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Harminchét év után.
Róth Izidor harminchét évig segített
keresni a Gresham százezreit és millióit.
Rcfh Izidor nem mai gyerek. Aki közel négy
évtized szakadatlan munkásságára tekinthet
vissza, az kenyere javát megette és az ember ugy képzeli, hogy nem a sivár bizonytalanságba őszül bele. Azt is lelhetne mondani, hogy megérdemli sorsát ez a RóJt,
akit nem ismerünk, akit sosem láttunk, akiről nem tudjuk: alacsony vagy magas, sovány vagy kövér, szőke vagy barna, vagy
ősz, vau-e ismertető jele. csak azt tudjuk,
hogy derék, egy virágzó városban szeretett
és becsült ember volt és dolgozott mint biztosítási titkár szolgálata 37. évében havi
300 koronáért.
Nem egyedülálló, de nem is általános a
munkának az a gonosz kiuzsorázása, amelyről Róth Izidor esete rántotta le a leplet.
Róth Izidor Temesvárott, ebben a nagy városban a Gresham élén állt havi 300 koronáért. A Gresham nagyon jól tudta, hogy
a há'boru következtében megszűnvén a provizáós mellékjövedelmek, titkárának, a családos embernek egész keresete megcsappant
havi 300 koronáig. A Gresham nem hatódott meg attól a 37 évtől, amit Róth a szolgálatukban töltött, a. Gresham nem izgult a
rettenetes drágaság miatt, amellyel havi
300 korona keretében, mükoplalók sem küzdhetnek meg. a Gresham bőkezűen fizetett
havi 300 koronát és most ezért a bőkezűségért szegény és szomorú Róth helyett
vele kellene a nyilvános megítéltetés veszszőfutását végigjáratni.
A jogszolgáltatás még mindig bukdácsolva jut előre azon az utón, amelynek
egyik stációján a diadalmas anyagi igazság
fog bevonulni a bírói szivekbe. De a kormánynak, amely a demokratizmus és népboldogitás hangos jelszavával jött. le kell
látni a miniszteri bársonyszékekből a. Róth
Izidorok hatalmas, még hangtalan táborába,
ahol a viz és a levegő a legdúsabb táplálék,
a nyomor a legállandóbb vendég. Kizsákmányolt százezrek sápadt légiója epedi az
állami védelmet, fusson a segítségükre, könyörögjön. követeljen velük és nekik a társadalom, mert lehetetlen, hogy a szivünk
megnyitásával mindig addig várjunk, amig
embertársaink egészen elesetten kerülnek
elénk.
Róth Iz-idor, ha kedve van ihozzá, elrnétk cd hetik a börtönben a sors forgandóságáról, amellyel az ő esetében az is velejárt. hogy jövedelme majdnem aránylagos a t csökkent a drágaság emelkedésével. A
Gresham büszke lehet, Ihogv ezt nyújtani
tudta, De büszkeségén a megvetés és meg-
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ítélés szöges korbácsával kell végigsujtani után havi 300 koronáért dolgoztatták egy
és utálattal kell elfordulni tőlük, akik 37 év vezető állásban lévő emberüket.
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A románok is támadásra
készülnek.

- A Casinu-völgyben tüzérségünk szétszórta az ellenséges csapatokat. - Zborovnál visszautasítottunk
egy orosz támadást. —
BUDAPEST, julius 6. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A Casjim-völgytöl délre elhelyezett román támadó csapa-,
tóikat tüzérségi tűzzel szétvertük. A galíciai
harci szakaszon az ellenség tüzérségi tüze
•tegnap délután és ma reggel ismét erősbödött. Zborovtől nyugatra ma egy támadást
visszautasítottunk,
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
BERLIN, julius 6. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: Zborov és Brzezany
között tegnap a tüzérségi harc nagy erőre
kapott. Éjszaka alább hagyott, de virradat-

kor újból fokozódott. Zwyzynjiél, Brodyná!
és Smorgonnál ís Időnkint igen élénk volt a
tűztevékenység.
József főherceg vezérezredes arcvonala: Megállapítottuk, hogy a román gyalogság a Casinii-völgytől délre emelkedő néhány általunk tartott magaslat elleni támadásra készenléti állásba helyezkedett, A
csapatokat ínegseimjtiLsltö tűzzel szétszórtuk,
Mackeusen vezéríáíborniagy hadesoportja: Az Alsó-Dunán az ellenség nyugtalanabb
volt, mint az utóbbi időben.
LUDENDORFF, első főszáüásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az oroszok ujabb tömegtámadásai összeomlottak.
~

Esti német hivatalos jelentés. —

BERLIN, julius ö. A Wolff-ügynökség jelenti: Nyugaton nincs újság. Keletgaliciában a csata ma újra fellángolt. Az
oroszok tömegrohamai ZboroV és Koníu-

chy között és Brzezany mellett a z ellenség legsúlyosabb veszteségei mellett ősz. szeomlottak.
.
-

