerint az orosz beiélet ,11 lég egyre forrong. Ugy érezzük, na
átmegy is még ujabb rázkódtatásokon az
orosz kolosszus eddig lóimba teste, az, emberiség ujabb hasznát látja majd. Az ö útjuk imái* a demokrácia tiszta mezői felé
visz. Sóvárogva nézünk mindnyájan ebbe az
irányiba és várjuk Kelet felől Európa számára a teljes világosságot, az igaz fényes-
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ségei. Az orosz demokráciától, jnelv három
nes, ilyen bátor, ilven következetes, tanulév véres vajúdása után,
keserves 'kínok
hat a régi. a di'cső múltjával hivalkodó és
'között lett és amely ilyen nyilt, ilyen egyepöffeszkedő fraúcila demokrácia, tó
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A munkások nagy tüntetése
és zavargása Budapesten.
- A villamosokat szétrombolták, a kirakatokat fosztogatták. - Beverték a munkapárt körhelyiségének
ablakait. - Többen megsebesültek. —
(Budapesti tudósítónk tslefonjeíentése.)
A szpciaJistapárt m a röpiratokat osztott
szét a gyáraikban, amely többeik között • a
'következőket tartalmazta:
„A söpé'nzzöl és pálinkával összfetoborzott munkapárt moslt mutatja meg igazi
arcát. Napok óta fékevesztett gyűlölettel
tombolnak Tisza és pártja a választójog
ellen a képviselőházban
és becsmérlik
mindazokat, akik ezen lesben álló mungó
tábornak megakadályozni akarják választójogi csalását. Csőcseléknek és naplopóknak csúfolják a munkásságot. Szabad-e ezt
a gyalázkodást
tovább tűrni? Nem és
százszor neim! Azonnal a munka megszü'nteltése után a parlament és a legszájasabb
munkapárt körhelyisége elé vonulunk. Jöjjetek el mindannyian és ne engedjétek
hosszú politikai küzdelmünk gyümölcsét elvenni."
A munka végeztével 6 óraikor a Mátyásföldön és a környéken dolgozó mm:
kásság a Mátyásföldön
gyűlést tartott.
Egy koporsót hoztak a múnkások magukkal, amelyen ez a felirás volt: Itit nyugszik
Tisza választójoga! 1917. A munkásság ezután zárt sorokban
megindult Budapest
leié. Ugyanekkor a fővárosban a környéken dolgozó munkásság
mindenhonnan
csoportonkint indult a parlament felié. Este
7 órakor csaknem 25—30.000 főnyi tömeg
igytíilt össze, amely viharosan éltette a választójogot, szidalmazta a munkapártot és
követelték a Ház azomiati feloszlatását.
Ezután egy kiadott jelszóra a hatalmas tömeg zárt sorokban megindult, a közpomti városháza felé. Az Arany János-utcábán a tömeg rombolni kezdett. A gázlámpáikat és a kirakatokat bezúzták. A rombolást a Vilmos császár-utra kifordulva
folytatták.
A városháza udvarára 'érve
gyűlést tartottak, ahol Biró Dezső és Kunfi
Zsigmond tartottak beszédet. Kijelentették,
hogy a mostáni kormány egy hét alatt
többet dolgozott a nép érdekében, mint a

munkapárt az egész uralma aíaitt. Ha azonban a kormány gyengének bizonyulna, akkor a munkásság kiveszi kezéből iigyét és
ők majd magúik fognak elbánni a választójog ellenségeivel,
csak szolgáltassák ki
nekik azokat. A gyűlés rendkívül viharos
lefolyású volt, folytonosan azt kiabálták:
— Ha nem lesz választójog, nieim lesz
muníció;
Még Parkaís István és Gatibai Sándor
beszólt a tömeghez, aki felszólította a munkásságot, hogy most már
békességben
oszoljon szélt. Sokan erre tényleg ed is távoztak, a tömeg jelentékeny része azonban
a városháza közelében levő munkapárti
körhelyisége, elé vonult. Olyan nagy
ímiban voltak a tüntetőik, hogy a villámok forgatóm rögtön elakadt. A munkapárti kot
előtt viharosan tüntették Tisz tó a .munkapárt ellen. Egyszerre csak
.röpUi az
kő és néhány pillanat alatt vslősArm
"zápor zudult a munkapárt épületére
a
' neik valamennyi vbíaikát bezúgták. —
tpt'n arra jött Pafugyay Móric államtitkr:,
aki egy rendőrtisztviselő kv?é,rtó<hen 3 túlsó oldalra akart átmenni. A tömeg nekiesett a rendőrtisztviselő;.ek és véresre verte. Ezután a Károly-körutra meritek, ahol
a megrekedt
villamos kocsik ablakait a
tömeg szintén bezúzta és magukat a villamoskocsikat szétrombolta. BeVe-lé:k a kiLakatokat és a házak ablakait. A khjakaíckból cipőket, ruhái ós élelmíszei t hordtak szét. A Muzeum-köruitró'l ekkor nag*számú re'ndőrcsapat érkezett., amely megkezdte a tüntetők szétszórását.
Eközben
sokan megsebesülteik. A tömeg hamarosan
két részre szakadt. Az egyik fele az Andrásisy-ut felé, a másik része pedig a Rákóczy-uit felé haladt. A rendőrség a Károly'körutat elzárta. Az Andrássy-ut fölé szorított tömeg végigvonult az Andrássy-uton,
Oktogon-téren és mindenütt törtek-zuztak.
A gázlámpáikat, a kirakatok ablakait, a
kávéházak üvegtábláit bezúzták. Az Ok-
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togon-téren befordultak az Erzsébet-köruítra.
A „Rákóczy-utra szorított tömeg ezalatt a Balaton-kávéház és a Mátyás király
•kávéház hatalmas kirakatait bezúzta. A tömegből valaki belőtt a Baíaton-kávéházba,
mire a többiek azt hitték, hogy a Balatonból lőttek ki, erre nekiestek a terrasznak
és azt szétszedték. A márvány tábláikat
összetörték, a réz-székeket és a vaskoriatokat magukkal vitték. A Rákóczy-utön is
soriban, állottak a megakadt villamos ko
isik. A tömeg nekiesett a kocsiknak és szétdarabolta azokat. Az összekötő vasrudttkat
íklszieidték és beleszar itatták az aisö vezetékbe, amivel több helyen rövidzárlatot
idéztek elő, ahoil a láng magásna csap ott ki.
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A rendőrség a Rákóczy-uton rávetette magát a zavargókra és szétszórta őket a nagy
körutna. A tömeg mindenütt törve és zuzMa az Erzsébet-körutra ért, ahol találkozott az Andrássy-utról jövő másik hatalmas tömeggel. Ezután az egyesült tömegek
tovább folytatták a rombolást és pusztítást,
amig osak a megerősitett rendőrcsaplatok
szét nem z'avarták őket.
A késő éjszakai órákban a város külső
részein kisebb tömegek tüntettek, amelyekelt szintén ,a rendőrségnek keltett sz'é'tzaviami. Este a mentők kivonultak és több
sebesültet szállítottak be a kórházakba.
Eddig hárclin súlyos sebesültről tudnák, a
kik között az egyik nő.

Váltakozó harcok nyugaton.
BERLIN, junius 27. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprechit trónörökös haídcisopotrüja: Rossz látási viszonyok folytán
a kölcsönös tüzérségi tevékenység az arcvonláfon csekélyebb volt, mfiiiit az előző
napákban. Csak egyes szaikaszclkon fclko'zódotí időmként a tűz. A reggeli órákban a
kiugró Lens-könyöik ellen támadó nagy
aítígol eírőket m'jyos veszteségük n Mikéit
vteszavertük. Az aínras—lensi ut imindlkét
oldalán az ellenség egy eilőtéirii árokban
megvetette a lábát. Font ábránál sikerttele-

neik maradtak ellenséges osztagofk előretörései Ugyanígy meghiúsult az Arrta -arcvonlai! több helyén felderítő osztagok támadása.
A (rémeit trónörökös hadosopínrítja:
CraoininieSétőil északnyugatra, valamint C őrben,y-Beiry-iau Bar két oldallá® folyt eirős
ttíztől eltekintve a harci tevékenység áfefábsn mérsékelt határok közt maradt,
Albrecht württefmbergi herceg hadcsopOrtja: Nincs 'jelentős esemény.
LUDENDORFF, első főszállásmester.

