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Zselénski.
Nem foglalkoznánk ezzel (a szinte páratlanul kedves főrenddel), (lia legutóbbi
főrendiházi szereplését nem kisérték volna
a legkülönbözőbb, Mde mindig komoly kommentárokkal. Ide irunk mindenek előtt néhány mondatot 'a derék Zselén síinek ebből
a ^beszédéből: A demokrácia máris megvan. {hisz például Vázsonyi szerény izraelita létére miniszter lelhetett. — A világháború is a szociálista-demokrata áramlatnak köszönthető. — A demokrácia nem
egyéb, mint szabadkőműves jelszó. :— A
szocialista tanok a történelem •tanulságai
szerint rombolásra vezetnek.

re, ki fog- haragudni az ö zsőrtölődéseiért?
Ahogy cseveg a főrendiházban, olyannak
látjuk, mint egy magyar Ifőurat a 18. században, aki megnáspágolta a parasztot,
mert egy almát evett a fáról, amelyet ő ültetett, ő öntözött.

Szépek az., ilyen plasztikus történelmi,
képek. Mégmlmenni is érdemes a 'főrendiházba, hogy megnézze az ember. De ki fog
védekezni, aaníkor a főúr kezében nincs
vessző, vagy ha van, hiányzik suhintásának
az ereje.
'>•-.:
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Görögország megszakította

a diplomáciai viszonyt a központi hatalmakkal

Ismeretes, hogy nti az uj politikai alaHárom esztendei mártiromság ulű'
kulással szemben a tartózkodás álláspont- /Görögország — akarata éltenéré, a nemzeján vagyunk. Félünk 'attól, hogv esetleg a
tek önrendelkezési jogáért küzdő antant
koalició tért vissza a z uj rendszerben. Azt
vakmerő pressziójára — megszakította a
hisszük, hogy ennek legkevésbé 'azok a
diplomáciai viszonyt a központi -hatalmakkörök örüliiénell
amelyek (minden érdek
nélkül a meggyőződés lelkességével és 'tán- kal. Az agyonsanyargatott görög nép, a
íorithatatlanságával Ihivei az ország de- melynek szilárd jellemű királyát lemondásmokratikus átalakításának. Kérdéses azon
ra kényszeritették, nem állhatott tovább
kivül nagyon, hogy a 'forrásnak indult belellent az antant nyomásának és hozzáfűzte
politiÜRi élet az átalakulások meredek utja
sorsát az antant oldalán küzdő kis nemj a in nem teremt-e már a legközelebbi jövőzetek gyászos lövőjéhez. A központi hatalben 'uj alakulatot. Hol a megmondhatója
annak, hogy e;z az uj alakulás a 'demokra
makra nézve Görögország föllépésének
:izmus képviselőinek kezében erősiti meg
nincs nagyobb jelentősége. Hiszen Göröga 'gyeplőt? Hátha ellenkezőleg történik és
országban — minden nemzetközi jog ellea demokraták — bár megsokasodva és
nére — eddig is az antant parancsnokolt
megerősödve — áz ellenzékbe szorulnak?
Kcztudomásu, hogy az eddigi magyar- és görög területen rendezte be ellenünk
országi pártalakulások nem a legegészsé- hadseregének és flottájának bázisát.
gesebbek közül valók. Azt mondták, hogy
Görögország állami
függetlenségének
a 'király már a legközelebbi jövőben meg- megsértése az antant részéről nem egyéb,
valósítja a negyvennyolcas párt programmint oly kétségbeesett cselekedet, amellyel
jának valamennyi sarkalatos pontját. Ha
ezzel megszűnik ez a 'párt ilyen néven, fö- a háború során több kis népet belevitt már
lösleges és meddő dolog lesz Ő7-es alapon
a biztos pusztulásba. Bár a háború harmafentartani parlamenti pártot. 1 Ezeknek a
dik évében a leggyengébb erejű ellenséget
kereteknek leomlásával megindulhat azután
sem szabad lekicsinyelnünk, bizonyos, hogy
az uj alakulás egészségesebb
alapokon.
a központi hatalmak szilárd frontját és
Arra, hogy igy 'lesz, következtetni lehet
abból a hitből is, hogy a néppárt keresz- győzelmi akaratát az uj ellenség, beavatkozása sem fogja megingatni.
tényszocialista párttá alakult át.
Ma mindegyik pártban, munkapárton
és kormánypártban egyformán vannak liberális és reakciós elemek. Ha ezeknek a
napoknak rázkódtatásain át reálisabb, nyíltabb, állami, társadalmi és gazdásági szempontból egyaránt szerencsésebb alakuláshoz vezetnek áz események, kiküszöbölődik
a magyar közéletből az a politikai káosz,
melv sokszor állta el az üdvös munka útját. gyakran késztetett káros vagy erédrnénytelen megalkuvásra és nagyszerű terepet teremtett a bujkálásra.
Olyan nevezetes események. ; aminők
,legközelebb játszódnak le Magyarországon,
történelmünkben is ritkán olvashatók. Amikor 'a választójog kiterjesztésének
nagy
problémája kerül szóba, számolni kell a
Tisza hatalmas egyéniségével. Amikor megindul á harc az ország becsületes demokratizálásáért, joggal nézzük sanda szemmel az uj kormányt
támogatók sorainak
élén a Rakovszky ! érdekes és jellegzetes
alakját. De ki gondol komolyan ZselénsM-

Vásárnap, julius I.

AMSTERDAM, junius 30. Athénből jekhtík: Noha a háborút 'még nem üzenték
meg, a görög kormány azon a nézete?! van,
hogy a tegnap történt kormányralépéíle óta

•Jrögtwszáig badiálíapotöian van a központi
almaikkal.
PÁRIS, junius 30. A görög kormány
tudatta berlini, bécsi, szófiai és konstanithíiápofyi követíélvel, hogy Görögország
mögszlalkilfcja, a diplomáciai viszonyt a központi hatalmakkal
ROTTERDAM, junius 30. (Reuter-jelentés.) Görögország a központi hatalmaiknál akkreditált követieit visszahív tia, ia diplomáctail összeiköiíitejlés majgszaikatíit. Hlvafatasare ezt a hirt hiegerősitoiíék.
BERMN, junius 30. A Wolff-ügynökség jelenti: Theodokssz, Görögclnszág lifelni követe) Mwlraitfjag jeleultiette be t
görög kclrmánynlalk állásáról való ltomon-,
dását.
BÉCS, junius 30. A görög követ ma
délután megjelent a külügyminlszteáiliumbaö és kormánya 'megbizásából a következeket közölte:
— MJptán a Görögországot eddig két táborra osztó párt egysége
helyreállt és a görölg csapatok á
macedón frontebi harcolnak, a görög kormány kétiytieífen megszakítani a diplomáciai 'viszonyt Ausztriával és Magyarországgal.
Ezután a 'követ kikérte útleveleit. A görög alattvalóik érdekeinek képviseletét a monarchiában
a hollandi követ vjeszj át.

Az oroszok offenzívát kezdenek
-

A gyalogság támadása megsemmisítő füzünkben
összeomlott.

BUDAPEST, junius 30. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Galíciában az
ellenségnek néhány nap óta erősbödő tüzérségi tüze tegnap délben Brzezany és KoJiiiíchy környékén a iegnagyoibb hevességre fokozódott. Ott, ahol a helyzet 'megkövetelj, tüzérségünk erőteljes megsefiiinisito
tűzzel válaszol- Egy Kouiucbynál intézed

gyalogsági támadás záróttizünkben összeomlott,
A VEZÉRKAR E G n O K E .
BERLIN, junius 30. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: A többi antant-hatalmak növekvő nyomásának hatása alatt az
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oroszok harci tevékenysége) Reűsigaletóbaii
azt a benyomást kelül, hogy támadásokra
« záradék azinak átniiOniili. Az oroszok erős
puszíitó tiizé zúdul tegnap óta a lemberg —
bródl vasúttól, a 'Brzszaiiytó! délibe! emelkedő maigiaislaicikiiig húzódó állásainkra. Koniuchynál éjszaka támadtak orosz erők, kme'lylök megseTnrnásJhő tüzünlkhen veszteségtefíjesíen hömpölyögtek vissza, — Lucktól
észnkrfa és észak,uyugjaitira is letenliéikeihyeü
erősbödött az orctezctk tüzteívékienységfe.
József főherceg veizérezpödes arcvojtfa-

tón és Mackensen hadcsoportjáná! a helyzet változatlan.

fronton.

junius 30.

A nagy

A veszteségek folytán a kereskedelmi flotta
forgalmát korlátozni kellett és továbbra is
nélkülözéseket kell elviselni, de már odáig

főhadi- ' tették. A Ua Boveüc-i majortól délbe meg-

szállás jelenti: Ruppreeht trónörökös hitél-

tépő rohammal több ellenséges árokvonalat

csoport ja:

foglaltaik el. A foglyok szánna jelentékenye*

A tüzérségi! harc tevékenysége

A

•mostani zavarok csak elhalasztják a győLUDENDORFF, eísö főkáUésísester.
zelmet. Fran ciaország, Angii és Itália viselAlbrecht wiirííefetibergi herceg hadték a háború legnagyobb terhét azon idő
fi ERLIN, junius 30. A Wolff-ügynökalatt, amig az orosz zavarok voltak. Ha
ség jelenti éste: NyugrjíoW nem történt
Anglia ereje néha meg is lankadt, Anglia
lényeigels esemény. Kieíteiem erős tüzelési
előkiészitéís után a, Eelisö-Strspától :a Zlota- mindig győzelmes maradit. Teljesebbé fog1 Ipa nytíigajti partjáig terjedő iterüilelteu ja tenni a győzelmet Amerika, amely már
orosz gyalogsági támadások kezdődték, A - elküldötte csapatait Oroszországba. A győtámadások pusztító tiszünlktoen összeomlot- zelem attól függ, hogy a tengeralattjárótak.
harcban felülkerekednek-e a szövetségesek.

A németek sikeres előretörései a francia
BERLIN,

nép hatalmasabb lesz, mint bármikor.

jutottak, hogy a tengeralattjáróharcban támadni is tudnak.
ZÜRICH: A Noveije Vremjia irja: Pétervárott 50,000 jól íeiIfeigyvEir<zeitií anarchis-

az esős időjárás melleit mérsékelt határok

emelkedett.

közt maradt. Csak kevés helyen fokozódott

raeffetit jelenté,kény erőkké! kétezer támad-

ta van, sikUkaiteík a számát a kítecaíaszöke-

a tüzelés ereje. Délután egy angol század

tak; közeit?arcfcrjn visszaverték öfeeil.' — A

vé ínyeik folyton növelik. A kormányt meg-

mélyen szálló repülőgépeik kisérdtében Ar-

Maás nyugati partján is

möveUtik a. junius

fenyegették m aterehistálk, hogy abban az

mentJerestöl délkeletire árkainkba tört,

28-án szerzett előnyt.

A 304-ejs magaslat

esetben, ha uj offenzíváíkat indiíainak, akkor

ei'íentámadásuokka! nyoimban kivertük, Éj-

keleti lejtőjén egy pcsenni ezred a fratnolák

az összes péteirvárt lőszerüzéméket a leve-

jel több izben visszavertünk ellenséges fel-

áfását mintegy 500 méter szélességben ro-

gőbe röpítik,

derítő csoportokat. Előretöréseink az Yser

hstmmal elfoglalta és bramdoníhurgiakbó! és

mellett és Sít. OuentMiö! észaiknyttgftlira több

hsriíhifekből álló

belga és francia foglyot eredményeztek.

cokrtíó!

A

német

'trónörökös

de

hadesopc-rjtfa:

Tegnap reggel bajor csapatok

Corbenytői

A franciák egyidejjiieg Cnnny

rohamosiztag a

Efneslg terjedő síkon

Beétdwellenséges

ZÜRICH: Az antant elhatározta, hogy
juliustoan nem fog súlyt fektetni a macedóniai frontra,

sőt legnagyobb valószínűség

árkokat keriíiett hatalmába. Itt junius 28-án

szerint az antant-csapatokat elvonják Sza-

és 39-án 825 foglyot száíBtoitíUfflk be.

loniki alól és olasz csapatokkal fogják fel-

Az

váltani őket.

délkeletre hatásos tüzelőkészités után erő-

©tíenség 'makacs eltenáSJást lejtett ki. Véres

szakos felderítést hajtottak végre. A táma-

veszteséggel jelentékenyek és ezdket még

BÉCS: A királyi pár Münchenből Stutt-

dó csapatok 1200 méter szélességben a hát-

pőveíte az aivccourf.1 erdő défkefeiti szélén

gartba utazott a wurttenibergi királyi pár

só francia vonalakig nyomultak előre és az

és a .lö-í-es számu malgasíaf délnyugati lej-

meglátogatására.

ellenség védekezése ellenére falrobbrintot-

tője ellen intézett hiábavaló fámádásiaOva,!.

tak néhány fedezéket.

Az ellenségtől nem

háborgatva nagyszámú fogollyal tértek viszsza árlkatókba. Este vvestf állal ezredek az
előző nap sikerét Cemytöl keletre kibövi-

Albrecht württembergi herceg 'hadcso-

Tizenkét olasz ágyút
zsákmányoltunk.

portja: Nincs különös esemény.
LUDENDORFF, első főszálíásmeráer.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

BUDAPEST,

junius 30.

niszterelnöki sajtóosztály.)
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az az idő,

amikor az összes tatrítalékniikat

Az Utro Rosszij sze-

valamennyi semleges

és hadviselő

szsikszervézelteöniek kcímgneisszusát, aimsly a

zött volt We'schler oláh szocialista is, aki

béikeikoriSereniola ügyébeb is határozni fog.

vezér menekülését

szocialista

előmozdította.