Német siker az AisnefőI északra.
BERLIN, julius 6. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprechf trónörökös hadcsoportja: Párás időben napközben csak a
szokásos állóharci tevékenység folyt. Este
jobb látási viszonyok mellett a tűz többször
föléledt. Éjjel számos felderítő ütközet volt,

Az Aisnetöl közvetlenül északra egy würtíembergi ezred roham csapatai elkeseredett
közelharc után nagyobb számú franclát
szállítottak be az ellenséges árkokból.
LUDENDORFF, első föszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Bécsben mondják ks a döntő szót a békéről.
BÉCS, julius 6. A cseh szocialisták
visszatérve Stockholmból ma .megjelentek a Reichsratban, ahol kijelentették,
hogy Stockholmban azt beszélik, hogy a
döntő szót a békéről Bécsben fogják kimondani, mert a monarchia nem ekszponálta magát a háborúban és különösen
Oroszországban a hangulat Magyarországgal szentben nagyon barátságos.

STOCKHOLM, julius 6. Az orosz delegátusok tárgyaltak a némef szocialistákkal, továbbá Ad'er osztrák és Weltner
magyar szocialistával. Megállapodtak abban, hogy a stockholmi nemzetközi konferencia összeillését az oroszok az antantnál szorgalmazni fogják. A német kisebbségi szocialisták kijelentették, hogy
ok az oroszokkal teljesefl egyetértenek,
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BERLIN, julius 5. A Wolff-ügynökség jelenti: Tengeralattjáróink ujabban
az Atlanti-óceánon és a Jeges-tengeren
18 gőzöst és hat vitcrláshajót, valamint
3 halászhajót sülyesztetfeik el összesen

hajótér

elsölyesztése.

53.000 tonnataríalonimal. A beérkezett
jelentések szerint az eddigi eredmény a
májusi és júniusi eredményt jelentékenyen felülmúl ja,
CT.ll-.ri

Az olasz és délkeleti
fronton nincs esemény.
BUDAPEST, julius 6. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Olasz és délkelet] harcfér: A helyzet változatlan.
Á VEZÉRKAR FŐNÖKE.
BERLIN, julius 6. A nagy főhadiszállás jelenti: A macedón arcvonalon a
helyzet változatlan.
LUDENDORFF, első főszálfásmesíer.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A Pravda erélyesen tiltakozik az offenzíva ellen és ezt irja: „Minden orosz
katona, aki ebben az offenzívában elesik,
a szövetségesek brutalitásának az áldozata.
Oroszországnak
egyáltalában nem volt
szüksége arra, hogy ujabb súlyos véráldozatokat hozzon."

A hangulat Pétervárotft.