Venizelösz harcra buzdít az antant mellett.
Kopcnhága, junius 27. A Times athéni ! két. az egyes garnizonokban fogják kikétudósítója szerint azok a görög csapatok, | pez'ni s azok ott is maradnak.
amelyeket Venizelösz gyűjtött annak idején,
Az ideiglenes kormány két hadtestet
s most a bolgárok ellen harcolnak, az uj akar behívni, hogy a hadsereg elérje a békormány rendeletére a fronton
fognak
ke/létszámot. A képviselőház csak a legmaradni és az uj kormány
országszerte sürgősebb teendőket fogja elvégezni, aztoborozza az önkénteseket ébbe a hadse- után elnapolják s Venizelösz országos körregbe. A peloponézoszi helyőrségekbe na- útra megy, hogy agitáljon az antant melgyobb
csapattesteket
akarnak
küldeni, llett.
egyébként a most besorozandó önkéntese-

Az uj görög király határozatlansága.
Genff, junius 27. Lyoni liapok közlik
athéni távirat alapján, hogy Sándor görög
•király a szó szoros érteimében
Jonnart
gyámsága alatt áll. Jonnart rendeletére a
király felesketése után állandó tartózkodásra egy vidéki kastléyba fog menni. —
Zaimisz lemondását a király elfogadta.
Most azt követeli Jonnart, hcigy Venizelösz haladéktalanul térjen vissza Athénba
s ott legyen addig is, mig kormányé, meg-

alakul. Komolyabb zavargásoktól nem fél
Jonnart, ha Venizelösz áll a kormány élére, mert a peloponezoszi események jelentéktelenek.

Konstantin hivei nem Ismerik el
a Venizelösz kormányt.
Bécs, junius 27. A londoni lapok athéni
táviratot közölnek, amely azt jelenti, hogy
Konsiantin volt király hivei mind Peloponezoszban gyűltek össze s ott elhatározták, hogy nem ismerik el a Venizelosz'körmányt.

Szeged, 1917. junius 29.
csináltak. A lap követeli a sztrájk-jog megszüntetését. Vagy ki akarja tenni a kormány a katonákat olyan rettentő megrázkódtatásoknak, mint a légutóbbi sztrájkok
alkalmával?
Hivatalos forrásból, a lapok utján azzal az Ígérettel csillapítják a kedélyeket,
hogy már az ősszel amerikai katonák fogják íeffiváltani a franciákat, de a radikális
újságok azt követelik, hogy a kormány
állapodj ék meg az angol kormánnyal abban, hogy az angolok már most szélesítsék ki frontjukat és a fáradt franciák egy
részét küldjék haza.

Élénk tüzérségi tüz az
orosz fronton.
BERLIN, junius 27. A nagy íőhadi•szálilás jelenti: A iemberg-rt®rnopQl!i vasuíitó! délre és a Nairájovkánál a1 tüzérségi
és rjknafííz élénk maradt. A Zloltta-Lipa
mentén egy felderítő előiretörésböí több
foglyot azáMltoktunk vissza.
LUDENDORFF, első főszállátmestor.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Fokozódott tevékenység
a Cserna-hajlásban.
BERLIN, junius 27. A nagy főhadiszállás jelenti: Macedón arcvonal: A Cserna-baj'ásban és ettől keletre a tűztevékenység időnkint fokozódott.
TIIDENDORFF, első főszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Harctereinken nincs
esemény.
BUDAPEST, junius 27. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Egyik harctéren '
sem történt jelentős esemény.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

LEGÚJABB.
LONDON: Az alsóházban Chamberlain
kijelentette, hogy az orosz forradalomnak
egy haszna van: leveszi az antant-szövetségesekről a felelősséget a háború elvesztése ért. A békét ezután majd nem lehet a
szövetségesek kudarcának tekinteni.
LONDON: Balfour kijelentette az alsóházban-, hogy Görögország népjoigi szempontból többé nem tekinthető önálló államnak, hanem csak az antant által igazgatott
provinciának.

A franciák már megelégelték a háborút.
Genfi, junius 27. A párisi újságok sorai
közül fellángol a béke vágya s olyan háborús fáradtságot árulnak el a cikkek, mint
még soha.
A nacionalista újságok, Valamint Clemenceau, Rousset és Hervé napok óta Írnak a naturalizált és idegen polgárok elten,
akik forradalomra lázítanak és a katonákat a háború elten izga-tfiák. Az Eoho de
Paris azt kívánja, hogy helyezzék vád alá
Malvy minisztert, — Cailhxux hívét, aki

türi, hogy a bocheok és a bocheok barátai
Franciaországban a háború elten dolgozzanak.
A Victoíre cirnü újság, Hervé lapja
azt irja, hogy a kormány kötelessége volna letartóztatni valamennyi zimmerwaldi
és kienthaii szociálistát. Hihetetlen, hogy
a kormány megengedi a nyílt békepropagandát, mely fronton levő katonáink térdét metszi el. A harcteret békeröpiratokkal árasztják el. Leveleket kaptam — irja
Hervé — a harctérről, melyekben komolyan írják, hogy Franciaországban forradalmat kell csinálni, mint ahogy az oroszok

STOCKHOLM: A Ruszkoje Volja jelenti: A birodalmi gyűlés ideiglenes bizottsága Rodzianko elnöklésével tartott gyűlésen tárgyalta a munkástanács indítványát
a duma felosztására és határozátilag kimondta, hogy az ideiglenes kormánynak
níncs joga a feloszlatáshoz.
STOCKHOLM: Cetretelli miniszter közöltté a munkástanács képviselőivel,
la szövetségesekkel kötött
dé sekfü,

kivéve a londoni

hogy

összes szerzőegyezményt,

megszűntnek tekintik és az ideiiglenes kormány uj szerződéseket fog kötni,
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Mégy hónapra szavazta meg a képviselőház
az indemnitási.
— Budapesti

tudósitónk

A Ház szerdái ülését Szász Károlv alelnök háromnegyed tizenegykor
nyitotta
meg. Jelenti, hogy Sebmecz- és Bélabánya
város a közszolgálati alkalmazottak fizetésemelése, Békés, Hajdú és Zala megye pedig a vármegyei tisztviselők anyagi javadalmazása és a háborúban eltöltött idő kétszeres beszámítása tárgyában feliratot intézett a Házhoz.
Ezután Szász Pál, a kérvénvi bizottság
előadója tette meg jelentését. Az elnök
közli, bogy a házszaibálytok 433. szakasza
értelmében — miután elérkeztek az indernnitás tárgyalásának negyedik napjához —•
egy-egy szónok félóránál hosszabb'beszédet nem mondhat.
Kovácsy
Kálmán rámutat arra, . hogy
a munkapárt állítólag a nemzetiségektől
félti a magyarságot és ezért ellenzi az általános választójogot, holott mind a kettő
meglesz, (hiába erőszakoskodik a munkapárt. ö bízik a nemzetiségekben. Ismeri a
felvidéki népet. A tót rendkívül hü a magyarsághoz. Tud esetet, hiogy a tótok ebben a háborúban' nem akartak együtt harcolni a csehekkel és amikor arra buzdították őket, hogy csak menjenek velük, hiszen
közéjük tartoznak, mert ők is szlávok, azt
mondták, hogy ők csak odahaza
tótok,
a
harctéren
tí&Jtibdn
magyarok.
Sajnálja, hogy már eddig is nern dolgozott a parlament a népért. Arnig a nemzet naggyá nőtt, a parlament oly kicsi maradt, hogy szégyenkeznie kell miatta. Mindent el keit követni, hiogy a hazatérő katonákat kenyér és munkaalkalom fogadja.
Üdvözli a katolikus autonómiát. A kormány
iránt bizalommal viseltetik és azr indemnitást elfogadja.

telefonjelentése

—

vezérlő gondolatává. A mai kormány szintén ezzel a programlmal jön, tehát a két
kormány között nincs nagy különbség. Az
indemnitást
megszavazza.
Miivel a 'házszabályok értelmében félóránál tovább beszélt, az elnök megvonta tőle a szót.