Péter-

több bombái dob-

szállítottunk be,
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

álam

rint a Jassyban kivégzett 32 szocialista kömájus elsején Rakovszky oláh

pülök Trlészt közelében

Ellensiéges re-

tak le. A Montét Or'igaráu eddig 12 ágyút

feilhiaisztiíálják.
BERN: Okíóbeírre összehívták Bernibe

STOCKHOLM:

1

(Közli a mi-

ZÜRICH: Petain tábornok francia főparancsnok kijelentette, hogy a háborúban

UJABB 53,-142 TONNA EL8ÜLYESZTÉSE.
Berlin, junius 30.

A Wolff-ügynökség

jelenti: Buvárhajóink ujabban isimité elsüiyjesz tettek :

vári jelentések szerint a hir az orosz mun-

a döntés pillanata bekövetkezett,

kás- és katonatanácsban olyan

népek nem hajlandók továbbra is áldozato-

bruttóimmá hajótént. Az eisülyesztett hajók

kat hozni a közös győzelemért.

között volt a többi között egy

izgatottságot keltett,

nagyfokú

hogy szinte kikerül-

mert a

I.

Az északi zárt területeken

26,400

körülbelül

hetetlennek látszik az Oroszország és Oláh-

AMSTERDAM: Az angol tengerészeti

5000 brut'totonnás fölfegyverzett angol gő-

ország között vaíó nyilt szakadás. A szo-

államtitkár kijelentette, hogy Anglia folyó

zös, nyilván a Peninsular and Orientál Line

ciaüstopárithoz közel álló Politiken kijelenti,

évben .449 hajót vesztett el, amelyek közül

tulajdona,

hogy az ideiglenes kormány

neim hibás a

71 1600 tonnán aluli volt, a többiek pedig

gőzös, amelyet torpedózuzók védelmeztek.

Az oláh kormány bosszúvágyá-

felül voltak az 1600 tonnán. A hajóveszte-

Egy másik eisülyesztett gőzös élelmiszert

nak szabad folyást engedett és teljesen a

ségeket uj hajókkal kell pótolni, ellenkező

vitt Angliába.

maga felelősségére cselekedett. A történtek

esetben a veszteségek Angliát

folytán, magyarázatot lelnek abban a körül-

fogják kényszeríteni.

dologban.

ményben,

hogy az orosz

hadsereget

a

moldvai frontról teljesen visszavonták.
GENF:

A francia topok jeleintik, hogy

a háború befejezésének

iManaíához köze-

ledik, A szövetségeseik számára elérkezett

HÁGA:

megadásra

továbbá egy ismeretlen

II. A Földközi-tengeren 27.042 bruttoregisztertonna

Henderson angol munkásügyi

nagy

hajóteret.

Az

elpusztított

hajók közt volt a Cheltonian felfegyverzett

miniszter halaszthatatlan ügyek következ-

angol gőzös és a Montebello felfegyverzett

tében hirtelenül Moszkvába utazott.

olasz gőzös. Az eisülyesztett hajók szállít-

ROTTERDAM:

Lloyd

George

egy

küldöttség előtt kijelentette, hogy az orosz

mánya,

amennyire megállapítani lehetett,

fémből, élelmiszerből és fából állott,

Szeged, 1917. jnlitta 1.
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Qlatifeldar püspök is meglátogatja a fronton

a szegedi fiúkat.

— Budapesti tudósítónk teleíon]elentése. —

(S«/ö|t tudósítónktól.)
Megírta már a
DélmagyarcVszág,
hogy dr. Somogyi
Szilveszter polgármester és Várhelyi
József
prépost-kanonok rövid időn bellii minden
valószínűség szerint a frontra utazik, hogy
meglátogassa az egyik honvédhadosztályt,
amely tisztára a szegedi fhik soraiból került ki.
fiz a front-utazás — amint most megbízható helyről értesülünk — julius folyamán minden esetre megtörténik, fia csak
valami komolyabb, eWiárithatian akadály
közbe nem jön. A hadosztály, amelynek
mgiátogatását a város hatósága tervbe vette, a román- fronton, Dornavatra körül van
elhelyezve. Az eszmét Németh tábori leikész
vetette fel Várhelyi József prépost és a polgármester előtt, amikor Szegeden — szabadságra — keresztülutazott. Németh a
szegedi honvédhadosztály tábori lelkésze és
mint a szegedi fiuk üzenetét mondta eK
hogy a tisztikar és a legénység a legnagyobb örömmel fogadná, ha városuk polgármestere és főpapja fölkeresné őket a lövészárokban.
Az igy fölvetődött tervet az illetékes
tényezők mind a legnagyobb örömmel fogadták. Megindultak a tárgyalások, hogy

miképpen lehetne az utazást keresztülvinni.
Közben a front-utazás terve mindig tetszetősebbé vált és mindig többen csatlakoztak
az eszméhez. Valószínű, hogy a polgármesteren és Várhelyi Józsefen kiviií minden szegedi plébános résztvesz az utazásban.
Német/h tábori lelkész levéliieg élénk
kontaktusban áll a polgármesterrel és a préposttal, akik erősen készülődnek az utazásra. Várhelyi József legutóbb fölvetette azt
a gondolatot, hogy a front-utazás ezsméjének meg kellene nyerni dr.
Ghitítelder
Ciyiila csanádi püspököt is. Közölte is ezt
a polgármesterrel, aki a legnagyobb örömmel csatlakozott a tervihez. Vánhelyi József
pénteken délelőtt telefonos összeköttetésbe
lepett a püspöki irodával és közölte a fölmerült tervet a titkárral, aki viszont refe-j
rált róla a püspöknek. Hétfőn délelőtt Várhelyi József Temesvárra utazik, ahol személyesen fogja folytatni a tárgyalásokat
dr. Olattfelder Gyulával.
Amint a front-utazás ideje is teljességgel bizonyossá válik, nagy társadalmi gyűjtést indítanak, bogy kellemes és hasznos
ajándékokkal lephessék meg a rolinári fronton küzdő hős szegedi honvédeket.
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Uj rendelet az alkalmatlanokról, segéd és
őrszolgálatosokról.

(Vázsoiiyi beszéde
döttségéhez.)

az ügyvédek kül-

Az ügyvédi kamarák orszá-

gos küldöttsége járult szombaton délelőtt
dr. Pap József elnökhelyettes vezetésével
Vázsonyi Vilmos

igazságiigyminiszter eié.

Vázsonyi nagy beszédet mondott, amelyben kijelentette, hogy büszkén vallja magát ma is ügyvédnek és abban a meggyőződésben van, hogy a magyar ügyvédi kar
a magyar alkotmányosságnak és a magyar
közszabadságnak a

legerősebb

támasza.

Az ügyvédi kamarák az egyenlő jogért és
a közszabadságokért vívnak küzdelmet. Az
a kívánságuk, hogy perzseltessenek fel a
jogtalanság összes erdői,

legyenek

azok

termő szántóföldekké és hajtson ki azokból
majdan a jog dus kalásza. Mihelyst sikerülni fog a kormánynak

megvalósítani a vá-

lasztójog reformját, ezzel elérjük azt, hogy
terei nyitunk arra, hogy az ország szabadon fejlődhessék. A sajtó szabadságát biztosítani keli

és a jeienlegi

sajtótörvényt

r.omba keli dönteni. Áz esküdtszéket a maga épségében és tisztaságában vissza kell
állítani. Az a felfogás, hogy minél enyhébb
törvényeket kell végrehajtani, annál kevésbé van szükség ügyvédekre és minél szigorúbb a törvény, annál inkább kell ügyelni,

hogy a védelem szabadsága

minden

BUDAPEST, junius 30. (Tudósítónk

legesen elbocsátják. A rendelkezés

irányban és teljesen meg legyen. A gyorsí-

telefonjelentése.)

A Külügy-Had-

ki fog terjedni azokra is, akiknek

tott eljárás útjából mindent el keli takarí-

ügy értesülése szerint legközelebb

állapota bár nem javul, de a kto-

tani, aminek fentartása államérdekből nem

olyaii értelmű rendelkezés jelenik

nai szolgálat folytán neim is rosz-

okvetlenül szükséges és a büntető eljárás

meg, amely szerint pzcikat a feigy-

szabbodhatik. Ezeiket, mint végleg

terén a jövőben azt a gondolatot kell követ-

veres népfelkelői szolgálatra alkal-

segédszolgáíatosokat

is

ni, amelyet a magánjog terén eddig is ér-

matlan legénységi állományú egyé-

szolgálatban tartják. Végiií azokat,

vényesítették, hogy mielőbb helyre álljon

neket,

akiknek állapota

a normális rend.

akiknek állapota a háború

továbbra

javulni fog,

őr-

alatt előrel&thjatóíag niem fog ja-

szolgálatra fogják minősíteni és al-

vulni, szabadságolják, illetve a had-

kalmazni.

(Andrássy egy uj párt megalakításának
szükségességéről.) Gróf Andrássy Gyula a

seregből vagy a honvédségből vég-

Magyar Hírlapba irott vezércikkében töb-

Az orosz szocialisták tárgyalni akarnak
a magyarokkal, osztrákokkal és bolgárokkai.
MÜNCHEN, junius 30. A Münehener
Zeitung jóléritelsült forrásból jeleníti, hogy
julius 2-ika fontos eseményt fog hozni. A
holland szotialls tápár t értesítést kapott
arról, hogy az orosz muirkástelnács kikül-

Az amerikai munkásszövetség
ellenzi a nemzetközi konferenciát.
Rotterdam,
junius 30. A Reuter-ügynökség jelenti Washingtonból: Gomperz, az
amerikai munkásszövetség elnöke egy táviratában kijelentette, hogy a munkásszövei?
ség azért nem vesz részt egyelőre a nemzetközi konferencián, mert szerinte az ilyen
tanácskozás most még árt a világ demokratizálásának és ki kell várni a szerencsésebb
és alkalmasabb pillanatot. Ugyanez áll a
szakszervezetek nemzetközi konferenciájára
vonatkozólag is, amelyet
szeptemberben
jikarnak Svájcban megtartani.

döttei legközelebb Stockholmba érkeznek, hogy közvetlen tárgyalásokat kezdjejndk a magyar, Osztrák és bolgár szocialistákkal.

bek közt a következőket fetjegeti;
kell lennünk,

Azon

hogy a kormányt támogató

pártokból egy nagy demokratikus reformpárt alakuljon,

amely számoljon

azzal a

világtörténeti szükséggel, hogy egész beipolitikánknak át kell alakulnia.
(Ki legyen a képviselőház elnöke.)

A

házéinöség kérdésében a pártok tagjai köAZ OLASZ

zött a tanácskozások még mindig folynak.

KORMÁNYVÁLSÁG.

Megállapodás eddig nem történt. Tisza és

Rotterdam, junius 30. A Morning Post

Esterházy hétfőn újból tanácskozni fognak,;

római tudósítója táviratozza, hogy az ölsz

Politikai körökben a

kormányválság még nem ért véget. A szo-

legújabban Bolgár Ferencet kombinálják.

házelnöki tisztségre
,

cialisták a kabinet további átalakítását követelik. Ennek a csoportnak az állásfogla-*
íasa azért olyan fontos, mert Bissolati
Bonomi is

hozzátartózik.

Á kormánynak

ellenfelei: a revizionista szocialisták, akik
nagyobb erély kifejtését követelik és a hivatalos szocialisták, valamint Giolitti hívei,8
akik a háború elleti foglalnak állást.

AKNÁRA FUTOTT FRANCIA CIRKÁLÓ.