Rotterdam, julius 6. A Daily Chronielenek jelentik Pétervárról: Az orosz offenzíva első sikerének hire egy csapásra megváltoztatta az orosz főváros hangulatát.
Nagy tüntetés tCieuben
A Lenin-csoport vasárnapi tüntetése után
hétfőn
általános .'megkönnyebbülés állott
az offenzlya miatt.
be. Ujjongó tömegek lepték el az utcákat
Stockholm, julius 6. A Pravda kievi tu- és lelkes tüntetők csoportosultak a közdósítása szerint az ukrajnaiak között nagy épületek előtt. A kormány hétfőn délután
megütközést keltett az uj galíciai offenzíva nagy népgyűlést rendezett a kazáni székes
'híre. A központi tanács sürgős rendkivüli egyház előtt. Plechanov szocialista vezér
ülésre hivta össze tagjait, hogy megbeszélje beszédet mondott, melyben felszólította a
állásfoglalását Bruszilov ofienzivájával szem népet, hogy támogassa minden erejével a
ben. Kievben óriási néptömeg tüntetett az hadsereget.
offenzíva és Kerenszki hadügyminiszter elMidőn a szónok befejezte a beszédét,
len, akit gyalázó kifejezésekkel illettek. A
megnyíltak a székesegyház kapui és kivonéptömeg később kivonult Terescsenko külnultak a lelkészek teljes ünnepi ornátusbari,.
ügyminiszter cukorgyárához és teljesen lehogy megáldják a népet. Az egybegyűltek,
rombolta. lvievbe szakadatlanul érkeznek
akik az imént még forradalmi dalokat énekatonaszökevények a frontról. Ezek beszékeltek, letérdepeltek és imát mondtak az
lik, hogy Bruszilov régi taktikája szerint
elesettekért. A tömeg ezután a szövetségemost is kozákokból álló kordont állit fel a
sek nagykövetségi palotái elé vonult. Az
támadó oszlopok mögött, hogy a hátrálás:
angol követsági palota erkélyéről Buchanan
vagy szökési szándékot meggátolja. Egyes
és Henderson beszédet intézett a tüntetőkhelyeken véres összeütközések voltak a kahöz. Lenin hiveit kellemetlenül lepte meg
tonák és a kozákok között. A szökevények
az offenzíva melletti tüntetés és egy-egy
szerint a támadó hadseregek körében lelkeLenin-párti szónok a különböző utcakeresz
sedésről szó sincs.
teződéseknél felszólalt, népgyűlést akart
Az orosz tüzérség rendkívül hevesen rendezni, de sikertelenül.
ágyúzta az ellenséges vonalakat. A tüzérA katona- és munkástanács is gyűlést
ség működését orosz, francia, angol és ja- tartott. A gyűlés résztvevőinek egy része
pán tisztek irányították. Az oroszok között igen lelkes hangulatban volt. Lenin és tárnagy meglepetést keltett az ellenség galíciai sai az offenzíva ellen beszéltek, Czeretelli,
arcvonalán levő tüzérség nagy száma. A _ Csernov és Skobelev miniszter azonban
magyar és osztrák tüzérség hihetetlen in- hatásosan felelt támadásaikra. A tanács
tenzitással felelt az oroszok előkészítő tüze- végül ugy határozott, hogy üzenetet küld a
lésére. Ez a körülmény nem egyezett az hadseregnek, melyben felhívja a katonák
oroszok s'zámitásával, mert az oroszok ugy figyelmét Oroszország háborús céljaira és
tudták, hogy az ellenség tüzérségét egyéb megígéri az ország támogatását.
arcvonalakon a legnagj ,ob mértékben felA katona- és munkástanács a paraszhasználja. Általános az a felfogás, hogy
tokhoz és munkásokhoz külön felhívást
súlyos komplikációkkal fog járni, ha az elintézett, amelyben támogatásukat kéri a
lenségnek sikerül az oroszok offenzíváját
hadsereg részére. A munkástanács határoletörni.
zatai ellen mindössze hetvennégyen szaBécs, julius ő. A Neue Freie Presse vaztak. Este a különböző városnegyedekközli a Lokalanzeiger következő jelentését: ben népgyüléseket tartottak, melyeken ünA Pravda kiévi távirata szerint az orosz nepelték a hadsereget,
offenzíva a kievi s általában az ukrajnai
Kerenszki foglalkoztatni akarja
lakosság között nagy felháborodást okoa hadsereget.
zott. Azonnal, rendkivüli ülésre hívták öszsze az ukrajnai közpotni tanácsot, az utcáBerlin, julius 6. Mint az orosz viszonyok
kon pedig nagy tömegek vonultak fel és felől tájékozott körökből értesülünk, Kerenszidalmazták Kerenszkit és Bruszilovot. — szki hadügyminiszternek a következő céljai
Egy nagyobb csoport Terescsenko külügy- voltak az orosz offenzívával: Nagy sikert
miniszternek a. Kiev melleit levő cukorfino- Kerenszki nem remél, mert elég jól ismeri
mitójához vómift és a gyárat teljesen le- az orosz hadsereg jelenlegi gyengeségét,
rombolta,
Látta azonban azt, hogy a fronton levő csa-
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patok tétlensége nagyon előmozdítja a felbomlás folyamatát, hiszen három millió
katona szökött el, akik szanaszét csavarogva, terhére válnak a lakosságnak és földet
követelnek, A hadügyminiszter ezért foglalkoztatni akarta a katonákat, mint ahogy
•betegeknek mozgást ir elő az orvos. Az
orosz katonák hajlottak Is a támadásra való
izgatásra, mert a fejükbe verték, hogy a
németek alattomos gáztámadásokat tervez,
nek.
Német lap sürgeti a békét.
Bécs, julius 6. A Naíionalzeitung a következőket jelenti német parlamenti körökből: Politikai körökben nagy feltűnést keltett, hogy Bethmann-fíollweg