(Andrássy

bedjzéde.)

niszter tanájcsban, hogy oszlassák fel a
Házat és Tisza a leghevesebben ellenezte.
Az indemnitással foglalkozik ezután. Kijelenti, hogy a beterjesztett javaslat külön
osztálybikat juttat előnyhöz, mások sérelmére. A birák épugy érzik a nehéz helyzetet, mint más tisztviselők. Ha a koijmány
ragaszkodik
a birói kar\ fiz^téséhék
rendezéséhez, ugy a mUfikapét
azt
meijizaváiér
A pénzügyminiszter fejt ege léseit egyébként
kielégítőnek tartja.
(A minpszterjekiök
a cseh
támadásokról.)
Gróf Esferíházy
Móric miniszterelnök
azzal kezdi beszédét, hogy a legfőbb nemzeti érdek teszi szükségessé a javaslat elfogadását. Miután a munkapárt haj lati dó az
indemnitást megszavazni, ebből látja, hogy
mindent meg akarnak adni, ami a háború
győzelmes befejezéséhez szükséges.
Kitér ezután a Reidisratban elhangzót,
támadásokra. — Legyenek meggyőződve,
— mondta, — hfogy sa felelős tényezők nem
szimpatizálnak a felelőtlen tényezők kije-i
fentéseivel. Bennem pedig álég erjj és energia \ in adja,
hogy mqgvédfem
a
magyar
álláspontot.
A kiegyezésre vonatkozólag kijelenti,
hogy a 67-es kiegyezés híve. A munkapárt
részéről személyét ért támadásokra, nem
reflektál/Előre kijelenti azonban, hogy az
eljárás épen a munkapártra nézve fog igen
kellemetlen következményekkel járni.
Vitatklozik Tisza ' tarthatatlan választójogi álláspontjával. — Láttam, — mondta,

Gróf Andfássy
Gyula szólalt fel ezután. Foglalkozik Lukács beszédlével. Tiltakozik az ellen, hogy a mai kormány helyzetét a Fejérváry kormányéval hasonlítsák össze. Akkor a kormánnyal szeimben a
nemzet többségének bizalmát biró párt volt,
a mostani többség azloniban nem beszélhet
a nemzet nevében. Fülében csengenek még
Tisza szavai, melyekkel figyelmeztetett arra a diszharmóniára, amely a határunkon
küzdő katonák és a hazában lejátszódó
események között vannak. A munkapárt részéről olyan közbekiáltások hangzottak ei,
amelyek szégyenteljesek. 'Ugy látszik, hogy
érzik azt, hogy nagyon rosszul áll a dolguk. Tisza kifogásolta, hogy Ausztriában
helyreállott a parlamentáris kormányzat.
Gúnyosan szemükre vetette az ott történteket.
— Én ritkán örültem valaminek ugy,
— mondotta Andrássy, — mint mikor a
csehek lelplezték veszedelmes akcióikat.
Így legalább világosan kiderült, hogy hol
— h< gy a nemzet legbecsesebb tradíciója
vannak azok » törekvések, amelyek MaSzent István óta, hogy akikor alkotta meg
gyarország és a monarchia érdekeivel ela reformokat, amikor áztok a legjobban
Pescha
Miklós: üdvözli a ibirák iize- lentétben vannak.
kapcsolódtak be a kor szellemébe. A korEzutáu áttér a Ház felosztásának kértésreridezését. Meg állapiba, hogy a hadimány választójogi programjának megalkogegély kiosztása körül sok visszaélés tör- désiére. Tisza is foglalkozott ezzel a kértása és megvalósítása az egész világ előtt
tént. Az indemnitást elfogadja.
déssel. Miért lát most merényletet a Ház
Magyarország szociális érettségének lesz a
Pop Cs. István elfogadja az indemnitervezett feloszlatásában, amikor, neki ketási javaslatot, bár nincs bizalommal a kortanúsága. (A baloldal
fölállva
tapsai
és
vesebb joga lett volna erre. Majd áttér a
mány iránt.
éljenez.)
Erey János: Magától nem is kívánunk •választójog kérdésére. A legtöbb forrada(Szavazás
féMeédlMsel)
bizalmat 1
lom olyan országban tört ki, amelyben a
Az
elnök
a
vitát
ezután
berekesztette.
Pap Cs. István: Nem akartam felszó- parlament nem jól működött. A volt miFelteszi a kérdést, hogy a Húz elfogadja-e
lalni, de súlyos és igaztalan vádat emeltek
niszterelnök hiába tagadja a történelmi esea pénzügyi bizottság javaslatát általánosellenem. Kijelentem, hogy ugy én, mint
ményeket, azokat nem lelhet meghamisítapártom többi tagjai, ha sérelmeket pana
ságban. A baloldal azt hiszi, hogy már a
szolunk fel, azokat stohasem a magyarság, ni és a kormányt támogató pártok egész négy hónapos t'e tninusról van szó, ezért
szívvel vállalják a felelősséget a választóvagy a magyar nemzet ellen, hanem minülve marad, sőt amikor Andrássy feláll,
dig az illető kormány ellen hozzuk fel.
jogi reform megalkotásáért. Hogy Tisza
barátiad
visszahúzzák a helyére. A baloldal
Mi a magyar nemzettel és a magyar- megbukott, ez az egész országnak
nagy
ellen/próbát
is követel, azt hangoztatják,
sággal jó viszonyban élünk és akarunk élhasznára lesz. A túloldalról folyton azt
ni. Tisza István vádjának azi volt a lényege,
hogy többségben vannak és megszavazzák
hogy az aradi román intelligenciának éri hangoztatják, hogy mi nemzetközi atheista
a hat hónapos indemnitást. Az óriási zaivagyok a vezetője és hogy ennek az intel- irányt követünk. Ez ellen a nevetséges vád
ban az elnök folyton csenget és.magyarázHgenciátiak a lapja, a Rotmanul, a hábioru
ellen felesleges is védekezni. A nemzet éralatt kétértelmű magatartást
tanúsított. deke kivánja a választójog kiterjesztését. za. hogy az indeimnitásnak csiak az általánosságban való elfogadásáról van szó,
Hivatkozik a háború kezdetén a képviselőEgy azonban bizonyos, hogy a határon tul
házban tett hűségnyilatkozatára és Appode nem a terminusról. Ellenpróbát rendel el
nem mehetünk. Bízik abban, hogy a válasznyinak, valamint Andrássynak beszédére, a
és a iModalhoz
csutíukúzitiék
a horvát
és
mellyel ezt a hűségnyilatkozatot üdvözöl- tójog kiterjesztése nagyobb munkára fogja
szerb képviselők
is. Jelenti ezután az elnök,
ték. Hangsúlyozom, folytatja, hiogy egyek
serkenteni a népet.
hogy a többség általánosságban megszaés elválaszthatatlanok vagyunk a magyar
Azzal végzi Andrássy beszédét, hogy
vazta az indemnitást. A jbbboldialort nevetnemzettel.
felszólítja a kivüláijclkat, hogy n'e hagyják
ve kommentálták az eseményt azzal, hogy
Hitszár Károly szólalt fel ezután. A
•magukat elragadtatni Tiszától. Tiszát nagy
a kormány pártja majdnem leszavazta a
választójtognak azt a reformját, amit az uj
koncepciójú, de veszedelmes
embernek
saját indömnitását.
kormány hoz, üdvözli. Ellenben visszauta- tartja. Szembe akarja állítatni a történelmi
(141 : 127.)
sítja azt a kompromisszumot, amit Tisza középosztályt a néppel és ha ez az osztály
Délután félötkor zsúfolt teremben nyiajánl. Az indemnitást megszavazza.
utána megy, ez is meg fog semmisülni.
totta meg az elnök az ülést. Az indemnitási
Lukács György szólalt fel ezután. Ki- (Nagy taps a
hiohlakm.)
javaslat
részletes tárgyalásánál az első
felentt, hogy azért lépett ki a munkapárt(Telejszky
fel&zidtfoáM.)
szakaszhoz dr. Gratz Gusztáv pénzügymiból, mert Tisza választójogi álláspontjával
Telqszky
János kijelenti, hiogy a Ház niszter szólalt fel. Javasolja, hogy az innem értett egyet. A Fejérváry-kormány
demnitást hat hónapba
sgaivdzzák
meg.
vonatkozó
kijelentéseiben
állította a programja élére a választójfogot, feloszlatására
Hegedűs
Lóránt
ragaszkodik
a négy
amelyet voltaképen ő tett a politikai élet Andrássy tévedett, ö indítványozta a mi-

miMÁM
hónapos javaslathoz. Az elnök ezután el
rendeld a szavazási, mire a baloldal isn, *
ellenpról:' kér. Ekkor .kiderül, ihogy a
út, y ó.úrM: ois iiuitjtihjíús
melléin 141, a hat
'tó • ;><*:•; inéttomfádj/s melleit
127 képviselő
szavazóit.
A baloldalon ennek az eredmény
nek i kihirdetését tapssal fogadták. Ezután
elfogadták a többi szakasztaikat is változatlanul a 13-ik szakaszig.
itt Vázsonyi
Vilmos igiazságügyminiszter állott fel szólásra és válaszait Teleszky
délelőtti kijelentéseire. Az ügyvédek segélyezése abból áll, hogy ha majd visszajönnek a harctérről az ügyvédek, azokat, akik
arra rászorulnak, a binói és jegyzői kinevezéseknél tekintetbe veszik. Teleszky erre
ismét felszólalt és azt kérdezi, hogy miért
nem részesülnek hasonló elbánásban az
orvlosok, mérnökök és a tanárok is.
Amd a birokját illeti, ha azért kell nekik nagyobb anyaga részesedés, mert hozzáférhetetlenek, akkor ez azt jelenti, hogy
a többiek hozzáférhetők.
Vázsonyi
kijelenti, hogy távol áll tőíe
ilyesmit gondolni, de tény az, h'ogy a birák
nemi vállalhatnak különmunkát. Ezután a
Ház a többi szakaszt változatlanul elfogadja. Majd áttértek a horvát pénzügyi egyezményről szóló javaslat tárgyalására.