és
Párls, junius 30. A Kleber cirkáló, a
mely Dakarból útiban volt Brestbe, ahol
pihentetni akarták, junius 27-én délután a
St.-Mathieu foknál aknára futott és eistilyedt. A legénység közül 38 embernek nyoma' veszett, 3 tiszt is eltűnt.
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Szeged, 1917. julius

€leveij élet az orosz front mögött
— 'A spjtóhjadmálláls

^dfdél

•Harcáuás, junius 22
[Már hetek óta nagy ©send uralja a kárpáti orosz frontot. Mintha a történelem emlékére szánt feljegyzések rovását megelégelték volna a küzdő felek, mintha a pohár
csordultig megtelt volna az örömök, fájdalmak és nehéz megpróbáltatások sürii, három
esztendő óta szakadatlanul ömlő csépjeivel.
Hallgat, pihen, fáradtan, unalmasan a hatalmas orosz front s a fürge, legyőzhetetlen
imagyiar hadsereg.
Hetek óta nem jelent erről a harctérről
fontosabb harci tevékenységet sem Arz, sem
Ludendorf, mégis állandó, éber figyelem, óvatos körültekintés kell hogy áthassa vezéreinket, nehogy kellemetlen meglepetések érhessék a frontot.
És amikor a hivatalos semmi fontosat
nem jelent, nem kell ám azt hinni, hogy
ilyenkor piheni a front. Nem. Ilyenkor kettőzött erővel, lázasan folyik a munka. Ilyenkor
ezer meg ezer serény, dolgos kéz épít, javit,
alakit. Ilyenkor ki kell használni az alkaK
mat az utak, állások rendbehozására, ilyenkor legjobb az alkalom a gránátmontes
fedezékek készítésére.
•Sokszor irtam m á r a katonák frontbeli
helyzetéről, de nézzünk csak kissé széjjel a
front mögött, a fronthoz vezető utou.
(Elhatároztam, hogy megfigyelem csak
egy félórán keresztül a fronthoz vezető ut
nagyvásári forgalmát, — amint egy végtolen mozifilmből kiszakított darabot, pergetem le az olvasó előtt liogy lássák, mi történik itt; milyen az élet a front felé vezető
uton.
Megállok . . . Az óra pont kilencet mutat. A nap pazar pompával ragyogja be a
földet . .', Zaj, lárma körülöttem. Mindenki
a maga dolgát végzi, mintha egy hatalmas
gépezet hajtaná az egészet.
He nézzlik esak . , . Figyelek . . . Csapotok vonulnak el. Sisakos német katonák.
Mind szép, erős, egésséges, pirosképü fiatalember. Nem is érzik a felszerelés nehéz terhét, Könnyedén, nevetgélve menetelnek.
Hosszú sorban vonulnak el, de már látom a
végét, mely után erős meeklenbnrgi lovak
kerekes tábori konyhát húznak; amikor mellém ér, finom, párolgó ételszag csapja meg
az orromat. A hegy lábánál apró hegyi lovak
kanyarodnak felém.
Nagy teherrel jönnek. Gyenge kis testükön öles fákat visznek, Minden erejüket
megfeszítik, hogy leküzdjék a háború rájuk'
rótt szenvedéseit. A vezető hosszú gyeplőre
engedi, hogy menjenek saját akaratuk "szerint. És a kötelességtudó kis jószág megadással teljesíti feladatát.
Egy óriási teherautó

Tele tüdővel köhögi ki a benzinszagu kékes
füstöt. Színig meg van rakva szeges dróttal,
azután trénkocsik vonulnak el. Élelmiszert
visznek a front felé. Itt-ott a/ kocsi nyilásain
kilátszik egy-egy nyers állapotban levő hnsdarab és a komiszkenyér szép. piros haja,
mely most bizony nem nagyon mondható
•komifiznak.
Most lovasok vágtatnak el előttem. Tüzértiszt. „Megfigyelő." Elegáns, borotvált,
gentleman. Ugy ül a lovon mint valami középkori lovag, feszesen büszkén. Mellette három-négy tüzér legény. Nagy távcsővek, térképek, rajzok. Ezek is a front felé igyekeznek.
Azután gyalogos bakák kerülnek a filmre. Mintegy század. Ki vannak fáradva, pedig pihenőből jönnek, hogy egy más század
mehessen pihenni a helyükre. Ezek is elvonulnak. Pillanatokig tartó csend, majd ismét
aSpró traktiar-lovak mennek. Azután fényes
luxusautó gurul el mellettem. Nem ismerem
fel a benne ülőt, de kísérete s elegáns öltözéke, magas rangjára vall. A frontra igyekszik, szemlét tart az állások és a legénység
fölött.
Most mumeiás kocsi döcög el mellettem.
Erős lovak vontatják a nagy terhet. Csupa
tajték a ló a nagy meleg és nehéz teher

a film ,is és egy iij felvonás kezdődik a béke
jegyével, liogy a háború szenvedéseit, szükségeit felváltsa egy jobb,' nemesebb élet; a
vérrel és pénzzel és sok áldozattal megteremtett uj élet, melynek termékeny gyümölcsét
élvezzük mi is, akik megszenvedtünk érte s
azok is, akik otthon gondok és nélkülözések
között szenvedtek és szenvednek ma is.
Reisinger

József.
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A CSEHEK

STOCKHOLMI
ZÁSAI.

Stockholm,

TANÁCSKO-

junius 30.

Az

unionislta

cseh szocialisták, akik befejezték
lásaikat a

holland-skandináv

nem sokat remélnek

tárgya-

bizottsággal,

Bratiting irodájának

működésétől, sőt a legnagyobb pesszimizmussal várják a fejleményeket. Azt mondják,

liogy a stockholmi tárgyalások nem

annyira a béke,-mint inkább a háború ügyének kedveznek és Branting a szocializmust
a nyugati államok kerekeihez kötötte. Angol és francia tisztek még mindig szigorít
ellenőrzésit gyakorolnak a külföldről hazatérni akaró orosz politikai menekültek fölött. Kétszázötven orosz emigráns, aki Németországon keresztül érkezett, még mindig hiába vár az orosz határon az

enge-

délyre, hogy hazatérhessen.

következtében. Telefonista

katonák
vonalat
PÉTERVÁRI TÜNTETŐK KERENSZKY
építenek, dróttekercs van előttük. Az egyik
ELLEN.
igazgatja rudakra, fákra, a másik pedig
Beirlín, junius 30. Az ideiglenes ko*1
göngyölíti a drótot. Azután nagy völ'öski)es.Z'k-s kocsi jön. Valami baleset történt a rnánynak azt a proklamációját, amelyben
nyugalomra szólítja fel az orosz főváros
fronton, mert ei-re a vésztjósló kocsira csak
olyankor van szükség.
lakosságát, a bolsevikiek eltávolították a

Most egy nehéz ágyút vontatnak. Állást
változtat; mert régi helyét megtalálta az ellenséges tüzérség azután tirénkocsi élelemmel, konyha, párolgó, friss étellel, majd ismét teherautó, sinvasakat visz a gránátmentes fedezékhez, utána civil munkások szerszámmal a vállakon, — ezek a tartalék állásokat épitik, n a g y Irén kocsi,

egy

gép-puskás

osztag, municiós kocsi halad el mellettem,
ismét apró lovak, gerendákat vonszolnak . . .
Nem irom tovább. Letelt a félórám és
k i t u d j a , hol

mim

ssabadó,

van

a vége

elevfin,

éhnek

mozgó

a soha

képnek?

meg

'Hiszen

már három esztendő óta; ez folyton igy van.
Folyton ez a nagy forgalom uralja a fronthoz vezető utat.
Ez csak egy félóra a múlóban levő három esztendőből s ezalatt a félóra alatt is
mennyi erő, anyag, felszerelés haladt ki ezen
az uton a frontra, melyet a magyar nemzet
szívesen, hallgatagon áldozott.
He érzem — és minden jel arra enged
következtetni, hogy nemsokára leperreg ez

pöfög el mellettem.

A

yévzJ. —

i

n m

falvakról. Kerenszki hadiigyminszter automobilon kiment a viborgi negyedbe és nyugalomra

intette a népet.

hogy türelemmel kell lenni,

Azt mondotta,
eljön majd a

békekötés ideje is, a nyugtalankodás nem
ér semmit és veszedelmes következményekkel járhat. Axelrod, aki szintén jelen volt,
e szavakat kiáltotta a miniszter, felé:
— A forradalmat sem

szavakkal csi-

náltuk meg, hanem tettekkel, épp igy a békét is csak ugy érjük el, ha erélyes cselekedetektől nem riadunk vissza!
Kerenszki indulatosan akart válaszolni,
de a tömeg kőzáport zúdított feléje, ugy,
hogy kénytelen volt gyorsan elhajtatni.

BBHBBBHBBBBSESBBE

A Délmagyar ország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81
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Belvárosi kávéházban
LEHOTAI hires cigányprímás

K e t a s szórakozóhely.

:-:

újjászervezett klasszikus zenekara

naponta
.

*

:-:

hangversenyez.
.1 IUI.I

Pontos kiszolgálás.

JSz-eged, 1917. julius 1.

Két leányt mentett ki
a Tiszából
egy negyedik gimnázista.
A szép, büszke magyar folyó, mely most
„virágzik" és tükrét a rövidéletű
„tiszavirág" milliói teszik színessé és hangulatossá, kánikulai szenzációképpen, igy nyárderékon, rendszerint, leszokta adni a m a g a kisebb
nagyobb tragédiáit. Az idén most csütörtökön délután adta le az első, riportertoll alá
kínálkozó eseményt, mely kis hijja, liogy szomorú tragédiává nem vált s amely különösen
azért érdekes, mert benne két urilányka ás
egy bátor, szép, okosszemü gimnázista fiu

DELMAGYABOESZAG
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mikor megjelent a folyón egy keskeny szandolin, a lélekvesztőben egy tisennógyéves,
sugártermetű fiu: Bérezi Andor, áll. gimnázium I I I . osztályú tanulója s egy bátor, merész siklással nyílegyenesen suhant át >a túlsó oldalra, ahonnan ekkorra felhangzott 'a.
második riasztó jeladása is az életösztönnek:
— Segítség!
A z öreg Tisza, már kezdte oltogatni a
két fiatal életet, m á r takargatta őket hullámaival . . . A viz tetején csak a kibomlott fekte haj úszkált és egy pici fehér kéz
nyúlt fel az életért. És a derék fiu, ugylehe.t
a legkritikusabb percben ért a viz alá merült lányokihoz, igfazi gyermiekhősként ragadta meg előbb a fehér kezet, kiemelte a
leánykát, hogy levegőre jusson, azután a kibomlott haj után nyúlt, bogy a másik leánykát is felhúzza, hogy az a csórnak oldalába kapaszkodhasson. Mindez egyikét perc müve volt. A szandolin fél oldalra dőlt, ám Bárczi Andor nagy erőfeszítéssel iparkodott az
egyensúlyt megtartani, mig a strand felől
meg nem érkezett ,a második segély, a n a g y
széles mentőcsónak a maga vizenjárójával.

szerepel.
' . ' • l
Az urilánykák a strandfürdőn
élvezték
egy darabig a napsugarat, a száraz, forró
fövenyt s a. játékot, mely a partífürdőzéssel
vele jár, azután kikívánkoztak a hűs folyóvízbe, amely egy darabig simogatni szokta
az embert, azután pedig hívja, ellenállbatlanul vonza m i n d i g beljebb, beljebb . . .
A két kisasszonyka sem állt meg a sekélyesebb részen, hanem ment, .ment a röpködő
tiszavirág kavargó raja felé és kacagott . . .
A kacagásuk áthallott az innenső partra,
Odaát a tulsóoldalon felhangzott a taps
ahol barnabőrü fiuk fürdőztek egyik közfür— Bérezi Andornak. A legszebb jutalom . . .
dőben s ahonnan kíváncsi gyermekszemek
A leánykákat pedig beszállította a vizenjáró
kisérték a selymestestü kisasszonykákat egyöreg bácsi a partfürdőbe, ahonnan sietve
re veszélyesebb utjukon.
eltávoztak, magukkal vivén az első nyári
(Egyszerre caa,k megszűnt a túlsó oldalon
viziszenzáició kellemetlen emlékét — okuláa. kacaj, a szép gyermekleányok helyett csak
sára azoknak, akik a sjmndon nemcsak az
ringó hullámok fénylettek az öreg fo- egészség javára fürdőznek és „napkuráznak",
lyó hátán s mint valami titokzatos drámai hanem bravúroskodni és egyebet művelni is
hang szállt át a keskeny víztükrön az életszeretnek a mások ingerlő mulattatására.
ösztön első riasztó jeladása, az éles jaj! . . .
—V.
Ideát mindenki megmarkolta a fürdő
korlátját, a lelkekbe nehéz gondolatok szálltak: hol viani a két kis lány . . . bizonyára,
belefúltak! . . . huh, ez borzasztó dolog! . . .
•Már a gyász képe is odalibbent közibük, a
halál nehéz gondolata, a kétségbeesés, sírás
és egyéb tragikus jelenetek színesedtek ki,

Hajnali komédia.

Éli- és művirágok
állandóan nagy választékban jutányos áron a
Koszorúk rendelésre azonnal készülnek

Orinesák AlikSósné
élő- és

művirág

üzletében

Szeged,

Szécher.yi-fér 17. — Telefon 15— 67.

ban, tántoléptekkel közeledik, cilinderét előbb
a sarokba, felöltőjét a pamlagra dobva. Körüljártatja tekintetét ai tárgyaikon, azután
egy pohár konyakot iszik, ú j r a egy dallamot
fütyül és kezével a taktust verve, egészen a
karosszékig szökell. Itt fáradtan ledől. Lehunyja szemeit, cigarettával a szájában.
Egyszerre csak a bútorok mozogni kezdenek,
a kis szobrocskák, a nippek táncolnak, a
nagyobb szobrok elhagyják helyüket, a képek a falakon meglódulnak, a csillár kristályüvegei egymáshoz verődnek. Kenesey
hirtelen fölébred, kezét homlokára nyomja,
megtapogatja magát, rémült arcot vág, föl
akar kelni, de visszahanyatlik és bambán,
tehetetlenül mered a levegőbe. He nem ugy,
mint aki meg van ijedve.