birodalmi
kancellár ez alkalommal teljesen távol maradt a birodalmi gyűlés főbizottságainak
tárgyalásairól, melyeken eddig mindig részt
vett. Az egyes pártok ezért a birodalmi
gyűlés plenáris ülésén fognak kérdéseket intézni a kancellárhoz; a szocialisták már
valószínűleg a holnapi ülésen felszólítják a
kancellárt, hogy tegye magáévá az annexió
és hadikárpótások nélkül való béke elvét,
még pedig ugy a Kelettel, mint a Nyugattal szemben. Ezenkívül ugy a szocialisták,
mint a liberális polgári pártok is sürgetni
fogják a belső politikai reformokat, és parlamenti körökben azt hiszik, hogy a Reidhstag holnapi és hétfői ülésén nagyjelentőségű
nyilatkozatok fognak elhangzani.
Török hivatalos jelentés.
Konstantinápoly, julius 6. A főhadiszállás jelenti julius 5-én:
A perzsa határon Szulejmanjétől északkeletre előrenyomuló zászlóaljaink öt orosz
lovasezredet gyors visszavonulásra kényszeritettek. A perzsa határon levő Szerbes
helységet csapataink ismét megszállták.
A kaukázusi fronton gyöngébb kölcsönös gyalogsági és tüzérségi tűz kivételével
nem volt nevezetesebb harci tevékenység.
Szinai front: Az ellenséges tüzérség 15
percig tartó hirtelen tüzelésbe fogott Ghftzánál, de semmi nevezetesebb eredményt nem
ért el. CM. T. I.)
A görög király amnesztiarendelete.
Bern, julius 6. A Temps jelenti Athénból: A király amnesztiát rendelt el minden
politikai bűncselekményre és vétségre. —
Konstantin király és a királyi ház tagjai
ellen elkövetett felségsértésre és rágalmazásra. Ujabb amnesztia-rendelet vonatkozni fog azokra, akik -hűtlenül elhagyták a
zászlót (kivéve az ellenség előtt történt
ilyen bűncselekményeket) és nem jelentek
meg katonai sorozásokon. Az uj kormány
elhatározta, hogy a király elé aláirás végett rendeletet terjeszt, amely a szalonikii
kormány által felvett 25 milliós kölcsönt a
görög államdaóssághoz csatolja.
Az antivenizelista képviselők e l h a t á rozták, hogy a választás idejére távol tartják magukat Athéntól.
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A német császári pár látoT é g W a í b l
gatása Laxenburgban.
Bécsből jelentik: Pénteken délelőtt 9
órakor érkezett meg a német császári pár
Laxenbnrg'ba. A pályaudvart és a kastélyba
vezető utat zászlókkal díszítették fel, több
száz főnyi tömeg pedig ünneplő díszben sorakozott az útvonalon. Károly király és Zita
királyné kevéssel 9 óra előtt hajttatott a
pályaudvarra a vendégek fogadására. A királyon porosz vezértábornagyi ruíha volt.
Kilenc órakor érkezett meg az udvari
vonat, amely a vendégeket hozta. Vilmos
császár, aki osztrák-magyar
tábornagyi
egyenruhát viselt, már az udvari szalonkocsi ajtajából üdvözölte királyunkat. Mikor a vonat megállt, a felséges vendégek ki
szállottak és kölcsönös csókkal üdvözölték
egymást.
A király és Vilmos császár ezután bemutatta egymásnak kíséretét. Vilmos császár társaságában érkezett Von Plessen vezérezredes főhadsegéd, báró Lynker gyalogsági tábornok, Müller tengernagy, DonauSchlodien várgróf és mások. A király, a
királyné és a német császári pár ezután elh a g y t a a pályaudvart és a pályaudvar előtti
téren várakozó kocsikba szállt. Az itt egybegyűlt tömeg ujongva üdvözölte a császári
vendégeket. Kendőket és kalapokat lobogtattak és virágcsokrokat szórtak a császári
pár, valamint a mi uralkodópárunk kocsija elé.
A laxenburgi kastély előcsarnokában
Hohenlohfe* herceg főudvarmester üdvözölte
a német császárt és a császárnét. Károly
király és Zita királyné felkísérte a német
császári párt az első emeletre, ahol az udvari főméltóságok üdvözölték őket. Innen
átmentek a régi kastélyba, aihol a császári
pár lakik.
Kevéssel megérkezése után a német
császár kihallgatáson fogadta gróf Czernin
közös külügyminisztert, majd gróf Esterházy Móric magyar miniszterelnököt, Seidler osztrák miniszterelnököt,
Fürstenberg
Miksa Egon herceget, az osztrák urakháza
alelnökét és gróf Wilczek János titkos tanácsost. A kihallgatások negyedtizenkettőig
tartottak.
Féltizenkettőkor Károly király felkereste a német császárt lakosztályában és
azután vele együtt automobilon kiutazott a
hadseregfőparancsnokságra. A két uralkodó
egészen délig ott maradt. Badenből visszatértek a laxenburgi kastélyba és félegy órakor a két uralkodópár együtt reggelizett a
kastély első emeletén.
Bécsből jelentik: A német császári pár
tiszteletére délután a laxenburgi kastély
parkjában családi tea volt, amelyen részt
vettek a Bécsben tartózkodó főihercegek és
főhercegnők is. Utána a császári pár a királyi párral együtt a kastély parkiában sétakocsizást tett. Este ugyancsak a parkban
vacsora volt, amelyen az uralkodó párokon
kiviil a német nagykövetség egész személyzetével, továbbá a magyar és osztrák miniszterelnök és gróf Czernin külügyminiszter is jelen volt. A császári pár este 10 órakor Bécsen keresztül visszautazott
Németországba.