(Tisza a horvát
hé'yztMről.)
Gróf Tisza István szólalt fel, aki kijelenti, hogy örül annak, hogy a magyar
válságból nem lett horvát válság is. Ugy
hallotta, hogy Horvátországban a szélső
radikalizmus alapján készül a választójog,
ami a magyar-horvát testvé'riességet felbontja.
,
Lovászy
Márton rövid felszólalása után
a Ház ezt a javaslatot is elfogadta. Az elnök javasolja, hogy legközelebbi ülését
csütörtök délelőtt tartsa a Ház, amikor a
javaslatokat a harmadszori olvasásukban
js elfogadják.
(Egy
iréiVpáUáció.)
Giindisch
Quidó interpellációt terjeszt
a honvédelmi miniszterhez, hogy az erdélyi
betörésekkor a gazdasági munkásokat behívták és azok még most is katonai szolgálatot teljesítenék. Szurmay Sándor honvédelmi miniszter elmondja, hogy a behívott gazdasági munkások nagy része már
hazament, sokan kérték azonban önként,
hogy a románok ellen harcolhassanak és
ezeket a frontra küldték. A Ház a választ
tudomásul vette és az ülés ezután véget ért.

Szeged, 1917. junius

Gyerraekstrand Újszegeden.
(Sjaját tudósiióuh'ól.) A Tisza túlsó partján, a srandlfürdő közelében a legszebb provizórikus intézmények egyike, amelyéket a
háború alatt a szegedi társadalom áldozatkészségéből megteremteni sikerült, .a gyermekstrand. 75—ilOO szeglény gyereket fognak
itt elhelyezni, .akik vérszegények, tüdővészre
hajlamosak vagy angolkórban szenvednek. A
kora reggeli óráktól estig fognak itt tartózkodni >a gyerekek felügyelet alatt. Az intézmény eélj.a, hogy a legszegényebb szülők beteg .gyermekei a nyáron át erőre, egészségre
kapjanak.
A m i kevés berendezés kell a gyermekstrandhoz, azt a katonaság adja. Jelentékenyen megkönnyíti ez az intézmény létesítését, inert berendezési költség nem lesz. Az
intézmény fenntartására rendelkezésre áll
1200 korona a várostól, 1000 korona a gyermekvédő Ijgától és az, ami közadakozásból
fog befolyni. /Mindenki adakozzék, mert ha
nem lesz elég pénz, a felvételnél nagyon sok
szegény szülő gyermekét kell majd visszautasítani.
Szerdán a következő 'adományok érkeztek a Détmagyaroyszág

szerkesztőségiéhez:

(Mezőgazdák Szövetkezete

200

'Kézmüvesbánk
100
Kereskedelmi és kiviteli r.-t.
100
Villamos vasút
100
Hcltzer Dániel és neje
50
Sebeinberger és Popper
50
Takarék és Hitel r.-t.
50
Vértes .Miksa
.
50
WoUisz iGéza
i50
dr. Őserő Ed
30
Eisenstádter S. és társai
00
Löwy A. és tsa
30
dr. Leiitner Vilmos
.20
Radő Ödön
20
Vajda Sándor
20
•feszesenkorona 900
Szerdai kimutatásunk végösszege 1680
Eddigi eredmény tdhát
,2580
korona.
Ugy gondoljuk, érdemes munkát végzünk, amikor azért, fáradozunk, ihogy fel lehessen venni minden beteg .gyermeket a
strandra, akinél ezt a kúrát szükségesnek
itéli majd dr. Turcsányi Imre. Ezeknek az
apróságoknak megmentése érdekében kérünk mindenkit, liogy adakozzék.

A törökök sikeres támadásai
az oroszok elten.
A Mp.ypfp'

Kdiptamtin

Távipati

Irodá-nak

jelentik

seik, arm lyek a mi javunkra dőltek cl.
IQaukázus jrémt:
A balszárúyou
időnként gyalogsági tűzharcok voltak.
Fekete-tenger:
Tengeri haderőnk egy r j *
sze 23-áról 25-éig vállakózást hajtott végre
az tirosz Duna iUprkolat ellen.

A Kigyó-szige-

ten lévő ellenséges világító-tornyot és szikratávíró-állomást elpusztítottuk. Partraszálló
osztagaink az emiitett szigeten egy gépfegyvert és nagyobb számú puskát zsákmányolt a k , elleriségias

hajókat

elpusztítottak

és ti-

zenegy fogolylyal tértek vissza. Tengeri haderőnk útját hazautaztában orosz sorhajók és
torpedózuzók el akarták vágni. A kifejlődött
ütközetben haderőnk nagy távolságban találatot ért. él egy ellenséges torpedózuzón. Egy
tengerészeti repülőgép eredménnyel bombákat dobott egy 'e/lenség,es sorhajóra. Tengeri
haderőnk és a repülőgép kár nélkül visszatért. A Midilli

különösen

kitűnt.

A cár elless megindított Éstinpör.
Bécs, j u n i u s 27. A

Neue Fne'te Presse

ir-

ja: A londoni munkásság képviselője, Grey,
aki most tért vissza Pétervárról Londonba,
hírül hozta, hogy -a bünfenyitő eljárás mór
r^igIndult

ja volt cár

ellen, a v á d i r a t

elké-

szült. és a. tárgyalás nyilvános lesz.

Ujaöb 4 0 . 0 0 0 tonna «isű«ye$itése.
Berlin,

j u n i u s 27. A Wolff-ügynökség

je-

lenti: Egyik tengeralattjáró naszádunk nyolc
felfegyverzett angol gőzöst .siilyes/Jett el
ujabban 40.800 bruttotonna tartatommai,
még pedig: a H\prbr\ay nevü 4572 tonnás gőzöst, amely zabot és szénát vitt Angliába, a
City of Perth 3427 tonnás gőzöst, amely darabárut vitt Angliába, a Buffalo nevü 4168
tonnás gőzöst, amely szintén darabárut vitt
és egy ismeretien, körülbelül 12.000 tonnás,
nagyon megterhelt gőzöst, amely Amerika
felé tartott, végül három nagy megrakott
teherhajót, amelyek egyikét a kísérőhajók
közül lőtte ki.
A tengerészeti

vezérkar

főnöke,

A nyugati IronSon uj támadások
kezdődnek.
Bécs, junius 27. A Zeit-nak jelentik:
Timés

ujabb

angol

offepzivát

jelhint

A
be,

O'kunik van abban reménykedni — igy ir —
liogy a küzdelemben beállott szünet hamarosan véget ér. A tavasszal megkezdődött off e n z í v a bevezetése

ség\ei áUpt

vplt az Ojt fant

kidolgdpatt

véglső

hadvéfnetőtervnek.

Ha

Hindenburgnak megfelelő tartalékai

lettek

v o l n a , b i z o n y á r a ellentámadást

vplyfit

hajtott

régre, mihelyt arra alkalma kínálkozott, de

á polyból ;

Főhadiszállás

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

YaMÜK-SÍ&AÖ

j u n i u s 26. A

ton a halszárnyon angol
lyek az előőrs-álláshoz
tüzeléssel visszavertük.
orosz különitményekkel

Bial\a-f\ro;n- sem tartalékokkal nem rendelkezett, sem al-

automobilokat, ameközeledni akartak,
A perzsa-szakaszon
történtek összetűzé-

kalma nem volt s különösképpen el kellett
ejtenie az ellentámadás tervét a mi készültségünk miatt,
, i

A koncentrál
OSTfM^P"

öa"oaiÍ°s60 watl,

Oázzal töltve
2000Wattig

,,

w

— ' -

Szeged, 19/17. junius 28.

Kicsempészik

a burgonyát

Szegedről

— Hát maga lelkem, mit keres llt?
— Krumpli kéne, de nincs.
'— Hová való?