Kérelem hatóságunkhoz.
Városunk egész közönsége érzi, átszenvedi azt a nehéz helyzetet, ami évek óta reánk sulyosodiiik emberi és állati élelmiszerek,
ugy ruházati cikkek, tüzelőanyag és sok
egyebek beszerzésénél. E z a nehéz helyzet az
elviselhetetlenség pontjáig közeledik.
A közélelmezési intézmények és az úgynevezett központok valódi hivatásuknak meg
nem felelnek. Átalakultak azok az egész vonalon nyerészkedő vállalatokká. A legfőbb
hatóságok intézkedéseit nem lehet üdvöseknek és áldásosaknak mondani.
A pénz elvesztette értékét; minden termény, élelmezési, ruházati és háztartási szükséglet vételárai aránytalanul ellentétesen
emelkedtek. Városi társadalmunk minden
osztálya, a vagyonostól a szegényig érzi a
bajok nagyságát, melyen semmiféle hatóság
alaposan nem tud segíteni.
Hatóságunk, társadalmi közintézményeink vezetői, valamint egyesek is m á r régóta
foglalkoznak oly intézmények létesítésével,
tervezgetésével, amelyek a jelenlegi nehéz
állapotunkból kivezethetnének
bennünket,
A n n y i a sok jótanáos, m i n t nyári záporeső
alkalmával az összefutott vizes területen a
vizbüborék. De azután ezek a tervezések és
javaslatok körülbelül egyenértékűek a rögtön elpattanó vizbüborékkal.
A létező bajok nagyságát én abban látom, hogy m i g egyrészről a mezőgazdasági
terményeket és hozadékokat a hatóság erősen megmaximálja, azután azokat kiveszi a
termelők kezéből és átadja az úgynevezett
központoknak, addig a bolti kereskedelemhez tartozó házi élelmezési, ruházati stb. cikkeknek továbbítása korlátlan árak mellett
van megengedve. Azután szabad a vásár m i n
den téren, a takarmány és a gazdasági állatok beszerzésénél. A mezei munkáknál, bár
•azok maximálva vannak, oly nagy bérek
követeltetnek, amiket a mezőgazdák
nem
bírnak megfizetni. Ehhez j á r u l még az is,
hogy az eső hiánya veszélyezteti az összes
kapás és zöldségtermények sikerét.
A szárazság következményének tekinthető a mezőgazdasági jószágok árainak rettenetes visszaesése; mert hiszen rövid idő
alatt azok árai 50—100 százalékkal visszaestek. Gazdaközönségünk a szó szoros értel-

!I jelenetet rögtönöz a fehérruhás hölgygyei,
|| elmondja, hogy forrón szereti, de most elfér (Mozgófénykép.)
|I dul tőle, mert látja, hogy Keneseyt szereti.
Irta: Molnár Jenő.
A zasszpny biztosítja a lovagot, hogy ő az
gyetlen, akit szeret. Most Vénusz elevenedik
Első jelenet.
•meg ós a lovag felé imbolyog. Amikor odaér,
Szin: Előkelő mulatóhely hajnaltájt, zátestére hirtelen fehér lepel borul. Vénusz kirás előtt, A türelmetlen személyzet különösen
jelenti, hegy m á r régóta imádj cl £L lovagot
(Kenesey körül szorgoskodik, egy szmokingos,
és hogy joga is van hozzá, mert hosszú ideje
félig mámorosan imbolygó fiatalember köott van a szobában. Most az asszony lesz félrül. Mikor elhagyja a helyiséget, a pincérek
tékeny és dacból Kenesey karjai közé veti
sorfalat állnak. Kenesey bankókat szór femagát. A lovag átöleli Vénuszt ós Amor
léjük. Egy cigány mögéje sompolyog és
Psychével előrelép. Egy alak, aki lyrát tart
amint .a lépcsőkön megy, a fülébe muzsikál.
a kezében, játszani kezd a húrokon, mire a
(Zene: Tangó-tánc.)
párok táncra perdülnek. Kenesey tangót j á r
egy hölgygyel, aki egy kissé ügyetlen és
Második jelenet,
minduntalan a ruháját igazítja. Vénusz és a
Kenesey kocsiba száll és haza viteti malovag menüettet járnak. Amor ós Psyche ugAmor,
aki
Psychét
átöllve
tartotta,,
elgát. Csönget ,ai házmesternek, nyilik a kapu,
ráló görög tániemozdula'tokat tesznek.
ereszti őt és emelvényéről leszállva, remegő
Kenesey eltűnik.
léptekkel az egyik szobrocskához megy,
Tánc után az asszony odalép a lovaghoz
H a r m a d i k jelenet.
amely egy rabinust ábrázol és kéri, hogy
és azt mondja neki, hogy Vénusz méltatlan
Otthon. Kenesey egyik nagy fényűzéssel Psychével adja össze. A rabbinus tagadóan
az ő szerelmére, mert viszonya van Keneseyberendezett szobájában. Az egyik sarokban
int fejével, erre Amor durcásan megrántja
vei. Ö tanú rá. Vénusz tiltakozik. Mindenki
Amor és Psyche szobra, a másikban az a hia kaftánját, letérdel a férfi-arckép előtt és beleegyeledik heves mozdulatokkal a vitába,
res szobor, amely egy ülőalaku meztelen nőt
kéri, segítsen rajta. Most a portré kilép keKenesey könyörög, hogy béküljenek ki, mire
ábrázol, aki a talpából tüskét akar kihúzni.
retéből és előttünk egy középkori lovag áll,
Vénusz letépi az asszony hajtincsét. Ebben a
A szin hátulján Vénusz szobra. Jobbra a fabosszú karddal oldalán. Kenesey szinte önpillanatban a lábából tüzkét húzó női szobor
lon egy férfi, balra egy fiatal asszony arckéntelenül a hátsó zsebéhez nyul. A lovag
kihúzza talpából a tüzkét és vidáman ugrál
képe. A falra akasztott polcokon sok csecseKenesey felé közeledik és kéri, járjon közbe
a szobában. Valamennyi szobrocska táncol.
becse és figura. A szin közepe üres. Egyéb
a rabbinusnál s vegye rá, hogy Amor kéré- Pokoli zűrzavar. Vénusz és az ajsszony még
berendezés: elül kis tálcák cigarettákkal, egy
sét teljesítse. Kenesey kétségbeesetten keres- mindig civakodnak, a lovag kihúzza kardját
üveg konyak pohárkákkal, két karosszék,
géli a szavakat, a lovag ki akarja rántani és megöli az asszonyt, aki nyomban képpé
balra hátul pamlag.
kardját erre a női arcképből kilép egy fe- alakul át. Kenesey előráuja revolverét,
Kenesey belép, fölcsavarja a villanyt.
hérruhás asszonyalak és könyörögve fordul
agyonlövi a lovagot, aki szintén átváltozik
Félhomály. Fütyülve, cigarettával cl SZcLJ cL" a lovaghoz. A lovag féltékenykedik. Heves képpé. Vénusz gyors elhatározással Kenesey
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méhen igyekszik megválni lábas jószágaitól
a már bekövetkezett nagy takarmányhiány
miatt.
Ezen előre látható súlyos helyzetre hívom fel hatóságunk figyelmét, mert ugylátom, hogy sem nálunk, sem az Alföldön nem
lehet észlelni semmi mozgalmat, intézkedést
és előmunkálatot, amivel a szomorú jövő súlyos következményeit enyhiteni lehetne.
iHa a szárazság tovább tart, á gyümölcs-,
tej- és zöldséghiány súlyos, nehéz bajokat fog
előidézni.
I
Hatóságunknak nem lehet szemet hunyni
azon tényleges visszaéléseknél, amelyeket
•egyesek elkövetnek.
|A napokban tapasztaltam, hogy a kötöző bános és kötélnemüek kilója 24 korona és
1 kg. helyett mégis csak 80 deka adatik ki.
A bolti ifüszerek, köménymag, bors. ecetsav,
mesés áron továbbittatnak.
A földműveléshez szükséges eszközök
órai több' száz százalékkal emelkedtek.
Elérkeztünk tehát oda, hogy minden mezőgazdasági terményt, az összes ipari és kereskedelmi árukat vagy m a x i m á l n i kell,
vagy valamennyire szabad árusítást kell engedélyezni, mert hiszen rendeletek s azok
bárminő szigorú végrehajtása nem akadályozza meg a rettenetes áremelkedést, mert
hiszen erősen kifejlődött már a csereüzlet s
igy aztán 1 mázsa kukorica 200 korona értékben) cseréltetik el, egy pár 200 koronás közönséges murik áecs izmává].
H o g y ez a helyzet nem vezethet jóra, azt
tovább vitatni nem tartom szükségesnek. Eljutottunk a tizenkettedik órához.
J ó lesz helyi hatóságunknak intézkedni,
hogy az erdei takarmány gyűjtését megkezdhesse. A füves erdő-talajokon a leggyorsabban aknázhasson k i minden összegyűjthető füvet, vagy szabadítsa fel a legeltethető
(területeket.
E r d ő i n k kezelését oly szakember vezeti,
kinek szakképzettsége országosan el van ismerve. Kiss Ferenc főerdőtanáosos ur meg
fogja tenni javaslatát, ha Latóságunk arra
felhivja.
/Nehéz, beteges helyzetem dacára fáradságomat nem kiméivé városunk körzetét, legértékesebb földjeinket beutaztam.
Elszomorított, midőn tapasztaltam, hogy
nyakába veti magát, m i g Amor és Psyehe
a karosszékbe ülnek és konyakoznak.. A tüskéthuzogató nő cigarettára gyújt és a padlóra ül. Kenesey t mélyen meghatja Vén ő s i
szerelme és kérdezi, akar-e a felesége lenni.
Vénusz igenlően int, de kéri, vegyen neki
sok ruhát, prémet, ékszert és — itt az automobil hangját utánozta — autót is. Kenesey
fölmutatja az erszényét s most Vénusz még
odaadóbban simul hozzá. A tüskéthuzogató
nő Kenesey mellé telepszik, és számonkérl
tőle hűtlenségét. Vénusz gyanút fog, szemrehányást tesz Keneseynek, aki védekezik és
esküdözik, hogy .sohasem szerette a tüskés
nőt, A tüskést elönti ,a méreg és Vénuszra
veti magát. Kenesey megakadályozza a verekedést, megfogja a tüskést és a földre szorítja. E pillanatban a leány szoborrá válik n j r a
ós darabokra tör. Ámor és Psyche visszamennek ós elfoglalják régi helyüket. Vénusz
pénzt kér Keneseytől, hogy ruhát vehessen.
Kenesey ad neki. Azután az asztalkához
megy, rágyújt és a karosszékbe hanyatlik.
Pirkad. Mikor a koraregg világosságában fölnyitja szemeit, minden szobor, minden
kép, figura, eseicsébecse a helyén .van. Csak a
csillár 'kristályüvegei verődnek egymáshoz.
Kenesey föl akar kelni, de nem tud, kezét
a homlokához szorítja, arcán mosoly és fájdalom játszadozik . . . Visszahanyatlik.
Negyedik jelenet.
A vásznon egy vetített újsághír jelenik
meg, amely szerint hajnali három órakor
másodpercekig tartó földrengés volt a lökések többször megismétlődtek.
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a négyezer holdas tápéi rét városi birtok,
mely közepes termő években is 30—40 ezer
mázsa búzát, nagymennyiségű kapás növényt termeszt, ma nem .fog teremni 1000
mázsa gabonát sem, a kapás növények pedig
kilenctized részében már megsemmisültek.
Kérem hatóságunkat, vegye
figyelmébe
az elmondottakat, közgyűlés utján, vagy
azon kivül ilyen értelemben hivja fel bajainkra a kormány figyelmét.
Pillich

Kálmán.
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Beszélgessünk.
*
A fahonvéd: A naplemente, mint látványosság, igazán szép, de a kofák gyűlése a
városházán, az se volt utolsó gyönyörűsége
ennek a keserves életnek.
Én: Hogarti-kép volt. Az embernek megesett a szive a sok kótségbeestet arcon, a szomorú tekinteteken, a sírásra hajló szájakon.
A fahonvéd: Azok a hajdan csókra termett szájak nemcsak sírásra, hanem szaftos
mondásokra is bevannak rendezve.
Éti: Ugy magukban, a fogak között,
mondhattak is elpirul ásr.a alkalmas kitételeket, Azt hittem, hogy az egyszeri szindarabna kazt az instrukcióját: A nagybácsi irtózatos haragra lobban, de nem mutatja, nincs
az a szinész, aki megtudná csinálni, de a liofák hada megcsinálta. Borzasztóan haragudtak, de türtőztették magukat.
A fahonvéd: J ó l játszották a szerepüket,
azt meg kell hagyni. Adták ai nyomorban
tengődőt, hogy a szivek megessenek rajtuk.
Fs meg is estek.
Én: És a piaci árak nemhogy estek volna, de emelkedtek. Igazán félő, hogy most
meg m a j d a mészárosokat hívják gyűlésre
és alkalmat adnak nekik egy sor sírásra, no
meg az elmaradhatatlan tagló-emelésre.
A fahonvéd: Attól mentsen meg az Ist^n
minden jóravaló embert, hogy derék polgártársaink lecsapjanak. Ez a lecsapás már
csontra lenne.
Én: Csontra megy a mérésük is.
A fahonvéd: A mostani időben nem láttam sovány mészárost, de lia megmérnék
őket, azt hiszem, túlságosan is könnyűnek találnák őket.
Én: Mégis csak az a fő, hogy a bugyelláris legyen súlyos, nehéz és teli.
A fahonvéd: A honvédnap vasárnapi rendezői is azt szeretnék, hogy mindeni. aki az
uj szegedi ünnepélynek látogatója lesz, teli
bugyell árussal menjen oda és üressel távozzék haza.
Én: Az lenne a kívánatos, hogy erre a
szép napra a szivekkel együtt kinyiinának a
bugyellárisok is, liogy mindenki maga-magától adna, minden unszolás nélkül. Mondják,
hogy ezúttal pump nem lesz.
A fahofivéd: Lehet. (Elmosolyodik.) Hanem nekem erre a kijelentésre az egyszeri
részeges ember históriája j u t az eszembe.
Vájjon ismeri-e? H á t ugy történt az eset,
hogy az italos ember, reggeli időben gyónni
ment a paphoz, akinek megfogadta, hogy
nem iszik többet. Még1 aznap este találkozott
a pap a fogadkozóval, aki persze részeg volt.
A részeg ember is észrevette a papot és hadonázások között rászólt: A m i r ü pedig röggé
beszélgettünk, abbu ugyan nem lösz sémmiisé.
Én: Ezúttal nem volna baj, hogy amit a
rendezőség szombaton megfogadott, abból
vasárnap semmise lenne. A rokkant katonákról van szó, amikor is minden eszközt
szentesíti a cél.
A fahonvéd: A cél pedig az legyen, hogy
csak a rokkant katonáknak legyen hasznuk
a népünnepélyből!
Én: És ne történjenek elkótyavetyélések!
Különben is, ugy tudom, szabott ára lesz
mindennek és tiszta kezek végzik a szent cél
kegyes munkáját.