STOCKHOLM:

Az

orosz

legutóbbi jelentése igy szól:

SA.ITÖHADISZÁLLÁS:

Az orosz ve-

zérkar jelenti a Kaukázus-frontról:

Orosz

csapatok harcok után elfoglalták Pendsvín

vezérkar

Brzezanytól

városát.

Egy régi tipusu orosz

torpedó

naszád a Fekete-tengerben elsülyedt.

keletre és délkeletre az intenzív tüzérségi
harc egyelőre abbamaradt és offenzív csoportunk se támadott. A julius 1-jei és 2-Lki
harcokban csapataink

300 tisztet,

18.000

katonát elfogtak, 29 ágyút és 33 géppuskát
zsákmányoltak.
STOCKHOLM: Az Aftonbladed jelentése szerint a tornei munkás-

és katona-

tanács azt a távirati jelentést kapta, hogy
a galiciai offenzívánál

kilenc orosz had-

osztály teljesen megőrlődött.
BERLIN:

A birodalmi gyűlés pénteki

ülésén az a hir terjedt el, hogy Zhnirierman
külügyi államtitkár lemond és uiódává Kühlemann konstantinápolyi nagykövetet fogják
kinevezni.

— Budapesti tudósítónk teJefoníetewtése. —
(Báró Jósika bizalmas értekezletet hívott egybe.) Báró Jósika Samu, a főrendiház volt elnöke bizalmas értekezleteit hívott össze, melyen Erdély minden kiválóbb
politikusa meg fog jelenni. Az értekezleten
megtárgyalják a választójognak és Erdélynek a nemzetiségekkel való összefüggését
és

egymásra való hatását.

Megállapítják

az időpontot, amikor a választójog tekintetében

országos

mozgalmat indíthatnak a

m a g y a r s á g érdekében és a nemzetiségi törekvésekkel szemben.

LUGANO:

A Corriere della Sera je-

lenti P é t e r v á r r ó l : Terescsenko orosz külügyminiszter kijelentette, hogy az offenzív á t függetlenül a pétervári és moszkvai utcai tüntetésektől a

végsőkig fogják foly-

tatni.

(A képviselőház munkarendje.)
lament együttes bizottságai

Németországnak,

amelyben azzal

A par-

hétfőn fogják

tárgyalni az uj minisztériumokról szóló javaslatot. Kedden kerül a javaslat a plénum
elé. A vita a Házban néhány napig fog tartani.

ROTTERDAM: Argentína ultimátumot
küldött

POLITIKAI HÍREK.

Pénteken letárgyalja a

iőrendiház is

javaslatot a

és azután a képviselőházat

királyi kézirattal októberig elnapolják,

fenyegetőzik, hogy megszakítja a diplomáciai összeköttetést, ha az elpusztított hajóiért nőm kap kárpótlást

és ha íieini Ígérik

meg, hogy többé argentiniai hajót nem fognak elpusztítani,

A fteichsposi a cseh
Bécs, julius 6.

árulásról,

A Reichspost

pénteki

száma szóváteszi Hummer és társainak azi

BECS: A Reiohsratban ma a folyosó-

az isimért interpellációját,

amelyben a 19.

kon az a hir terjedt el, hogy az orosz offen-

gyaloghadosztály állítólagos

zíva sikertelensége folytán Kerenszki had-

intézett kérdést a honvédelmi miniszterihez.

ügyminiszter lemondott.

A lap jó helyről szerzett információ alap-

BERLIN:
költségvetési

Zimmermann államtitkár
bizottság ülésén

árulása miatt

a

ján azt írja, ho^y ez a hadosztály a leg-

megcáfolta

derekasabban harcolt és visielkedése min-

azt a híresztelést, mintha gróf Wedel bécsi

den tekintetben

nagykövet iratait a budapest—bécsi vona-

figyelmezteti a képviselőket, hogy a jövő-

ton ellopták volna.

ben az interpelláció jogával

AMSTERDAM:

P é t e r v á r o t t a Lenin-

kifogástalan volt.

A lap

óvatosabban

éljenek, inert az elhamarkodott

nyilatko-

csoport hatalma növekszik. Kerenszki hely-

zatok nagy kárt okozhatnak az országnak

zete egyre nehezebbé válik. Az ukrajnaiak

és a hadseregnek.

és finnek

szeperasztikus törekvései foko-

zódnak és ott csak alkalomra várnak, hogy
Oroszországtól elszakadjanak.
KÖLN:

a francia

A Kölnisebe Zeitung

jelenti,

hogy Stockholmban a pétervári, munkás- és
katonatanács egyik kiküldöttje a következőket mondta: A háború sorsa P é t e r v á r o n
múlik, amely ha elvész, vagy akárcsak fenyegetve is lesz a németek

előnyomulása

áital, a háborúnak vége van. Amerika segítsége

ez esetben

nem

akadályozhatja

meg Oroszország kiválását.
KOPENHÁGA: Egy pétervári félhivatalos közlés a németek egy kombinált szárazföldi és tengeri támadását v á r j a Riga
ellen,

B o r z a l m a s halálos ítéletek
hadseregben.

Bécs, julius 6. Genfből jelentik: A francia
kamara tegnapi titkos ülésén, amelyen a legutóbbi nyugati offenzíva kudarcát tárgyalták,
Painlevé hadügyminiszter nagy beszlédiet mondott, mely úgyszólván az egész ülést kitöltötte.
A miniszter keserűen panaszkodott azok miatt
az állapotok miatt, amelyek a legutóbbi offenzívánál napvilágra jutottak. A miniszter
beszéde után Meuuier képviselő indítványozta,
hogy a köztársaság' elnök© vegye el a katonai
bíróságoktól a megkegyelmezés jogát és személyesen gyakorolja azt, mert a k'atonai bíróságok rettenetesen szigorúak és a végrehajtott halálos itéleték számra oly nagy, ihogy
minden emberi borzalommal tölt ek

4

DÉLMAGYARORSZÁCÍ.