— A szerdai piacról 19 kocsi burgonyát szállítottak ei vidékre.
(Saját tudósitónktól.) Anni alélblb következik, nem leleplezés, csak tényét szigorú regiiisztirálásfl. Hogy kiáltó vákliafcat t'artalmlaz arendőr,s(ég 'ellen, erről senki jsem telhet. H/a
vannak köMöaségek, amikről egy rendőrkapifigyelmeztetés

tány

után

sem

tud, u g y

nem

caardálkciznnk, ,n(enn tehet asaidálkoznunk a
rendőr legénységen,, amely meg 'egyáltalán
nincs tájékoztatva bizonyos nagyon is fontos
és szülksógies dologról.
Most ismét a phacról lesz szó, hálboims
életünk e-z uzsorásíklodió megrontójáról. A piacról, iából ,a leigikiselbb péiiízegysiég a. korona ós
ahol sokszor méregdrága áron sem tehet vásárol,ni a togs'züksléges'eUb éltetaici kiteket, imiaít
például a bniigouya is, mert: nincs. Igy egy-,
•szerűen: nincs. Hogy miért nincsen, az fog
ikiMierülmi ebből a riportból, ,amely világosságot vet 'arra is,, hogy tulaíjdoaikiqpipisn mért
dam voiM a legutóbbi időben, — például' —
krumpli Szegedien?
Értesültünk róla, bogy ,a ,szegedi ilietipilalóokat különböző város/dk éleimiszlerüizletei•nek ügynökei és a környékbeli községek városok kofái valósággal elárasztják és minden
elképzelhető éleLmásáert óriási '.mennyiségekben összevá,súrolnlafe ós elszállítanak Szegedről.
A Délmagyarország munka társa szerdán
hajnali 4 órától reggeli nyolcig a ' piacokon
tartózkodott, bo/gy megállapítsa, mii igáz la
hi reszt éléseikből? A négy óránialk 'kincsekéi érő
tanulságait a.feövetllteteőíkbeináldjak:
Mindenekelőtt meg kell/ álilapKauiuink, ihogy
a, tanyának ate a része, a,mely nlam veszi igénybe a modern közlekedési eszközöket. egyáltalán nem alkalmiaizflcodílk az uj idősziáimiláshoz.
Innen v/ain, Ihogy m|ég fél ötkor is, alig van
valiakii a piacon. A közönség" már ismeri a
tanyának eat a renitenis szokását ás óhliez al. k'almiazlkodilk az egtésiz vásár.
A tornyolk harangjai már elverik .az ötöt,
í
».
amikor a forgalom élénkülni kezd egy kevéssé.
Kocáik zörögnek a széles hajnali utcákon és
nagy kosara® nénik cipekednek a különböző
piacok felé. Negyedhat, félhlat táján' aztán
•már áll a vásár.
;
A Tisza Llajo.s-íköruti piacoai csak kevesen
vannak, de a Széchenyi-tér zsúfolásig telt.
Mégis legforgalimiasa'bib a Rudolf-.téri Makaipiac. A különböző élelmisEereíklkel teli kocsik
.szinte egymás, hátán tszotronganak. Nagyon
sok gyümölcs jött piacra, cíe mégleihefőlsen
sok uj krumpli, tis v'an. Pár perc alatt huszonöt szekeret számolunk, imimd zsúfolás.iig telt
a krumplival. Egy-egy kocsim átlag négy-öt
mázsa burgonya van.- Ezenkívül azonban, ágén
nagymennyiségiben jöttek zöldségféléik i'S,imiat
a kalarábé, répa, kelkáposzta, azonkívül hagyma és tök is.
i

Egy helyen két kövére® inénd alkuszik egy
kocsi krumpliba,
— Eladó? — kérdik.
— Igen.
— Jöjjön.
Az alku már még is vau kötve; a kocsi
megindul a hatósági niá-zsia felé. Tíz perc alatt
enmeík ís vége és áthaladnak a bid alatt, a
ralkodópart felé Viófettenl ifölBedbaás; nem
akarunk hinni örimíagunkniak. Még kérdezzék n vásárt megkötő kövérebb asszonyt:

— Hová való nitaga, lelkem?
— Ide,

Magyarkanizsára.

— És mivel foglalkozik?
— Hát... csak ugy kínlódunk, kotfálkodunk, kérem.
— 8 hova viszik azt a krumplit?
— Haza, instálom.
Ránk néz gyanakodva, és 'megkérdi óvatosságból. szorongva:
— Vagy talán nem szabad ?
— De nem ám!
Az asszony vár egy ideig; tétovázva;.nem
tudja, mit tegyen? De egyszerre rendőr kerül el o vs !,ahonnan. A magyiaakanizsni Annus
néni sietve megragadja ezt az a likaimat:
— Biztos ur, — mondja — és vár. A reudőr azonban nemi hallgat oda; meg}' tovább,
miire a kofaasszony mag'ránditjia a vállát ós
utána-sief a kocsinak;, amely köziben la rakodópartra ért, sőt a lerakodást te megfelezd te.
Nemi akarjuk annyiban hagyni a dolgot;
utána szólunk a rendőrnek:
— Mondja, k.érenn, szabad elvinni Szegeidről a burgonyát?
— Nem tudom. Uj burgonyára' m/ég nincs
isenimi rendelkezés.
— De nem tudja biztosan?
— Neim.
— Neim ís kivámcsi rá?
Alosit a rendőr lódít egyet a vállán és
szóra sem méltatva siet. tovább. Most már
izgatóknak ígérkeznek a fejlemények. Az
Evezős Egyletből fölcsöngetjük a rendőrségi
ügyeletet.
— Halló, iü Follrá.th kapitány, ügye Teles
tiszt.
— Kiérem, arról van szó,. Ihogy a, Miakai
piac tömve van idegfen kofáikkal, akik mindent összevásáiriolnak és nyomban el is szállítanak a Tisizán. Igy például a burgonyát. Nem
lehetnie ezt; megakadályozni"?
— Igazán sajnálom, die erre nincs rendelkezés. Azt Máztam, 'ez jogukban áll. Hanem,
majd kiküldök valakit; megpróbáljuk mégis
ellmimálni a helyzetet.
Mikor kijövünk az Evezős Egylet épületéiből, a jobb oldalon öt-hat nagyobbfajta: fedett tetejű vitorlásbárikia ötlik szemünkbe.,
Éppen, rakják befelé a kru.mipíit és egyléfó
élelmiszert. Mimé ugyani® mi ideértünk, már
egész doimbokbain állt a különféfe élelmiszer.
Az idő már félhat felé járt. Amiig visszafelé mentünk a piacra, ujabb három élelmiszeres szekér jött szembe ránk és tartott a
rakodópart felé. És most jön az eredsmiény:
reggeli

hat

óráig

a 25 krumplis

közül

19 szekérnek

bárkák

nyelték <(/,

tartalmát

szekér
a

hiszai

laimelyek fél 7 órakor már el. is távoztak Szegedről.
Az ügyeletes rendőrkapitány által belígért
.rendőrségi lcözieg természetesen, nem jelentkezett. Tőle akár az egétsz piacol elsiz állíthatták
volna a tiszai hajók.
A helyzetkép kiegészítésére még egy jelenetet :
Kövér, jóképű asszony járkál türelmetlen*
kedve a kocsisorok között. Burgonyát keres;
<mlár csalk egy pár pere váfkszt el bennünket
a hat órától. Megszólítjuk:

— Hegedűs Andrásaié volnék én, akiről ar
újságok is Írtak.
— Hát nincs krumpli? Nenn tudja, mért?
— Nincs. Nem tudom. Pedig mindig hoznak.
A piacok teli vannak vidéki ügynökökkel.
Mind ámít keres és .nem niózi, mi az ár. Megvásárolnak mindent, minden árért, aztán szállítják be a piachoz közel levő raktáraikba,
ahonnan aztán — Isten tudja, mi úton-módon
— •elszállíttatják az árukat. Pécsre, {Budapestre, e]sie.tleg Bécsibe te. És SzegW közben
koplal.
A rendőrségnek, amely alapos tájélkozaíüansáigot árult el a piaci nend terén, figyelmébe ajánlhatjuk aa 1916-ba.n készült városi
piaci és vásári szabályrendelet 17-iik paragrafusát. Ez a, paragrafus, ba neim is intézik'eídik
egyenesen az árukivitel ellen, de módot nyai.it
arra, hogy ezt megnehezítsék. Háboiimlban van
olyan fontos szerve a piac a városok életének, hogy megérdemelne egy kis ellTeinőirZést
•s egy ki® figyelmet, Ennielk a, városnak hűségesen adózó polgárai is elvárhatnak ennyit!
(s. i.)

POLITIKAI HIREK.
— Budapesti tudósítónk teleítMvjelantósMi. —
(A miniszterelnök és a hat hónapos indenmitás leszavazása.)

Politikai körökben

nagy feltűnést keltett, hogy az indemnitás
megszavazásakor a munkapárt csiak 14 szótőt bségge'1 tudta keresziíiilvi'nm

álláspont-

ját. A munkapárt 240 tagja közül csaik 141
szavazott a 'kormány javaslata ellen. Gróf
Esterházy miniszterelnök kijelentette, hogy
a szavazás eredményéből semmiféle konzekvenciát sem t'og 1 evein ni.
(Károlyi Bécsben.) Gróf Károlyi Mihály
Bécsbe utazott, ahol ina gróf Czernim külügyminiszterrel is tárgyalt. Hire jár, hogy
Károlyi azért ment Bécsbe, mert Félegyházán mondott beszéde illetékes körökben
•rossz hatást keltett.
(Tanácskozás a Ház
választása miatt.)

eüiö képeik meg-

Szerdán este a

mányt támogató pártok 4—4
la legközelebbi

kor-

megbízottja

murik aprográruról', a Ház

elnökségének megválasztásáról és más fontos kérdésekről tanácskozott.