A fahonvéd: H a nem is szent, de okos cél
miatt alakították meg, hallom, a szegedi újságírók egyesületét is.
Én: Eggyel több lett a szegedi egyesületek száma. Hanem az az alakulás nem szereplés miatt történt,
A fahonvéd:
Gondolom, nem is azért,
hogy ai tagok a nevüket az újságokban szerepeltesék.
Én: No nem. Ezt a gyönyörűséget m á r
csak meghagyjuk azoknak, akik a nevüket
szeretik nyomtatásban látni. M i a magunk
ntját szeretnénk egyengetni, amelyen nem
igen teremnek virágok.
A fahonvéd: A virág is elhervad, akárcsak a bogáncs ós azok az igazi emberek,
akik ugy tudják j á r n i az életet, hogy minden virágot másnak szereznek meg, de kitudj á k kerülni, liogy a bogáncs hozzájuk ragadhasson . . .

HÍREK
oooo

éTtktuális strófák.
E héten,
kicsi cselédem
'a számon annyi a: — J a !
s a fejemen — a j ! — annyi a haj
— haj' haj'! —
keresem nyomát a szeles égen:
nyaralni ment a feleségem.
IMár két hete folyton parancsokat,
osztogatott
s női, pipere és rőfös üzletekben
fosztogatott.
. Vett púdert, kenőcsöt kilószámra
s hogy ne jajonghassak,
lakatot a számra,
vett cipellőt százat, ezret
de nem volt ez a vég, csak a kezdet,
vett szoknyát és blúzt, nadrágot, inget
ezernyi csipkét, hímzést és sminket,
vett harisnyát és hajifonatot,
s elszállítsa mindezeket:
vagy hat vonatot.
s mitől sóbál vánnyá meredne m a Lóth,
megvett egy egész nyaralót,
s .mikor m á r megvolt mindene,
fölcsillant fénylőn m i n d a két szeme
s rámkacagott e azt mondta: — drágái
és kivillant kacéran kicsike nadrágja
s folytatta igy: — Most meg fogom,
magtá én lepni:
iái .számlákat itten, szabad —
kifizetni.
És azóta nem birok magammal;
gond az eleségem:
h a holnapra angyal lennél
kicsi feleségem! . . .
Sip."

— Megalakult a Szegedi Újságírók Egyesülete. A szegedi újságírók pénteken délután
3 órakor a Kass-kávéiház külön termében
értekezletet tartottak.
Az értekezlet egyhangúlag kimondta a Szegedi
Újságírók
Egyesületének ímegaíakitását. A a egyesület
célja az 'újságírók társadalmi és
anyagi
helyzetének javítása, megerősítése.
Megválasztották a. tisztikart és 'pedig a következőképen:
Elnök: Pásztor
József, titkár
Tölgyes Gyula, pénztáros Balta Jenő, 'ellenőr Újlaki
Antali, jegyző Ortutay
István és'
könyvtáros i Fülöp 'József. Megválasztották
tiszteletbeli elnöknek dr. Balassa
Ármint.
A választások után ímegállapitották az alapszabályokat, amelyet a polgármester 'utján
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legközelebb felterjesztenek a belügyminisz- i
terhez.
— Vilmos császár Bécsbe érkezik. Az
Est tudósítója jelenti: Megbízható forrásból
tudom, hogy Vilmos császár és a császárné
•a legközelebbi napokban Bécsbe érkezik
Károlyi
király és Zita királyné látogatására. A laxenburgi kastélyban nagy előkészületeket tesznek a császári pár fogíadására.
— A miniszterek Budapesten. Budapestről jelentik: Gráf Esterházy Móric miniszterelnök szombaton reggel fél kilenc órakor
Budapestre érkezett. Ugyanazon a vonaton
jött Mihailoivich Antal, az uj horvát bán, továbbá Mezőssy Béla földmivelésügyi miniszter.
—• A miniszterelnök a magyar honvédség főparancsnokánál. Budapestről
jelentik:
Gróf Esterházy
Móric miniszterelnök szombaton délelőtt meglátogatta báró Karg gyalogsági tábornokot, a magyar honvédség
főparancsnokát és Bogáth
István altábornagyot, >a budapesti katonai parancsnokot.
— Elfogadták KQrthy báró lemondását.
Budapestről jelentik: Báró Kürthy Lajos,
az Országos Közélemezésd Hivatal elnöke
tudvalevőleg lemondott állásáról. Gróf Eszterházy Móric miniszterelnök most ezt a lemondást tudomásul vette. Kürthy csak a
cséplési munkálatok befejezése után távozik.
— Nem lesz többé kurtavas. Bécsből jelentik: A király ha dfíere gp ar a ne so t adott ki
a kurtavas eltörléséről. A badseregparancs
a következő: — 1917. évi március 2-án kelt
parancsom kiegészitésokép elrendelem"a kurtává® 'büntetésének eltörlését. A március 2-iki
had se re g p a r a nosba n tudvalévőleg a kikötés
barbár intézményét szüntet© meg a király.
— A földművelési miniszter a királynénál
Bécsből jelentik: M\ezőssy Béla földmivelésügyi minisztert tegnap ő felsége a (királyné
is magánkihallgatáson fogadta.
— A király résztvett a közélelmezés'
tanácskozáson. Bécsből jelentik Laxenburgban
pénteken délután tanácskozás volt közélelmezési kérdésekről őfelsége jelenlétéiben. A
tanácskozáson gróf Esterházy Móric magyar és Seidler Ernő osztrák miniszterelnökök, Ertl osztrák földimivelésügyi minisz.
ter, Höfer élelmezési miniszter.
Mezőssy
Béla földmivellésügyi miniszter, báró Kürthy
Lajos, a Közélelmezési Hivatal elnöke és
Landivehr vezérőrnagy. a közös élelmezési
bizottság elnöke vettek részt. A .ielenvoltak
megállapították, hogy a terméskilátások a
monarchia mindkét államában annvira kedvezőek, hogy a jövő esztendőre valló ellátás biztosítottnak tekinthető. Az eszlmeesere során őfelsége több gyakorlati ideát
vetett föl. Konkrét határozatot a közel két
éráig tartó tanácskozáson nem hoztak.
— Galícia polgári helytartója. Lembergből
jelentik: Galíciai katonai helytartóját a közelebbi napokban polgári helytartóval fogják
felváltani. A lengyel klub és a lemondott
kormány között végbement tárgyalások során a lengyelek a többi között ezt a követelést támasztották. Megbízható értesülés .„szerint. a lengyel klubnak ez a kívánsága néhány napon belül teljesülni fog.
— Német diákok Szegeden. Pénteken este
fél 10 órakor megérkezett Szegedre Lipcséből
a 100 német. diák. Az állomáson dr. Szalay
József főkapitány, dr. Tonelli Sándor kamarai titkár, Hmtser Rezső Sándor ós Bokor
Adolf várták a gyerekeket, akiket szombaton elhelyeztek a házakhoz. A kis német diákokat mindenütt szeretettel fogadták.
— Az uj bán tanácskozásai a horvát
képviselőkkel. Budapestről jelentik: Mihalovich
Antal horvát bán szombaton délelőtt hoszszabb ideig tanácskozott gróf Zichy Aladár
horvát miniszterrel. A bán szombaton bemutatkozó látogatásokat tesz a kabinet tagjainál és tanácskozni fog a horvát képvisel
lökkel.
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Kedden julius 3-án

a Modern Kabaré művésznője

a Modern Kabaré művésze és
•

•

vendégszereplése a Korzó-mozi
nyári helyiségében.

IBIÉI'111 [Sül epelen el
julius 3-án kedden.
M Ű S O R :
1. M e d g y a s z a y V i l m a : a) A két faláb,
Emőd — Szirmay. b) Kovács István
hagyatéka — Balassa — Szirmay.
c) Csak egy éjszakára — Gyóni —
Szirmay. d) Ha majd egyszer —
Emőd — Szirmay.
2. B á n ó c z i D e z s ő d r . : a) Nokturnó —
Balassa — Reinitz. b) A komédiás,
c) Dal az ifjúság vizéről — Emőd
— Nádor, d) A csúnya fiu — Zerkovitz Béla.
5 perc szünet.

3. A s z e r z ő d é s . (Drámai vázlat — Egyed
Zoltán.) Előadják:
V i l m a és B á n ó c z i

OTedgyaszay
Dezső.

5 perc szünet.

4. B á n ó c z i D e z s ő d r . : a) Jöjjetek vissza
— Somlyó Z. — Heidelberg. b) Az
angol katona — Lövészy — Nádor,
c) Általános panácia — Gábor —
Szirmay. d) Csumbuk János pakkja
— Emőd — Nádor.
5. M e d g y a s z a y V i l m a : a) Egy cigaretta
története — Harsányi — Szirmay.
b) Tengeri ballada — Emőd — Szirmay. c) Villamoson — Balassa —
Reinitz. d) Mi van eladó — Békeffi
— Szirmay.

Az előadás kezdete 8 órakor.