A magántisztviselők háborús
segélyt.
Fenti cimen a Délmagyarország
tegnapi
Számában Boros Ignác ur névaláírásával ellátva egy cikk látott napvilágot, mely Szeged város legutóbbi közgyűlésén elfogadott
azon indítványból indul ki, hogy a magánalkalmazottak érdekében felírnak a kormányhoz és e mozgalomhoz; való csatlakozásra felszólítják a társtörvénvthatóságokat
is. M a j d mindjárt megállapitja, hogv nem a
fizetések elégtelensége okozza a magánalkalmazottak nagy nyomorát és cikkíró ur szerint a fizetések felemelése döhogv is enyhítené ezt a nyomort, sőt ellenkezőleg, ez
csak az árak ujabb emelkedését idézné elő,
ami még jobban ifokozná a nyomort. iEzen
állításának igazolásaként utal a munkásság
bérrnozgalmaira és arra a konklúzióra jut,
hogy sajátképpen az egész háborús drágaság jóformán nem is vezeilhető egyébre
vissza, mint arra, hogy a munkásság folytonosan béremelést követelt, amit főnökeik
kénytelenek lévén megadni, áthárították a
béremeléseket a fogyasztókra és elitből leit
aztán a mai nagy drágaság! Maid miután
a bukott kormány szűk látókörű intézkedéseit is hibáztatja a drágaságért, harci riadót
f u j a drágaság leküzdésére és egész csomó
javaslatot tesz e cél elérhetése érdekében.
Mivel cikkíró ur fejtegetései bővelkednek vagy a dolgok nem ismerésén alapuló
tévedésekkel, vagy pedig tendenciózusan
félremagyarázott és a tényekkel homlokegyenest ellenkező állításokkal, azokat szó
néikül hagyni nem szabad és állításai okvetlen helyreigazításra szorulnak. Igen nagy
tévedésben van cikkíró ur akkor, ha komolyan hiszi, hogy a munkásság bérmozgalmai fokozták a drágaságot, mert ezzel talán
mégis szorosabb összefüggésben állottak pl.
már a .háború előtt is a kiilömböziő agrárvámok és a háború alatt pl., hogv egyebet
ne emliísünk, az áruk felhalmozása és a külömböző bűnös spekulációk. A munkásság
nem csinált egyebet, minthogy minidenben a
bekövetkezett viszonyoknak megfelelő munkabéreket követelt és szervezett ereiével ezt
többnyire el is érte és ha a magánalkalmazottak is erre az útra tértek volna már régen,
akkor most "nem kellene az ő helvzetükrői
újságcikkek keretében vitákat folytatni. A
mint ezekből láthatja cikkíró ur. állítása és
a valóság között csak a sorrendben van egy
kis eltérés, de ez a sorrendi hiba éppen elégséges arra, h o g y összes következtetéseit
halomra döntse. Ilyen gyönge alapokon
nyugszanak további következtetései is. A
magánalkalmazottakat
azon törekvésüktől,
hogy elviselhetetlen helyzetükön javítsanak,
a cikknek az a figyelmeztetése, hogv a fizetésemelések ujabb drágulást fognak előidézni. nem riasztja vissza és életviszonyaik
megjavításáért továbbra is rendületlenül küzdeni fognak. A magánalkalmazottak ugyanis
tudatában vannak annak, hogv a háborús
drágaság, melynek helyes és céltudatos intézkedésekkel — szó sjnes róla — gátat leheteti volna vetni, ináról holnapra még akkor sem fog megszűnni, ha a cikkíró ur
összes — és közöttük nem egy nagyon .helyes — javaslatai azonnal megvalósulhat-

nának. Arra pedig, hogy a drágaság ellen
csak harcoljanak,
de e küzdelem
közepette
mai fizetéseik mellett éhen pusztul iának, az
alkalmazottak
nem kaphatók.
Ez évi május 13-án a budapesti összes
magánalkalmazott
szervezetek
országos
kongresszust tartottak és ez alkalommal
megállapítást nyert, hogv a mai rettenetes,
drágaságon csakis az összes élelmezési és
ruházati cikkekre vonatkozó igazságos, a
termelőtől kezdve egész a fogyasztóig végigvezetett á rmaximálás enyhíthetne, de mivel
még ez sem biztosítaná tel.ies mértékben az
alkalmazottak helyzetének Javítását,
ha
fizetési viszonyaik is nem javulnak, azt is
kimondta a kongresszus, hogv az alkalmazottak helyzetük javításáért a legerélyesebb
küzdelmet felveszik, mert legjobban mégis
csak önmagukban bízhatnak. Falra festett

rémképek ezen elhatározásuktól az alkalmazottakat el nem riaszthatják ós minden ; iytn
kísérlet kudarcot fog vallani! Az ..atyai jóindulatból " fakadó tanácsokra való hallgatás idejét multa és elérkezett a komoly cselekvések ideje! Fzí Teljes mértékben átérezte Szeged város törvényhatósági bizottsága
akkor, midőn a magánalkalmazottak helyzetének javítását célzó indítványt magáévá
tette. Téved tehát Cikkíró ur, midőn azt áliitja, hogy „az idea mélyebb hatást nem
keltett és erősebb visszhangra nem talált."
A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel tette
magáévá az indítványt és ha ez az akció
csak egy lépéssel is előre viszi a magánalkalmazottak ügyét, az inditvánv beterjesztői érdemes munkát végeztek.
Fekete

Mór.