Az olasz kormány válságos
helyzete.
Lngtwo, junius 27. Az olasz kamara mai
titkos üléséről szóló jelentések szerint egyáltalában

nem

leheftettlcfri, hagy

'az oQte*

kar-

m/itny vákágDfi Jófiírül A kamara holnap tartja utolsó titkos ülését, amelyen szavazni fognak a kormány politikája .fölött és megtörténhetik, hogy a, többség megtagadja bizalmát a Bosel!i-kormányból, Az Avantá hangsúlyozza, hogy a kamarán kivöl álló ellenzéki mozgalmak eddig csúfos kudarcot vallottak,

Szegeci, 1917. W í m SS.
— Az o u t f á k tiTnlsztírálntTí a bSkSröt.

H Í R E K
Csendőrfőhadnagyok a vádlottak
padján.
(Saját tudósi tónk tói.) Nagyon érdekes .politikai bűnügy tárgyalását .kezdte meg szerdán ,a szegedi badbiróság. A vádlottak Gáspár Józsaf karánsebesi és Tóth .Gyula oravicabányai esendlŐTtföhadnagyok. Hivatalos hatalommal való visszaéléssel vannak vádolva,
mert a román ibe,törés .napján Oravicahányán
és Karánsebesen több román nemzetiségű
egyént letartóztattak. A csendőri utasítás
ugyan jogot ad ilyen letartóztatásokra, de
egy, a háborúban kiadott rendelet a politikai hatóságok (fejére, a főispánokra bízta a
gyanuis és megbizíhatatlan
nemzetiségek
szemmeltartását, internálását, esetleg pedig
letartóztatását a csendőrség és ügyészség utján. (Ennek a rendeletnek be nem tartása miatt került a két csendőrfőhadnagy a vádlottak padjára.
Gáspár, Éghy Kálmán királyi ügyész
közreműködésével (Karánsebesen J? uja iPál
karánsebesi rendőr biztost tartóztatta ie, akit
már régebben mint „gyanús nemzetiségi elemet" kezeltek Karánsebesen. (Letartóztatása
azért történt, mert a románok betörése alkalmával állítólag izgatott a magyarság ellen.
Azonbam esak néhány óráig volt letartóztatásban. Éghy királyi ügyész .szabadonbocsátott a, de tovább folytatta ellene az eljárást
nemzetiségi gyűlöletre való izgatás büntette
miatt. A rendörbiztts nem várta be a bíróság Ítélkezését, -a. .főtárgyalás előtti napon
agyonlőtte magát. Tóth csendőr-főhadnagy az
oravica bányai görög-keleti román lelkeiszí,
egy járásorvost, két ügyvédet, az egyik ügyvédnek a feleségét, két tanítót, két kereskedőt, egy magánzót, egy sz ácsmestert, egy pékét, összesen mintegy tizenhat embert tartóztatott le. A letartóztatottak a román hadüzenet előtti hetekben állandóan titkos összejöveteleket tartottak. A sendőrség figyelte őket
es amikor a románok betörtek Erdélybe, a
csendőrtőlhadnagy valamennyiüket letartóztatta. Később ezeket is szabadon bocsájtották
ami után ezek megtették .följelentésüket a
két <\sen dőríöha dnagy ellen.
A szerdai hadbírósági tárgyaláson Gödi
Pál alezredes elnökölt, tárgyalás vezető Erdélyi Sándor alezredes hadbíró, szavazó In fák
Szent Mihályi

csendőrőrnagy, Franyó

száza-

dos és Tihanyi csendőrfőhadnagy, ügyész
Telbisz Imre csendőralezredes és védő dr.
Vajda Mihály főhadnagy. A tárgyalást két
napra tervezték. A vádlottak és tanuk személyazonosságának megállapitása után a
hadbíróság zárt tárgyalást rendelt el Az
ítélet kihirdetése, amely nyilvánosan történik meg, két nap múlva váríható.
— Időjárás. Elvetve eső vagy
és némi

hősülyedáp
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M Ű S O R :
I. r é s z .
1. D é n e s R ó z s i : Prolog — Ernőd Tamás,
Őszi 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 ó s z .

Rókavadász
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 I s t v á n
8. P a t a k y V i l m a
9. N y á r a i A n t a l

Előadótok
órakor,

Pataky Vilma
Cseh István
Nyárai Antai
Dénes Rózsi.
j
»
(
)

,, ,
«4nszámokkal-

ma

pénteken

szombaton

5
8

és

8

órakor,

a 8 órai előadás a nyári helyiségben

lesz

megtartva,

rossz

idő esetén a téliben.

Celsius.

— Államtitkárok kitüntetése. A király báró
Kmy József földmivelésügyi államtitkárnak
a özent István-rend középkeresztjét és Bartáky József belső titkos "tanácsos, földművelésügyi államtitkárnak >a. Ferenc József-rend
nagykeresztjét adományozta,

Helyárak:

Zsöllye 3 ~ ,
2.40,

II.

Hl. hely

hely

I. hely
1.80,

T — korona.

Bécsből jelentik: Dr. Setdiler osztrák miniszterelnök kijelefitetite, hogy a tegnapi
vitában elhangzott merész támadásokat a
hűséges és kipróbált német iszöivetségesünk ellen visszautasítja. Kitérve a béke
kérdésére idézi a törvényt, amely szerint
öíellségének van fentártva a jog bé'két kötni. Emellett a kormány mindénkor kész a
szövetségesekkel egyetértésbe® a becsületes és tisztességes béke alapján tárgyalásokba bocsájtkozni. Ameddig azonban ellenségeink külügyi kormányunk álláspontját, amelyet gróf Czernin csak nem régen
fejtett ki, el nem fogadják, mindaddig tovább harcolunk.
— A csongrádi és szegedi főispánság.
Többször fölmerült már a hir, hogy Csongrád
megyének és Szegednek főispánja dr. Kelemen Béla lesz, akinek érdekében legutóbb
küldöttség is jelent meg a belügyminiszternél. A songirádi és szegedi főispánságról most
a Politikai \Hir\ad6 cimü kőnyomatos a következőiket irja:
•— Csongrád megye közönségének nagyobb küldöttsége kereste föl Kelemen Béla
képviselőt, akit arra kértek, liogy vállalja el
Csongrádmegye főispáni tisztét. Szeged város társadalma hasonló mozgalmat indított
és arra kérte Kelemen Bélát, hogy a város
érdekében hozza meg' azt az áldozatot, (hogy
elvállalja a szegedi főispánságot, amelyet
egy izben már közmegelégedésre töltött be.
Egy tudjak, hogy Kelemen Béla Szeged városának és Csongrádmegyének íőispánságát
vállalni is fogja.
— Etoivpuieaek. A hivatalos lap szerdai
száma közli, hogy a király ,a kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére Faúr Kornél
műszaki tanácsost műszaki főtanácsossá nevezte ki, Regdon Gejza főmérnöknek a műszaki tanácsosi címet és jelleget adományozta.
— a szegedi Lloyd az iparosomért, a
A Szegedi Lloyd Társulat kereskedelmi bizottsága, mint megírtuk, beadványt intézeti
a var'os tanácsához, ihogy a .Lloyd, a kereskedelmi és iparkamara, ipartestület és a szegedi pénzintézetek bevonásával szervezetet
lete<sit«eu a harctérről hazaikerülő kisiparosok szerszómmal és nyersanyaggal való ellátására. A tanács a közelebbi .időben tárgyalja a beadványt sé a nagyjelentőségű ügy előkészítésére a polgármester értekezletet hív
össze.
— Egy ór&vaí meghosszaűditják a zárórát
Budapestről jelentik: Az uj zárórarendelet
julius elsején lép életbe. A belügyminiszter
a színházak, mozik, a kávéházak és vendéglők .záróráját egy órával hosszabbítja meg,
A kávéházak és a vendéglők zárórája tehát
1 órakor lesz. A mulatóhelyeken hir szerint
szintén 1 órakor lesz a záróra. A színházakat
és a mozikat ellenben lil órakor kell zárni.
— nuuíiiuesBK, A kuaiy Vörös Uyuia 46.
gyalogezredben tartalékos egészségügyi hadnagynak az arany érdemkeresztet a vitézségi
érem szalagján adományozta. Vass Imre 3.
honvédhuszárezrédbeli huszárt, Vida Endre
tartalékos hadnagyot a 3. (honvéd huszárezredben, Járni József népfölkeiőt az 5. .népfölkelő parancsnokság nyuivantartaisában, Zubák János, Virág Ferenc és Mihály György
5. hcnvéugyalogezredbeli honvédeket az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül a bronz vitézségi éremmel tüntették ki.
— A lipcsei gyerekek Szegeden, A lipcsei
gyermekek pénteken délután érkeznek iSze-