Helyárak: Zsöllye 5 — E. hely
=
4*—,
II. hely 2'—,
III. hely V— korona

— Glattfelder püspök pásztorlevele. Temesvárról jelentik: Dr. G latitfelder Gyula
megyéspüspök most kibocsájtott idei kilencedik háborús p ás z t orl e ve lébe n gyönyörű szózatot intéz a papsághoz, melyben a háború
befejezéséért való kérlelő s az aratásért való
hálaadó ájtatosság megtartására hívja fel a
plébánosokat, A püspöki körlevél erre vonatkozó része a következőket tartalmazza: A
világ minden tája felől körülvesz bennünket
az ellenség, fegyverrel és kiéheztetéssel
akarja legyőzni, letiporni országunkat, A
•fegyvereknek eddig hősiesen ellenállottak a
mi vitéz fiaink, testvéreink és 'apáink. Sokat
szenvedtek és véreztek és sokan — ki mondja
meg hányan? — hősi halált haltak. De mindeddig fölényben maradtunk. A nélkülözésnek napjai le jár and óiban vannak s elérkezett
•a. mindeneket megérlelő nyár. Hála Istennek
a föld népének munkája nem veszett kárba,
verejtéke nem hullott hiába, az Ur meghallgatta. buzaszentelő imádságunkat, megáldotta vetéseinket, kalászt adott és megérlelte
búzáinkat. IV. Károly királyunk Ö Felségé
mindkét 'birodalmának minden katlholikus
templomában jövő hó 1-én, vasárnapon ájtatosságot tartanak a következő jámbor szándékéra: hálákat adnak fegyvereink addigi
diadaláért és könyörögnek a béke áldásaiért;
hálákat adnak a'föld terméseért és könyörögnek az aratás szerencsés betakarításáért.
ÍMi hasonlóképen fogunk cselekedni s azért
utasítom a Plébános urakat, hogy ez évi július hó 1-én templomaikban a hívekkel
együtt a háború befejezéseért vhló kérlelő s
fiz aratásért való hálaadó ájtatfMsáaot beirtsanak.
— A hadifogoíymunkabizottság ülése. A
hadifogoly-munkabizottság szombaton délben dr. Somogyi Szilveszter polgármester
elnök lésével ülést tartott. Folyóügyeket intéztek el.
— Életbelépett az uj piaci rend. Megírtuk
már, hogy a hatóság uij rend életbeléptetését határozta el ,a piacon. Ez az uj rend,
amelyben a kofák egyrésze megszámozott,
„Hatósági bevásárló" feliratú karszalagot
kapott, szombaton életbe is lépett. Az uj
rend értelmében 9 óra előtt a piacon viszont,
eladás céljából csak a h'atósági bevásárlók
vásárolhatnak. Hatósági bevásárló viszont
nem lehet más, csak aki a helyi piac számára vásárol. Ezzel az intézkedéssel akarják megakadályozni, hogy a piacra hozott
árut összevásárolják és elszállíthassák Szegedről. A hatósági bevásárló szervezet élén
husz tagú vezetőség áll, amely Gróf Dezső
rendőrkapitány elnöklésével mükeidik és a
mely minden hetipiacos nap (hajnalán megállapítja az árakat, amelyekihez a ,kofák
csak 20 százalék hasznot száimitlhatnak.
Az uj rend első napján 80 karszalagos kofa
vásárolt, de a jelentkezők száma már 200.
A szervezet vezetőségének véleménye alapján a polgármester szombatra a következő
árakat állapította meg: Burgonya kg. termelőtől 1.20, közvetítőtől 1.30; kalaráb levelével kg. term. 1.60, köziv. 2.—: zöldbab
kg. term. 2.--, közv. 2,40; tök kg. term.
1.60, közv. 2.—; kelkáposzta kg. term. 2.—,
közv; 2.40; zöld vöröshagyma kg. term.
1.60, közv. 2.— , zöldség 10 szál term. —.80,
közv. —.90; meggy befőzni kg. term. 2.40,
közv. 2.80, meggy másodrendű kg. term.
2.—. közv. 2.40, tejföl literje term. 5.—,
közv. 6.—; tojás drbja term. —.32—34,
közv. —.36—40; csirke élősúlyban kg. term.
8.—, közv. 9.60; tyúk élősúlyban kg. term.
7.—, közv. 8.40; tyúk tiszta kg. term. 10.—,
közv. 12.—; kacsa élősúlyban kg. term. 7.—
közv. 8.40; kacsa hizott kg. term. 10.—,
közv. 12.—; kacsa tiszt asulyban kg. term.
12.—, közv. 14.40; kacsa tisztítva kg. term.
10.—, fcözv. T2—; liba élősúlyban kg. tenni.
7.—, közv. 8.40; liba hizott kg. térim. 10.—,
közv. 12—; liba tiszta kg. term. 10.—, közv.
12.—; liba tiszta hizott kg. term. 12.—r
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közv. 14.40 korona. Ezek az árak a piac
folyamán ugyan módosultak, igy .például a
burgonyánál, amelyet 1 korona 40 fillérre
föl kellett emelni, mert az áru kevés 'volit
és azt is visszavitték volna.
— A paprika-árusítás. A rendőrségi sajtóiroda jelenti: Miniszteri rendelet értelmében
az összes paprika zár alá vétetett és abból
kizárólag a Haditermény Részvénytársaság
bizományosainak szabad eladni. Az a téves
fölfogás terjedt el, bogy 30 kilogramig szabad árusítani paprikát. Ez nem felel meg a
valóságnak, mért a 30 kilogramon aluli
mennyiséget sem szabad másnak, mint a bizományosoknak eladni. Az Országos Közélelmezési Hivatal gondoskodik arról, hogy'
a város lakossága paprikával elláttassák és e
célra piaci árusokat és kereskedőket fog meg
bízni. Csakis ezen árusok és kereskedőik árusíthatják a paprikát. Sem a termelő, sem
azok, akiket az Országos Közélelmezési Hivatal meg nem bizott, a paprikát közvetlen
fogyasztás vagy tovább árusítás céljaira el
nem adhatják, hanem köte/escK még a legcsekélyebb mennyiséget is a Ha.iitermcuy
Részvénytársaság bizományosainak eladni.
Paprikának vasúton való szállítása igazolvánnyal eszközölhető. A postahivatalban a
rendőrség szigorúan ellenőrzi, hogy ki és
mennyi paprika szállít el a városból és az
olyanokat, akik jogtalanul elidegenítik a
paprikái, a. rendőrbüntetőbiróság megbünteti
és a paprikát elkobozza. Minden a paprika
rendeletbe ütköző kihágást ha thóniapig terjedő elz
és 2000 koronáig terjedő pénzbün
tetéssel büntettetik.
— Kinevezés. A szegedi királyi ítélőtábla
elnöke Kiss Ödön végzett joghallgató, szegedi lakost, a szegedi ítélőtábla kerületébe
díjas joggyakornokiká nevezte ki.
— Befejesték n vizsgála ot z szerdal
zavargások ügyében. Budapestről
jelentik:
Kfecsányi Kálmán főkapitány-helyettes a
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szerdai zavargások ügyében befejezte a
vizsgálatot. Az Írásbeli jelentést
Sándor
László főkapitány vasárnap terjeszti a belügyminiszter ele. A vizsgálat főleg annak
a megáll api tására 'terjeszkedett ki. hogy a
rendőr tisztviselők imilyen utasításokat kaptak a főkapitányságtól, illetve a főparancsnokságtól? A vizsgálat megállapította), hogy
a rendőrség részéről mulasztás és hilba történt. A tanúvallomásokból kiderült. Ihogy a
főparancsnokok, a rendőrfelügyelők és a
rendőrlegénység azt az utasitást kapták,
hogy senkit se bántsanak imég abban az
esetben sem, ha kövekkel dobálóznának.
Részletes felvilágosítást a vizsgáltat eredményéről akkor ad ki 'a rendőrség, Iha az
Írásbeli jelentés a belügyminiszter előtt lesz.
— Eres-Bodrog vármegye a szegedi
Balkán-Akadémiáért Zomborböl jelentik: BáesBodrog vármegye törvényhatósági bizottsága a napokban tartotta rendes közgyűlését
dr. Pwrgly Sándor főispán elnöklésével. A
közgyűlés foglalkozott Szeged átiratával is,
amelyben a Balkán-Akadémia létesítéséhez
a törvényhatóság anyagi támogatását kéri.
A 'közgyűlés kimondotta, hogy a Szegeden
felállítandó kereskedelmi főiskolát Bács-Bodrog vármegye anyagilag is támogatni fogja.
— Halálozás. Schaffer Miklós nyugalmazott
máv. felügyelő hosszas szenvedés után 63
éves korában elhunyt. Vasárnap délután 5
órakor temetik a Bocskay-utea 9. számú
gyásziházból. Az elhunyt lelki üdvéért az engesztelő szentmiiseáldozatot hétfő délelőtt tiz
órakor mutatják be a belvárosi templomban.
— A vasút fosztogatóinak ügye. Részieletesen beszámoltunk már arról a nagyarányú vasúti f'osztogatási bünügyről, amelyben dr. Borrbola Jenő hünügyi kapitány már
két hete nyomozást folytat. Eddig tizenhárom embert tartóztattak le; de még ujabb le-
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Vasárnap és foéífŐE?
Az előadás a nyári helyiségben 9 érakor.
A legojabb magyar fi!m.

a Vattna

Egy legenda után 4 felvonásban
Rendezte: Illés Jenő
Főszereplők:

OíSEf L, M

Ili M

Készült a Kinó-Riport filmgyárban.
A 9 ó r a i előadás a nyári helyiségben

B

E l ő a d á s o k vasárnap 3, 5, 7 és 9,
hétfőn 5, 7 és 9, órakor.

n l l l d n s b " Páholy 1.60, zsölye 1.20, I. hely 1 K.,
ti f i|0l m L Ii. hely —.80 fillér, III. hely—.50 fillér.
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tartóztatások várhatók. Ezeken kivül még
mintegy húsz ember ellen folyik eljárás,
akik szintén részesek a lopásokban. A letartóztatottak váltókezelők, ifókezők ós vonatkísérőik. A rendőrség megállapította, hogy
a váltókezelőik 15 hál dohányt, 4 zsák lisztet 25—30 rud szalámit, több bödön mézet,
5 karika sajtot, kukoiricadaráló gépeket, 2000
korona értékű tollat és egy hordó pálinkát
rejtettek el, amiket társaik a vonaton loptak
Az egyik váltókezelő, amikor megsejtette,
hogy bajba került, négy bál dohányt elégetett. Nyolc hál dohányt még megtalált 03
lefoglalta nála a rendőrség. Több bál dohányt eladtak a királyhalmi tanyákon gazdálkodóknak. Akadt olyan gazda, aki 500
pakli dohányt, vásárolt a vasutasoktól, akik
valamivel drágábban adták el a dohányt a
rendes árnál. Az egyik váltókezelő királyhalmi lakásának udvarán elásva találtak 'két
bödön mézet és kukoricadaráló-gépeket. Egy
másik váltókezelő házának sövényikeri'tósébe
egy bál toll volt elrejtve. A királyhalmi búzaföldeken 3 zsák lisztet találtak. Kiderült
az is a kihallgatások során, hogy Bácsalmáson egy vaggon sertést elloptak. A kocsiban
ötven darab sertés volt, amelyeknek értéke
körülbelül százhúszezer korona. Az eddig letartóztatott vasutasok azonban ebben a. lopásban nem vettek részt, A nyomozás teljes
eréllyel folyik tovább.
— A szünidei gyermektelep. Közeledik
négyezer koronához az az összeg, amelyet a
szünidei gyermektelep céljaira a közönség
néhány nap alatt nálunk adakozott. Az uj intézmény, amelynek működése nyomán 'bizonyára áldás fakad, julius elején megkezdi
működését, A Tisza túlsó partján, a strand
mellett létesül a gyermekstrand, ahol a legszegényebb emberek beteg gyermekei közül
fognak elhelyezni annyit, amennyinek ellátására pénz fog rendelkezésre állni. Adakozzék hát mindenki, hegy egyetlen szegény
gyermek se legyen, aikit pénzhiány miatt
nem lehet majd felvenni a gyermekstrandra.
Ujabban a következő adományok érkeztek a
Délmfagyáyd^zág szerkesztőségéhez:
Hutter Károly és neje
150
Baok Jenő
50
Pálfy Dániel
50
Wolf Miksa
50
Wagner Gusztáv
40
Deutseh Lipót
> 20
iHoffmann János
20
dr. Polgár Sándor
20
dr. Tóth Mihály
20
dr. Ziffer Alfréd
20
Eischar Lipót
10
Máté Testvérek
10
lA fahonvéd
10
Összesen
470
korona.
Pénteki kimutatásunk végösszege 32(25
korona.
Az eddigi eredmény tehát
3695
korona.
— Árdrágító asszonyok. Popov Zsivóaé
gyálai asszony 10 koronáért árusított nyolcvan deka szappant. Temesvárv Géza kk
Ihágási biró nyolc napi elzárásra és száz
korona pénzbüntetésre itélte. — Rigó Mihály né, aki négy koronáért adott el egy
kiló túrót, egy napi elzárást és 'húsz korona
pénzbüntetést kapott.
— Uj papír kétkorenások. Az OsztrákMagyar Bank 1917 julius 9-én megkezdi az
1917 március 1-éről keltezett két koronás
bankjegyek kiadását, A most forgalomban
levő papir két koron ás ok bevonásáról később
fognak intézkedni. A használhatalanná vált
kétkoronás bankjegyek kicserélése, illetőleg
részleges megtérítése tárgyában a hivatalos
lap vasárnapi számában rendelet jelent meg.
Eszerint a kopás folytán használhatatlanná