Fölirat a kormányhoz az osztrák képviselőház
cseh beszédei miatt.
(Saját tudósítónktól.) Régóta kelt
Ma- I amelynél pedig fontosa-bhat, a magyar nemgyarországon és Ausztriában bámulatot az a | zet létérdeke szempontjából égetőbbet el sem
I tudunk képzelni.
vakmerőség, amelyly-e-1 a csehek harcolnak a
Belpolitikai helyzetünk is elég súlyos és
— reich-srathban. A magyar képviselőház
válságos.
minden oldaláról megtörtént már a cseh viAzonban lehet-e hasonlítani ahhoz, hogy
tézkedés visszautasitása, ugy tátiszik azon- a monarchia másik államfejének szláv elemei
ban, liogy ez ellen a harcoláisi mód «ellen til- büntetlenül hirdetik, sőt programúiul tűzhetik ki maguk élébe az ezeréves magyar államtakozni kíván, közgyűlései u t j á n az országnak elemeire való szétbontását. Vájjon nem
egész polgársága is. Csanádmegye közgyűlé- szembetűnő, hogy a kártérítés és annexió nélséhez dr. Meskó Sándor és dr. Dernkó Pál
kül való béke hangoztatása mellé most odanyújtottak be indítványt, amelyet egész ter- szegődik harmadikul a népek önrendelkezési
jedelmében közlünk, mert ilyen tárggyal első jogának elve? Nem szembetűnő, hogy a velünk harcban álló nemzetek ísugalmazása
az országban. Az indítvány a következőkép
folytán eme (nálunk is minden megfontolás
szól:
nélkül átvett) jelszónak már olyan az érteliTek. Törvényhatósági Bizottság'! Mind mezése-, hogy ennek megvalósítása az ország
töibb és több nyugtalanító jelenség merül föl, egyes részeinek elszakítását vonhatja maga
amik nemzeti függetlenségünk, államiságunk után.
integritását látszanak veszélyeztetni. A moMély aggodalommal szemléljük eme dolnarchia másik felének képviselőházában bün- gokat. Fájdalommal látjuk, hogy eme jelszatetlenül hangzottak el nyilatkozatok, amelyek vak, emez ellenséges nyilatkozatok hatása
a magyar államiság lerombolását tűzték ki alatt mint homályosul el s mint dől romba
maguk elébe óhajtandó célnak, a magyar mindaz, amit elért katonáink vitézsége s nénemzet testének feldarabolását a nemzetisé- pünk kitartása. Vájjon ezért volt-e a rettentő
gek felszabadításának hamis jelszava és ürü- erőfeszítés, a rengeteg áldozat, a példátlan kigye alatt. Valóban legádázabb ellenségeink tartás, hogy a határainkon belől levőkneksem hangoztatták nyíltabban ezt, minthogy csapásai alatt dőljenek romba a magyarság
ezt az osztrák képviselőházban egyes cseh, bástyái!
ruthén, vagy román nemzetiségű képviselők
Nem érzi-e minden magyar ember, hogy
tették. Mintha csak azok munkáját óhajtotitt nem langyos és erőtlen nyilatkozatokra,
ták volna megkönnyíteni.
de félre nem ismerhető és félre nem magyaE vakmerő támadásokra nem jött visz- rázható), férfias, határozott állásfoglalásra éh
szautasitás a.z osztrák képviselőház elnöki cselekvésekre van szükség, amelyek révén
székéből s az osztrák kormány elnökének nyi- majd kiviláglig az is, hogy mily tényezők
latkozata is sokkal hűvösebb és tartózkodóbb rejlenek a szembetűnő módon vakmerő, bántó
volt, semhogy e rendkívüli viszonyok között s ellenséges indulata felszólalók mögött.
elvárható lett volna.
Indítványozzuk: irjon fel CsanádvármeSajnálattal láttuk azonban egyúttal azt
gye törvényhatósági bizottsága a végtelenül
is, hogy a m. kir. kormány részéről is elma- fontos kérdésben a kir. kormányhoz s a képradt az azonnali visszautasítás s ismételt fel- viselőházhoz. Fejezze ki óhaját ós reményét,
hívásra is nélkülöztük azt a feltétlen határo- hogy a kir. kormány bátran és habozás nélzottságot, amit a veszélyeztetett magyar nem- kül utasitsa vissza az országgyűlés nyílt szízeti szempont okvetlenül megkövetelt volna. ne előtt a nemzetünk ellen intézett vakmerő
Sajnálattal láttuk, hogy a magyar sajtó- támadásokat, még pedig határozottan, félrenak is egy része igyekszik agyonhallgatással ismerhetetlenül és
félremagyarázhatlanul.
mellőzni ezt a rendkívül fontos kérdést, Adjon kifejezést annak, hogy minden ily tá-
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ni ad ás és ártó szándék a magyar nemzet egyetemét találja magával szemben,
ÍE támadások nem szórványosak <s nemi
esetlegesek. Meg fognak ismétlődni, megvan
közöttük a szerves összefüggés, megvan a
láthatalan kapocs köztük s ellenségeink törekvése. között <s van mögöttük oly erő és
mily, ami méltán keltbet aggodalmat, ösztönzést a szembeszállásra s okot a vele való foglalkozásra.
Ez a kérdés a nemzet létének és nem létének kérdése. Indokolt, hogy törvényhatóságaink foglalkozzanak vele, látva főleg azt a
közömbösséget, amellyel sok oly tényező túltette magát rajta, kiknek elsősorban lett volna' hivatása vele foglalkozni és komolyan ven
ni. Minden más kérdést megelőz a nemzet léte, az állami integritás kérdése.
Indítványozzuk még, hogy előterjesztett
javaslatunk, illetve az ennek értelmében kimondott határozat hasonló állásfoglalás végett megküldessék az ország összes t örvényhatóságainak.