mzmagyarortízag

Szeged, 1917, junius 28,
gedre. A száz gyermek, akiket tudvalévőleg
szegedi családok liivtak meg nyaralásra, az
első éjszakát a Dmke internáfcusábaii fogja
eltölteni. A lipcsei diákokat — fiukat és leányokat — szombaton helyezik el a vendéglátó családoknál.
— Temesvár a magántisztviselőkért. A
temesvári
törvényhatósági bizottság tegnap
tartott közgyűlésén indítványt fogadott el,
amelynek értelmében felir "a kormányhoz
annak érdekében, hogy magáncégeket rendeletileg kötelezze arra, hogy alkalmazottaiknak ugyanannyi drágasági pótlékot fizessenek, mint amennyit az állami tisztviselők
kapnak.
— Gallovich Jenő fölmentése jogerős.
Ismeretes, hogy a királyi Ítélőtábla a budapesti törvényszék ítéletével szemben Gallovich Jenőt a Deinke volt főtitkárát Az E. M.
K. E. ügyében ellene emelt vádak alól fölmentette és kimondotta, hogy Gallovich
fölmentése teljes ártatlanság címén történt.
A királyi főügyészség fölébbezésére az ügy
aktái a kúriáihoz kenitek. A koronaügyészség a semmiségi panaszt visszavonta, Gallovich fölmentése tehát jogerőssé váhk A koronaügyészség dr. Szántó Aladár budapesti
ügyvéddel szemben a semmiségi panaszt fentartotta, az ő ügyében a kúria legközelebb
tárgyalást fog kitűzni.
— Prremysl hőseinek, a Kárpátok védőinek,
a román betörés tigriseinek, az olasz, árulás
megboisszuilóinak árvái és özvegyei felsírnak
a szegedi közönséghez, bogy néhány pár fillérrel támogassák az ő szomorú ügyüket.
Büszkén emlegetjük mindig, hogy az ország
szive Szeged, tehájt minden mozgalomnak,
ami Szegeden történik, magán kell viselni

<f>

ezt a jelleget. A honvéd-özvegyek és árvák
javára julius 1-én lesz a nagy népünnepély,
a honvédnap, melynek Heller Ödön által készített stílszerű plakátjai már a szomszédos
városokban és községekben is hirdetik, liogy
a lionvédnapon csupa derű s vidámság fogja
várni a nagyközönséget. Korán délután megkezdődik a sátorélet, azután nemsokára megnyílnak a mutatványos bódék és mind sorba
egymásután következnek a frönt-szinház,
fronthabaró és front-cirkusz. Külön látványosság lesz Vass Sándor igazgatása alatt
a front-mozi, melynek befogadó képessége
négyezer /főre megy. Aki korán délután kimegy a népligetbe, az olyan kellemesen töltheti el nz időt éjfélig, mintha valami tündérkertben volna. Remélhetőleg ott is lesz nemcsak egész Szegedi városa, hanem még a
szomszédos községek lakossága is.
—

Forgalmi

zavarok

Oroszországban-

Bécsből jelentik: A Reichsyml

i r j a : lA Car-

ridvc della Séíja pétervári tudósítója jelenti
lapjának,

szihit

hogy mái-

Meg vuindm

huszonkét
fővonalon
K i e v . Moszkva

fárgjálom,

és Viborg felé már régen
natok.

nem

járnak vo-

— Vöröskeresztes népünnepély Feleőközponten. Péter és Pál napján Felsőközponton
a Vörös-Kereszt javára mozgalmasnak Ígérkező népünnepélyt rendeznek.
Talpalunk ég sarkalunk férficipőt 6, női 5,
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14.
— A 46 os rokkant alap pályázata. Közölte a Bél ma gyárország a 46-os rokkant
alapra meghirdetett pályázat feltételeit. A
pályázati hirdetményből kimaradt, azonban,
hogy milyen bizonyítványokat kell mellékelni a pályázati kérvényhez. A katonaság
most pótolta ezt és közli, hogy a pályázóknak
kérvényeikhez mellékelni kell utólag az elb'icsójtó-levettet,

szegénységi

KORZO MOZI
I g a z g a t ó : VASS SÁNDOR.

esetMg

mgyYÁni
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Csütörtökön

Szenzációs film attrakció

bizonyítványt t]s hatósági bizony ibvdmyth arról, bogy Hí g-e p pólyáfó segélyt \az állomtól,
a községtől vpgy mástól és nmhiyit?
— Makón Is emelni akarják a villany árát.
Az egyik makói lapban olvassuk a következőket: A villanyáram szolgáltatás dijának'
fölemelése tárgyában a makói villany üzem
tulajdonosai tudvalevőleg kérelmet intéztek
Makó város képviselőtestületéhez, mely a
kérdés megvizsgálására bizottságot küldött
ki. Ez a bizottság ma délelőtt ülést tartott,
mely azonban most sem hooztt konkrét határozatot, hanem hosszas vita után elhatározták, bogy bekivánják a villanytársulattól az
1915. 1916. és 1917. évek üzleti eredményeit
feltüntető mérleget sé a jelen üzleti állapotáról szóló kimutatást valamint kérdést intéznek Szeged és 'Nagyi;eskerek városokhoz az
ottani helyzet tekintetében. Ugy látszik, a
makóiak szintén megfogják járni azt az utat
villanyüzemükkel, amit Szeged még most is
jár a gázgyárral.
— Elsült a fegyver. A rendőrségi sajtóiroda
jelenti: A Patzauer-eég IKö'lcsey-utea 11. számú házban levő istállójában szerdán reggel
revolverrel játszadozott az egyik fiatalkorú
kocsis. A fegyver véletlenül ébült és a golyó
egy másik kocsis, Farkas Imre hasába fúródott. Farkas súlyos sérülést szenvedett. Beszállították a közkórházba.
— ÓRA és ÉKSZER javításokat ervorsan.
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K,
Korzó kávéház maliéit. — Telefon: 1538.
— Elviszik a harangokat. Mint értesülünk,
n. kultuszminiszter a napokban az egyházmegyei hatóságokhoz uj körrendeletet küldött, amelyben utasítja őket, hogy az 1700
előtt, készült harangokról kimutatást készítsenek és azt terjesszék be mielőbb a lionvédelemiigyi miniszternek, mert az összes e kivételek alá nem tartozó harangokat rekvirálni fogják. A rekvirálásra vonatkozólag a
bonvédelemügyi miniszter legközelebb részletes rendeletet fog kibocsátani. Az a körülmény — hogy a hadvezetőségnek a tnunieiógyártás fokozása miatt szüksége van az
ország csaknem minden harangjára — mutatja, bogy he kell szolgáltatni azokat a fémeket, amelyeket eddig eldugtak, vagy bármilyen módon visszatartottak. A munióid
fogja eldönteni a világháború sorsát, ezt már
megmutatta a reánk nézve szerencsés kimenetelű arrasi csata is és épen ezért mindenki,
aki a győzelem és a béke eléréséhez hozzá
akar járulni, szolgáltassa be az arra köteTV
zett fámkéazletét.
TanulSunk idegen nyelveket
nyelviskolában. Telefon 14—11,

liBZliiiíllll

Bécs, junius 27. A Nationalacilmg tudósítója jelenti az orosz határról: A Ruszkoje
Szlovo tokiói táviratot közöl, hogy Japán a
legnagyobb csendben óriási erőfeszítéseket
fejt ki a hadsereg és a haditengerészet felfegyverzésére. Az utolsó héten két páncélos
cirkálót bocsátottak vizre és sok modern tengeralattjáró naszád, forp e dóvá d ás zbaij ó s
egyéb hadijármü készült el. A japán tüzérséget a fejlettség magas fokára emelték, a
té/rúgerj^rti
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Hislllánatl*
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'-60, zsölye 1.20, I. helyi K.,
H. hely —.80 fillér, III. hely—50 fillér.

Városi

Japán háborúra késiül

Amerikai dráma 4 felvonásban.

Előadások 5, 7 és fél 9 órakor.
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ágyuk-

kal szerelték fel, a régi
bontották s modern
emeltek. Japán lázas
nagyratörő terv van és

parti erődítéseket letengerparti yárakat
készülődése mögött
annyi bizonyos, hogy

Jíapán

Icm^ndtani

tdrek

nem
réseiről.
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SPORT

Fényképészeti gépek.

oooo

SzAK—Vas- és Fémmunkások, Pénteken
Péter és Pál napján a Vas- és Fémmunkások
kiváló csapata játszik a Sz/AK ellen. A vendégcsapat a fővárosi elsőoeztályn bajnokságban elismerésre méltóan szerepel és nem kevesebb, mint négy régi elaőosztályu egyesületet hagyott maga mögött. Az együttes nagy
részt felmentett gyári 'munkásokból áll, akik
a háború folyamán annyira fejlődtek, liogy
a múlt évben egészen könnyen belekerültek
az első osztályba. Bennük <a SzAK erős ellenfélre talál és a választást azért is szerencsésnek tartjuk, mert világos jelét látjuk benne,
hogy a SzAK folyton javuló tizenegyjét
mérkőzésről-mérkőzésre jobb fővárosi csapatok ellen kiállitja. Ha a SzAK a múlt vasárnapi formáját kijátssza, ugy eme elsőosztályu ellenfelével szemben is becsületesen helyt
fog állani. Ebben pedig semmi okunk kételkedni. Vasárnap a lionvédnapra való tekintettel nem lesz labdarugó mérkőzés.