iSzeged, 1917. julius 1.
vált, de teljes bankjegyeket valamennyi
bankintézet Ü'zetéskép elfogadja és teljes névértékükben kicseréli. A sérült bankjegyeket
10—20 fillér levonással cserélik be.
— Báró Kürthy az uj termésről. Budapestről telefonálja tudósitónk: Báró Kürthy
Lajos, a közélelmezési hivatal elnöke egy
újságírónak ma nyilatkozott az uj termesről. Kijelentette, hogy a termés nem olyan
rossz, mint híresztelik. Egyes helyekről
kedvezőtlen jelentések érkeztek ugyan, de
általában a termés egyes helyeken, különösen a Bácskáiben a tavalyit felülmúlja.
— Házasság. Alexander
Mária, Alexande
Lajos magyar királyi főál!alorvosnak és nejének, Hollós Ilonának leánya házasságot
kötött dr. Balogh László császári és királyi
ezredorvossal.
— Váltosások a piaristáknál. A piarista
rendben történt változásokat ismertető rendfőnöki rendelkezésből olvassuk, hogy Léván
az uj házfőnök és igazgató Hogyos József
volt szegedi piarista tanár lett. — Dr. Magong Józsefet Szegedre áthelyezték tanárnak és Frank Istvánt, volt szegedi tanárt,
ide helyezték nyugalomba.
— Autójárat as Alsótanyára. Az autóközlekedés Szeged és Alsótanya közt szombaton
megindult. Reggel 25 utas jött he az autón
Szegedre. Ezek délután mentek vissza. Az
autó csak egy nap közlekedik egy héten. A
szállítási dij személyenkint három korona.
— Gránlcon. Ezen a cimen adja ki Szécsy
György 5-ik ihonvédgyalogezredbeli zászlós
harctéri emlékeit 7—8 iv teriedelamben. A
könyv tartalmát kiseibb-nagyobb rajzok és
leírások teszik, amelyek tnirid a háborúiból
valók és a harctéren Íródtak. A tiszta jövedelem egy része a harctéren elesettek özvegyeit és árváit illeti. A könyv juliius közepe táián jelenik tmeg; ára fűzve 3 korona.
— Tiz hold buza pusztulása. A rókusi
szántóföldek „százláb hid' Dorozsma felőli
részén pénteken délután 3 óra tájban egy
tehervonat szikrájtáól Farkas Pál 6 holdas
szántóföldjén a buza meggyulladt. A tüz átterjedt Husztfi Ferenc földjére is, ahol négy
hold termés pusztult el.
— Az ujszegedi honvádnap, Vasárnap délután 2 órakor kezdődik a szegedi honvédnap
népünnepélye. A forgalom lebonyolításának
érdekéhen a Széchenyi-tértől (Tisza-szálló
előtt) már délután 1 órától kezdve automobiljárat lesz, amely személyenkint 2 korona viteldíjért. viszi át Újszegedre a vendégeket,
rendezőség részére reggel 8 órától kezdve fog
rendelkezésre állná az automobil. Az autó
minden 10 percben indul és a szórakozást
kedvelő közönség szívesen fogja igénybe venni. Odakint Újszegeden a természet pompája
költői hangulatot varázsol a fölállított bódék és sátrak köré. Nem lesz senki a közönség kjjgött, aki ne szórakozhatna kedélyesen
és ne találná meg mindazt egy helyen, amiket azelőtt csak szétszórva és más-más időben láthatott. A látványosságokat Tamás
Rezső szegedi hirlapiró rendezte és az ő nevéhez fog azóknak sikere fűződni. Lesz
front-kabaré a szegedi katolikus munkásnők
egyesülete tagjainak fölléptével, frontszin-.
•ház, amelyben a szegedi 'uri társadalom tagjai szerepelnek, frontmozi a Korzó-mozi rendezése mellett, fronteirkusz, amelyben bemutatnak minden hires cirkuszi artista- és
varieté mutatványt. És ne felejtsük el, hogy
a honvédzemekar késő éjifélig fog muzsikálni,
A külön szórakozó helyek közül kiemeljük a
lovardákat, a jósnősátrat, a gólemet. a tánctermet, a dijlövészetet. A népünnepély rendezőségében résztvesz Szeged város társadalma oly nagy számban, amilyennel még népünnepélyen soha. A sátorveztők névsora a
következő: Dohánysátor. Vezető: Mennyei
Jtószlóné. Pénztáros: dr. Gróf Árpádné.
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Gyerünk csak csárda. Vezető: dr. Sziits JÓ- Sehwarez Bözsike. C) sátor. Vezető: Kisteleki
zseí'né. Pénztáros: Székely Gáborné. Művész- Ibolya. Pénztáros: Kisteleki Anikó. Kávé-,
sátor. Vezető: Engel La j os né. Pénz t á ros : dr. tej- és .vajcsarnok: Vezető: özv. Halász MikZifferné. Bazár sátor*. Vezető: Wersehitz Le- lósné. Pénztáros: dr. Berger Mórné. A sátoníin. Péztáros: Háslinger Etelka. Szerencse- rakban a vezetőkön kivül előkelő nriuők
kerék-sátor: Dr. Kószó Istvánná vezetése buzgólkodnak.
alatt. Pénztáros: Gárgyán Imréné. Gázcsárda
Várhelyi József esperes-plébános préVezető: Pongrácz Albertné. Pénztáros: dr.
post
pénteken és szombaton vizsgálatot tarNémedy Gynláné. Pezsgős sátor. Vezető: dr.
Somogyi Szil vesztemé. Pénztáros Német tott a szegedi plébániákon. Egyben meg(Kálmánná. Sóskifli-sátor. Vezető: dr. Tóth állapodtak, hogy minden plébánia 100—100
Mihályné. Pénztáros: Aigner Maca. Mézes- koronát adományoz a honvédnap céljaira.
kalács sátor. Vezető: Holtzer Dánielnó. Pénz— Gyermekek szünidei üdülőtelepe. Feltáros. dr. Ivrausz Józseífné. Cukrász sátor:
kérjük
a szülőket, akik gyermekeiket a felsőVezetők: özv. Holezer Jakabné, dr. Glánzer
városi
Makoserdőbe
és a Partfürdőbe felvéMórné, Kiss Mórné. Pénztáros: özv. Biedl
tetni
kívánják,
jelentkézzenek
az állami kiAdolfné. Konfetti sátor: A) sátor. Vezető:
segítő
iskolában
(Dugonics-tér
és Petőfi suHoffmann Maca. Pénztáros: Pártos Klári.
gárút
sarkán,
Keméndy
ház)
hétfőtől
kezdve
B) sátor. Vezető: Schvarcz Erzsi. Pénztáros:
(1. e. 8—10 óráig. A partfürdőbe már egy
éven felüli gyermekek is felvétetnek, özv.
S&mimsy Györgyné.

•

V

V a s á r n a p j u l i u s 1-én

Edifh Psylander
és a legkiválóbb dán

művészek felléptével

Kalandordráma 4 részben.

A A
Előadások délután 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap d. u. 3 órától. Jegyek délutáni
3 órától, vasárnap délután 2-től kezdve
előreválthatok.
Helyárak: Zsölve 120,1. hely 1.—,
II, hely --80, III. —.50 fillér

VASS

— Leszállított á r b a n : NŐI és leány
felöltök, szövet és selyem ruhakab&tok,
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem es
gumml köpenyegek, kosztümök, aljak, blúzok, alsók stb. készen és mérték szerint
R e m é n y i n é F e i d m a n n S á r i női divatháza és divatszalonja, Szeged, a főposta mellett.
— A hadisegélyek kifizetése. A tanács
kérelmet intézett a pénzügyminiszterhez,
hogy a hadisegélyek kifizetésének egyszerűsítése végett engedje meg, hogy a kifizetés
csekklapokon történjék. A pénzügyminiszter
most a kérelmet indokolás nélkül elutasította.
— A belvárosi tanítók és tanulók adományai. Az alábbiak közlését kérik: A belvárosi
községi fiunépiskola tanítói az elmúlt tanévben hadi és társadalmi jótékonycékra 77 K,
az iskola tanulói pedig 473 K 57 fillért adományoztak. E két összegből, vagyis 550 K
57 fillérből kiadtunk: városunkba menekült
erdélyiek segélyezésére 66 K 67 f.. tanítók
hadiárvái alapjára 65 K 60 f., katonasirok
gondozására 50 K, harctéren levő katonáink
karácsonyi ajándékára 102 K 20 f.. szegődi
vnshonvéd-alapra 54 K, Ö felsége születés
napján katonáinknak nyújtandó ajándékra
42 K 98 f., szegény tanulóink segélyző alapjára hadikölcsön kötvényben 96 K 30., a
gyöngyösi tűz/károsultaknak 72 K 82 f., öszszesen 550 K 57 fillért. Kővessy József isk.
igazgató.
Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5,
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14.
— Aktuális a mai sxappauhiányná! a
„Dob" szappanpótló miért is felhívjuk t, olvasóink figyelmét ezen eiluk lapunk mai számában megjelent hirdetésére.
— Ö R A és ÉKSZER javításokat gyorsan,
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K.
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538.

MOZGÓ-SZÍNHÁZ
:-: TELEFON 807. :-:

Vasárnap julius 1-én

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

szenzációs uj detektivdráma.

ŰZ

Detektivdráma 3 felvonásban.

Újszerű trükkök, merész fordulatok.
Előadások délután 3 órától kezdve. — Gyermekjegyek csak az első előadásokra érvényesek.
Jegyek délután fél 2 órától kezdve előre válthatók-

f Valódi A U E R-feny gáz \
harisnyák, üvegek és égők k a p h a -

tők kizárólagosan

KOPNY

:-:

GYULA

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

Telefon 46S.

8tíllágifáEtartása Blttálalíaflk.

-
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KÖZGAZDASÁG

iskolai tájékoztatóval bárkinek
szolgál: Tóth József, igazgató.

GOCO

Petróleum- és szeszpótlóí hoz forgalomba — 'mint a Magyar Kereskedők Lapja
irja — a z egyik budapesti cég. A folyadékok közül az egyik, a petróleum pótlására
szolgáló Ketonnetrol- rózsaszínű, csalódásig
tiasonMt a málnaszörphöz, közönséges petróleumlámpában szép egyenletes lánggal ég,
nem kormoz és a belet sem üszkösiti el.
A másik, a denaturált szeszt
tökéletesen
helyettesítő folyadék, az Aceton-spirit, viztiszta, ugyanolyan lánggal ég, mint a spiritusz és intenzív meleget ad. Mind a két
folyadéknak levendula-szaga van. tehát nejn
büzienek és igy a használatban semmi képen
sem kellemetlenek.
— A fűszerek árai az elmúlt héten Budapesten a következők voltak: bors 56, fahéj
28, szegtfiibors 24, kömény 20 korona. A tea
50—54, a csokoládé 28, a kakaó 50—52 koronáért keit.
•«sneHaaaaaaaRaaaBaiRaaaaBaHBaaRRsaaeRBBBSgaaaaBaBB9i

KOZOKTATAS
000

Felvétel a szegedi állami felső kereskedelmi iskolába. A szegedi állami felső kereskedelmi iskolába az 1917—18. iskolai
évre junius 30-tól bezárólag julius 5-ig a
délelőtti hivatalos órák alatt lelhet felvételre jelentkezni a Madáah-utca 20. sz. a. levő
polgári fiúiskola épületében. A felvételre a
tanuló a szülő vagy gyám kíséretében személyesen köteles megjelenni, levélileg jelentkezni nem lehet. A felvételi dió 11 korctpa. Az évi tandíj 100 K, mely vagy egyszerre, vagy 25 K-ás részletekben előre fizetendő. Szegénysorsu, jó előmeneteld és jó
magaviseletű tanulók tandíjmentességért folyamodhatnak. A tandíjmentességet kérő
és kellően felszerelt
folyamodványok a
szeptemberi beírások alkalmával az osztályfőnöknek adandók át. Tájékozásul közlöm
az érdekelt szülőkkel, hogy a jövő tanévben csak 3 alsó, 3 középső és 2 felső osztály fog megnyittatni és amennyiben az
egyes osztályokban a szabályszerű létszám(40—40) már a mostani felvétel alkalmával
meglesz, szeptember hóban folytatólagos
felvételnek helye nincs. Az érdeklődőknek
értesítővel, esetleg bővebb felvilágotiással
készséggel szolgál: Tóth József igazgató.
Felvétel a női kereskedelmi szaktanfolyamra. A szegedi állami felső kereskedelmi
iskolával kapcsolatos női ker. szaktanfolyamra az 1917—1918. tanévre már junius
30-tól kezdve lehet beiratkozni. Ezen 10 hónapos tanfolyamra olyan növendékek vétetnek fel, kik a polgári vagy felsőbb leányiskola negyedik osztályát sikerrel elvégezték, de felvehetők olyanok is. akiknek nincsen ugyan a negyedik oszt ál v elvégzéséről szóló bizonyítványuk, de a felvételt
megelőzőleg sikeres felvételi vizsgálatot
tettek, utóbbi vizsgálat csak olyanoknak
engedtetik meg, akik jelentkezésük alkalmával életük 16. évét már betöltötték. A
felvétel alkalmával rmndep tanuló 5 K felvételi dijat fizet. Az évi tandii 120 K, mely
12 K-ás előleges havi részletekben is lefizethető. Tandíjmentesség nincs. Szükséges
okmányok: iskolai, születési és uiraoltási
bizonyítvány. Bővebb felvilágosítással és

{

itiitfealgC Salert, firtipiMf,
nflIifiPiüi13-36
Haf,
3. M i m i i ü l HfHUIlBf.
KálffiáH. S.aTelefon
ÜMMMlHf, tálOMiáÜSt

készséggel

SPORT
oooe

SzAK—Vasasok 1:1 (1: 0)
A Péter és Pál napján lebonyolított
mérkőzés a várakozásnak megfelelően, durvaságtól mentesen, tetszetős játékstílusban
folyt le. A Vasasok első szegődi szereplése
szimpatikusnak mondható. Fejlett passzjátékukkal szép támadásokat vezettek a csatárok, biztos helyezésükkel védelmet és támadást egyaránt támogattak a fedezetek
és hossztu felszabadító rúgásaikkal kitűntek
a hátvédek.
A SzAK-ban ismét óriási munkát végzett a közvetlen védelem és a nagyon agilis fedezetsor, mig a csatársor egy-két.embere kicsit kényelmesen Jattá cl! feladatát.
Legjobb volt Vőneki kapus mellett
Kovács
balhátvéd, kinek csak nagyabb felszabadító
rúgásokra kell szert tennie. Dicséretet érdemel Csáki balösszekötő rendkívüli agilitásáért.
A mérkőzés valamivel fél hét után vette
kezdetét. Az első percek a vendégeknek feltűnően szép passzokkal keresztíülvitt támadásait hozzák. Rövid játék után összeszedi
magát a SzAK is és több veszélyes támadást intéz ellenfele kapuja ellen. Azonban
nagyjában a fővárosiak maradnak offenzívában az első félidőben. Eredményt nern
tudnak elérni, mert , tuhnessziről lőttek a
kapura, vagy pedig a SzAK közvetlen védelme mindig résen volt. Helycsere után a
szegediek támadnak és negyedórái játék
után" Hauser—Csáki összjátékából
utóbbi
biztos gólt helyez a Vasasok hálójába., A

T

Szeged, 1917, ialinis I.
Vasasok erősen küzdenek a kiegyenlítésért,
ami ujabb tiz perc múlva tizenegyes révén
sikerül is nekik. Ehhez ugy jutottak, ihogy
a kapuba igyekvő labdát az egyik SztAKista
már csak kézzel volt képes kivédeni. Kis
Ideig tartó középjáték után belefekszik a
SzAK a játékba, állandóan támad és habár
több rohama eredménnyel kecsegtetett, még
sem sikerült elérnie a győzelmet jelentő
gólt, melyért a játék végéig erősen küzdött.
Geister biró néhány of side elnézésétől eltekintve jól bíráskodott.
Az MTK Szegeden. Julius 8-án a szezon
legnagyobb sportáttrakoiója lesz a monarchia kétségkívül legjobb futball-csapatának
szegedi játéka. Ezt a mérkőzést sikerült a
SzAKnak a honvédek javára
létrehoznia.
A mai honvédnapra való tekintettel nem lesz
labdarúgó-mérkőzés az ujszegedi sporttelepen.
.xaftsmagsaaiaiMaaiinMBaaaaBawBaaamaaaHBmaeiBBaBaa
Felelős szerkesztő: Pásztor J&tief.
Kiadótulajdonos: Várnay L'.

elöfizefém éra Szegedem
egy évre .
félévre
.
negyedéyre
ejgyhónapra

Vidéken:

egy évre . . . 28,- kor,
3
félévre
. .
4,— „
negyedévre . .
7.— „

Kévekötő

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

géphez maniiia
helyett p a r a i i n á l t
tiszta n á t r o n c e l l u l o s e t ö b b á g u
kiváló jó minőség franko küldés
100 kg.

rendez külön látványos teleppel, mozival, kabaréval,
cirkusszal.

A jótékony célra való tekintettel az
adomdnyoVqt (készpénzben és tárgysorsjátékhoz) kérjük GYARMATHY

700.— korona.

papírgyár

papirspárgáinak eladási irodája
Magyarország részére B u d a p e s t ,
VII., Hákóczi-ut 6 .
Telefon 8 3 - 6 3 .

e i maon
Szened sz. kir.j'dros^közélelmez'étsi

hivatala.

361011917. k. é. szám.

Hirdetmény.
A város közfogyasztása részére, mintegy 6 mm.
sveici emeníhali sajt érkezett, amely a közélelmezési
hivatal által megjelölt kereskedők utján fog kiárusításra
kerülni.
A sajt nagybani eladási árát viszontelárusitók részére kilogrammonkint 9 (kilenc) korona 24 fillérben,
kicsinybeni eladási árát 1U (tiz) korona lö fillérben
állapítom meg.
Utalványt ugy a kereskedők, mint a vevők (elsősorban tisztviselők) részére a közélelmezési hivatalban
Balázs Mihály gazdász a délelőtti órákban állit ki. —
A kereskedők a sajtot a közélelmezési hivatal raktárából fogják átvenni.
A fenti árak az elárusító kereskedők üzletében látható helyen kifüggesztendők, sajt csak annak szolgáltatható ki, akik a közélelmezési hivatal pecsétjével ellátott utalványt mutatnak föl.
Szeged, 1917. junius 19.

Balogh,

János rendőrtiszt (Városháza) címére
v .•. elküldeni.

.

Pátria

népünnepélyt

v

78.
kor,
14,t»
7,—
*
2.40 w

.
.
.
.

_

v. tanácsnok,
mint a _ k ö z é l e h n e z ^ hivatal_vezetŐje,

E Í 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Szeged, 1917. julius 1.
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APRÓHIRDETÉSEK
Izzad valamelg tesf

része?

F á j ó s f o s á r a veg««r
mielőbb a hires Lei v i t a
ger-féle f o g c s e p p b é
üvegje 70 fillérért kap
ható
Lsinzinger
Gyúlt
gyógyszertárában Szeded,

Ugy használja a

dr. Leinzinger féle kipróbált szert. Üvegje 70 fii—
lérirt kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

256

Széchenyi-tér,

- ajhaílis. hsjkeras
gyorsan elmúlik a Leia
z.r er-fde „C b i n s h a js z a g z" áltat. Ára K 1*50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

G y o m o r b a j o s o k dic s é r i k a Leizinger-féle
S 'ojbqícsepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható
Leinzinger Gyula,
ayöfvazertárában Szeged.
Széchenyi tér.
250

;?

Y a ] & s z ü I és ellen

L«§©lssébb

csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „ „Hajrestorerl.
használja. Ára 1 K 50 fii,
Kapható Leinzinger Gyula

Iggtefcfe haffesrtő a z
országosan elismert Leiti-síngerfále. Ára 4 korona.
Ksp; atö Leinzinger Gyuia
gyógyszertárában S
Szécbenvi-téf.
25C

250

nemű
—

Talpalunk és sarkalunk

eredeti gyári árakban

Kárász-utca

IIÜÉI

m e s é s e k , m e r t a s z a k m ű h e l y é b e n javított
gépek tényleg mesések.

SZEGED,

Telefon 3 6 3 . sz.

Ssesad, Hüsaufh L-sagárat i. Trtelon 1227
W

Fafalpu cipők olcsón kaphatók.

h lT" ge z d?*
.MaiaMsmisuHíígKisaKmsmwsiasaaaKai

férfi ö|tönyök, tavaszi é s Rygfcs r u h | k , v a l a m i n t
pipere doigek a leggondosabban és s z a k s z e r ű e n
vegyileg tisztíttatnak
ü^sgggg^s
ss 3 á t c i s I
a J i l A ^ e I

13] fiiíÍMÉK'SiíiPSlÉ! §§ ilíFijliSÜ I l i i !

ueguílsisfífű és lislmetistS IpsMpéo, Sngil, Raííaayü. u. Islstss ii-w
HéüOzíeísü: (UaléPia-iéri)flttllaa.íOditonM,üísplía-tirLülpfsaiB-M

—

Minden ünnep- és vasárnap délelőtt és délután

bil is lilttelii

Bsros Síoesony Mihály

stb.

j

árak I

U i s z e g e d í

adás

mmm

|

Pintül is M i e i ü M M

V i g a d ó b a n , ,
Szíves

pártfogást

.

IslBfes üüifspigfiltö.

híres cigányprímás zenekara muzsikál az

3SB6BD, HiSStiííl HljBMHifPfll 21. i l i i .
bőráruk

Horváth Isfuáiioé és Tsa

Ml!

lskoia-uíca 8. — Szolid árak.

s uj és h a s z n á l

S z é c h e n y i tér 8.

o l c s ó

valódi háború előtti
talpda rabokkal és 1 inoleummal vízmentesítjük. Férfi cipő U l M H H M l l |
női K. 5.—, gyermek 4.— korona,
6timiHi:ipííH ualűűl hőrfalppal Mínilnlt árakon.

Csipke- és szövetfiiggönyök

raktáron fartatnak

Nő! divatáruk,

IPÓKET talpalunk

író

állandóan

Bámulatos

tertí

Bafaős Sándor

íj;-:-- j
stb

S* i l 8 88 H SS • Bl

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

sav* iiHi M I

szénpapír

Telefon 8 5 5 .

—

•i
• a
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írógépszalag,

Széehenyl-tér 17,

Telefon 854,

l

Corsó-kávéház mellett.

írógépek

Csekenies-u. 6 .

T . v e v ő i m n e k j ó i berendezett sötét
kamrát
díjtalanul
rendelkezésére
tsöcsáijfok.

níl,

IliOif ClpOf

Cipőgyár

cikkekben,

S z e g e d , Széehsnyi-tér 16.

H. fSFfl,

L -

Hungária

fényképészeti

Sasidberg Henrik TnK

ualodI Ia 1 p-

5.— l

beszerzési forrás.

lencsékkel. Nagy raktár minden-

BBSBBHs«at)tifi«gBBaaBajaBBaa9Baaaesiiieaaasi!ieBnB5Baaeas*

i -

cég.

10—500 koronáig Görz és Zeiss

ógyszeríárában Szeged,
Széchenyi-tér,

Legmegbízhatóbb

kér

lülüfsn: 15-M,

SZALAY L A J O S , vendéglős.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy
V e y y t i s z t i t ó

és

r u h a f e s t ő

intézetet nyitottam.

® © ® © ® © 0 © 0 © ® © ® © ® © 0 © ® © ® © ® © ® © ® <

Szíves pártfogást kér Klekker A. J a n k a
Máthé Györgyné) Feketesas-utca 17. szám.

(volt

Vállalok és készítek: j2tyos

9
©
©

üvegezést, gittjavitást, képek keretezését, uj ablak-készitését, famunkáknak enyvezését és javitását.
FI/yKA

Pál

alj

üveges Horváth Mihály-ti. 7.
(CaongpádMaHaPÉDpí. bfrpalouja mellstl.

8J»ÜUU

f

Hívásra

üvegezni házhoz és
azonnal megyek,

vidékre

leielonssPíROit

Bank

f

385

Szegedi

különösen d a r a b o s é » oltott m é s z , p o r t l a n d é s r o m á n c e m e n t , továbbá kőagyag- és cementcsövek, kátrányfedél lemez és elszigetelők, mennyezetnád, gipsz; tűzifák ölenkint és aprítva állandóan
,, =
kaphatók.
—
.

TalsrsiifSÁMik

Porosz kokszra előjegyzések már most elfogadtatnak.

Raktár 231

Ratnkegyestiie!
PUrei-utca

21.

és

áruraktárai,

15.

® ® © ® © 0 # ® © & © * © ® © 0 © 0 © ® © M £ © £ © # © * 0 f t ® *
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Keresek megvételre príma

m n f r t ^ n l ^ f o l
I « © I © r © i a j a i

bármily mennyiségben.

Ajánlatot

Havas J e n ő n é első szegedi tanerő,

benzinmo-

és mintát

irodai és kereskedelmi alkalmazottak el-

kérek

jegyű gyártmány

Kemény!

§

Telefon 773.

Habzó!

Egyhatodkilós darabok.

Telefon 773 |

Törlesztéses kölcsönök

Elfinyfig kölcsönöket nyújt föld- ÉS
X tiízblpfaksüpa, ualamlnf MpaplMlM. X

Simulékony!

Lajos-sugárut.

Mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. — Férfi- fiu és
leányka-kalapok.

A Szegedi Takarék- és
Hitel Ré sz vény társaság

pótolja a szappant.
Illatos!

Kossuth

helyező intézete. Szegeden Zrinyi-u. 10.

Bebizonyosodott, hogy egyedül a

... S
;
{
S
I

noi
f Krémér H. ff£í?üzlete

t o f h o z

Iskola-utca 23. Jámbory.

„DOB"

feíéged, 1917. julius 1

köztisztviselőknek 10—30 évi visszafizetésre. Olcsó
kamat. Kedvező feltételek. Fennálló adósságok konvertálása. Felvilágosítást nyújt: H a z a i élet- és katonai biztosító r.-t. Kölcsey-u. 4. sz. Teleíon 568.

tiz korona előleges beküldése
s lugtaptósatib.

ellenében 5 kg. súlyban, bárhova
=========

bérmentve.

•

HH

'—"

Viszontelárusitóknak:
250 darabos

50 kilós

S Z E G E D ,

láda excl.

Széchenyi-tér 2, szám.
••

láda ab raktárunk 5 0 korona, tehát

Telefon 311.

d a r a b j a h u s z fillér.
10 l á d a vételnél 1 0 % á r u r a b a t t .

250 darabot 64.—

koronáért

Báli clpőujdonságok.

SZEGED. EBU) LIPŰT ÜTCH E, (RalÉPiafgp sappli.):-: uailalnilnMIs angol,
fpanüa ninháh ugysaintin ouepmeHfiM hflsalfősflt Ulises HluüeiPen
lányos áron..-..-. .••.-.

bár-

hova postán bérmentve küldünk.
_
_
_
_
_
Telefon 3 1 9 .

^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBtSBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBB

Jrodaími újdonságok.
Kaphatók

Molnár

i H
5.1

5J

ölaüHöP

töpfbnete6.'

Szmrecsányi Béla:

A fekete g r ó f n é

4J

És mégis ssép a vllfig 4 . 1

V

3.1

Vidéki h i r e k

8 modern tennnzef- i >
fudománi

Az ügyetlen
Csekey

4.1

Igy láttátok ti

[•50

V-

5J

Lángok — füzek

Mm iMseü.

u

IV

8 magyar ípóníipüRJésI jog

Erdély fia

Nyowalotl Várnay L. ktaynyoiriSálában,gSyegetl, Kácáss-utoa 9,

tanár

5.1

R ISllgSUl PBPÉIB

£.40

Biró Lajos:

5.1

Nagy Endre:

István:

A

Pliischow:

Fieber Henrik:

1,1)

Cslnsepl és CilnzepB
Landauer Béla:

Szederkényi Anna:

I!

R Hodoifoli o
lődsxepe1,40
Barta Lajos:

Szabó László:

Pásztor József:

Snyder:

Lakatos László:

húron

A rajongó

8 Hiráüj aludni aüar 4.1

Régi lagijar asszonyok

CIRCE

Durkheim—Balla:

Karinthy Frigyes:

Takáts Sándor:

Árky József:

Garády Viktor.:

4.1

Móricz Zsigmond:

IOJ

k önyvkereskedésében

Bende J e n ő :

Kaczér illés:

Őszi ulazásoh a uOrös
5.1
posfaltscsin

Tariel

LILLA

1.60

Rusztaveli:

KUKÓ

Mély

nyája

Krúdy Gyula:

Forró Fái:

Bon

Az ö r d ö g
Lázár István:

Ferenczy Árpád:

A n i r v á n a felé

Várnay S.
Bíró Lajos;

Szilágyi Géza:

Ferenc:

Az óriás

Szegeden ~~

R MÉ&VSÍ6 ERHÖI5.'
Bársony István:

3.1

Vérvirág

4J