10—500 koronáig Görz és Zeiss
lencsékkel. Nagy raktár mindennemű
—

fényképészeti

cikkekben,

eredeti gyári árakban

S z e g e d , Széchenyi-tér 16.

A Délmagyarország telefon) ai
Szerkesztőság

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

305.

81

Valódi AUER-feny gáz
harisnyák, üvegek és égők k a p h a -
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:-:

SKonvédnap

tők kizárólagosan

K O P N Y

:-:

G Y U L A

auer-fény világítási vállalatánál Szeged,
Kosuth Lajos sugárut 1.

A nagyártézi kútnál.

Telefon 463.

a uiliglíös IfiWan tartása eluilialfafliL

APRÓHIRDETÉSEK
F á j á s f o g á r a vegye'
I z z a d v a l a m e l y testmielőbb a híres Leinzlr
r é s z e ? Ugy hasznába a
dr Leinzinger féle ktprőger-féle f o g c s e p p b 6
M i t szert. Üvegje 70 «!- I üvegje 70 fillérért kap1 ható
nGyuls
Lsiniinger
orért kapható Leinzinger
'-*"!5
avógyszertárában Szeged,
yögyszertárában Szeged,
Síéchanyf-tér.
250
zéchenyi-tér.
250

t

népünnepélyt

Gyomor b a j o s a k dicsérik a Lelzinger-féle
gvomorcsepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható
Leinzinger Gyula,
cyógyszertárában Szeged,
ízáchenyi-tér,
250

rendez külön látványos teleppel, mozival,
kabaréval,
.v.v.\
cirkusszal.

Legjobb hajfestő as
országoson elismert Lein-zingerféie. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gvógyszertárában Sze- *
Széchenyi-tér.
25C

t<sjhu!lá$,

taajkorpa

gvcrean elmúlik a Lein
z,r er-féle „C h i n a h » js z e s z * által. Ára K 1*50
"" ' itó Leinzinger Gyuia
szertárában Szeged,
enyi-tér.
250

E

t a j fisz ü l és ellen

csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle , „Hajreetorerí.
használj*. Ára 1 K 50 fii.
Kapható Leinziagsr Gyula
ógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Szeeed sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
4 jótékony célra való tekintettel az
adományokat (készpénzben és tárgysorsjátékhoz) kérjük OYARMATHY
János rendőrtiszt (Városháza) címére
elküldeni.

.*. v .•. v
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kább, mert a Hadi Tenmény
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
körüli teendőkkel
Fenyő Testvérek szegedi nagykereskedő céget bíztam meg, aki a viszontelárusitók
által maiamképes állapotban beszolgáltatott zsákok
darabjáért 5 koromra 20 fillér térítési összeget fog
kifizetni.
Figyelmeztetem azonban az ismételadó kereskedő és pékmester uraikat, hogy a zsákokat malomképes állapotban kijavítva tartoznak átadni.
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 lisztellát,ást lebonyolító
kereskedő és pékmester urákat, hogy a nyert lisztes
zsákokat kiürítés után a fenti módon azonnal szolgáltassák be, mert a vissza nem adott zsákok darabja után az országos közélelmezési hivatal Elnökének rendelete értelmében 2 korona 50 fillér birság
dijat fogok beszedetni.
Szeged. 1917. junius 21.
3260/1917. k. é. szám.

Somogyi Szilveszter dr.
T. v e v ő i m n e k jól berendezett sötét
kamrát
díjtalanul
rendelkezésére
bocsájtok.

Kiadóhivatal

a szegedi magy kir. 5.
honvéd gyalogezred hadi
árváinak és özvegyeinek
javára Szeged város társadalma JULIUS HO 1-ÉN
ÚJSZEGEDEN
az Erzsébet-liget egész területén
szenzációs nagy .'.v

—

Sandberg Henrik SSfi

A SzAK választmányi ülése. A Szegedi
Atkletikai Klub választmánya pénteken délután fél 6 órakor az ujszegedi sporttelepen
lévő irodahelyiségében ülést tart. melyre a
tagokat ezúton is meghívja az elnökség* Az
ülés tárgya: a ihonvédnap javára rendezendő
1 a M a ru gómér kőzés.

r

Szeged, 1917. juniué 28.

Ismételten rámutatok arra,
liogy az országos
közélelmezési hivatal Elnökének 30329/1917/JX. szarnu rendelete értelmében
törvényhatóságunk arra
köteleztetett, .hogy a liszt kontingensünket tartalmazó zsákokat 4 betenikint szolgáltassuk vissza annak a maiamnak,
amely a törvényhatóság lisztkontingensét szállította.
A rendelet értelmében a
makrmvállalatnak a
szállított összes zsákok legalább 90%-át rongálatlan állapotban tartozniuk beszolgáltatni, annál., is in-

polgármester.

Szeged

sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.

Minthogy az időiközi vágásokból taraiéit szalonna és zsinkc": rletek csekélysége folytán, a közönség azon része,
amely az ellátásra való igényét
annakidején be nem jelentette: s ezen újonnan termelt készletekre lett utalva, a jelzett zsiradékokhoz
hozzá nem juthatott: ennélfogva, hogy a közönság
ellátását minden irányban biztosítsam, illetve a szalonnához és zsírhoz az egész lakosságnak ^könnyebb
hozzáfórlietését lehetővé tegyen,
elrendelem, hogy
e hirdetmény keltétöől számítva a város közfogyasztása részére beszerzett
összes szalonna- és zsírkészletek hatósági jegy vagy utalvány né Ükül, csupán a bevásárlási könyvbe való feljegyzés mellett
árusittassanak ki az alábbi módozatok szerint:
A hatóság által beszerzett szalonna és zsir ezután i.s a már korábban hirdetett alább felisorolt
elárusító helyeken fog kiárusításra kerülni éspedig:
Belváros:
1. Paral Piál, Kelemen-utca 12.
2. Joó Gyula, Iskola-utca 1.
3. Nátly József, Kárász-utca 14.
Felsőváros:
4. Szabó József, Brüsszeli-körűt 15. sz.
5. Grosser Albert, Vásárhely,i-sugárut 11.
Rókus:
6. VaSiS Ádám, Pacsirta-utca 23.
7. Tóth József, Kálvária-utca.
Alsóváros:
8. Mónus Sándor, Hattyassor 9. sz.
9. Bödő Szilveszter, Rákóczy-utca 13.
Minden el nem látott személy havonkint 35—cfekagrarn zsirt és 45 dekagram szalonnát,vehet igénybe, sőt a szalonnából egész október hó l-ig terjedő
időre, vagyis 3 hóra eső járandóságot
(1 kiló 35
deka) előre megvásárolhatja.
Ezen mennyiséget a már jelentkezők az általuk
régebben választott hentesnél, a rnég nem jelentkezők a fenti elárusítók bármelyikénél
megvehetik
hatósági jegy, vagy utalvány nélkül, akár je'entkeztek annakidején közellátásra, akár nem, csupán
bevásárlási könyvét tartozik az illető hentesnél felmutatni, amelybe az elárusító az illető hóra történt
ellátását a zsirlapon feljegyezni tartozik.
Amennyiben valaki szalonnából 3 hóra eső járandóságot előre vásárol, a könyvében e körülmény
is feltüntetendő.
A zsírból csupán egy hóra eső jutalék szolgáltatható ki.
Amennyiben valaki a hó végéig ellátásáért nem
jelentkezett, a következő hóban az előző havi járandóságát nem igényelheti, sőt az részére ki nem szolgáltatható.
Az időíközi vágásokból termelt szalonna és zsir
ugyancsak a fenti módozat
és fejadag szerint s
csupán a bevásárlási könyvre árusittati'k ki, s bármely hentesnél kapható,
amennyiben az illetőnek
vágás folytán készlete van.
Szigorúan figyelmeztetem végül a közönségei,
hogy csupán azok jelentkezzenek ellátásért, akiknek
készletük nincsen, mert amennyiben a készlettel bírók
az ellátást igénybe veszik, szigorú megtorlást fogok
ellenükben alkalmazásba venni.
Szeged, 1917. junius 22.
3490/1917 k. é. sz.

Nyomatott Várnay L. könvnyomöápan, Szeged, Kárázs-utca 8,

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