kereskedelmi törvény rendelkezéseitől eltérnek.
A társaság a magyar szent korona országainak egész területén vásárolhat a rendelet
hatálya alá eső cikket.
Az intézőbizottság feladata a társaságnál
eladásra bejelentett zöldség, főzelékfélék és
gyümölcskészleteik nyilvántartása és a készletek figyelembevételével a felmerülő szükségletek ellátása, illetőleg a szükségletek biztosítására és kielégítésére szolgáló intézkedéseknek a társaságnál való elrendelése és e
rendelkezések foganatosításának ellenőrzése.
Azt, hogy a magyar szent korona országainak iher illet én kívül eső helyre mily zöldség-, főzelék- és gyümölcs mennyiségek .szállíthatók, az Országos Közélelmezési Hivatal
elnökének és amennyiben a vámkülföldre
való szállításról van szó, a pénzügyminiszternek jóváhagyásával az Intézőbizottság állapi Íja meg.
,

HÍREK

Az Intézőbizottság a társaság javaslata
alapján megállapíthatja a legmagasabb árat,
amelyeket a termelő zöldségért,
főzelékfélékért és gyümölcsért követelhet és mely áraknál magasabb árak a termelő részére nem
fizethetők. Az Intézőbizottság állapítja meg
azokat a százalékokat is, amelyekkel a nagykereskedelmi forgalomban követelhető ár az
emiitett árakat meghaladhatja.
Az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke állapítja meg az Intézőbizottság, illetőleg a társaság közvetítésével eladott mennyiségek után szedhető jutalék nagyságát. Az
Intézőbizottság által a legmagasabb árak tekintetében tett. rendelkezések hatálybalépéséhez az Országos Közélelmezési Hivatal elnökének jóváhagyása szükséges.

ocoo

Kormányrendelet a gyümölcs,
zöldség és főzelék forgalombahozataláról.
iA hivatalos lap pénteki számában kormányrendelet jelent meg a zöldség, főzelékfélék és gyümölcs forgalombahozataláról. A
rendelet, amely egyike a legfontosabbaknak,
a következő intézkedéseket tartalmazza:
A közérdekből vagy kivitelre beszerzendő
friss és .bárminő módon konzervált zöldség,
főzelékfélék és gyümölcs beszerzésének és a
beszerzel t készletek f orgalombahoza t alá na k
intézésére Zöldség- ós Gyümölcsforgalmi Intézőbizottság alakittatik.
Azt, hogy az Intézőbizottság hatásköre
milyen friss ós konzervált zöldségnemekre,
főzelékfélékre és gyümölcsnemekre s mely
feltételek alatt terjed ki, a. bizottság javaslatára a földmivelésügyi miniszter és a pénzügyminiszter, illetve a konzervált cikkek tekintetében a kereskedelemügyi miniszter hozzájárulásával az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke állapítja meg,
Az Intézőbizottságnak az elnökön felül
a belügyi, a földmivelésügyi, a honvédelmi,
a kereskedelemügyi és a pénzügyminiszternek, valamint az Országos Közélelmezési Hivatalnak egy-egy kiküldöttje, továbbá a mezőgazdasági ipari és kereskedelmi érdekképviseleteknek és szakegyesületeknek köréből,
úgyszintén (Budapest székesfőváros és más
városok képviselete céljából az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke által kinevezett
tagok. Az intézőbizottság tagjai díjazást nem
kapnak. Az elnököt az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke nevezi ki.
A katonai igazgatás és a polgári lakosság szükségletére,
valamint a kivitelre
beszerzendő zöldség, főzelékfélék
és gyümölcs
beszerzésével kapcsolatos tennivalókat az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke a. földmivelésügyi miniszter hozzájárulásával nyilvános számadásra kötelezett oly társaságot
bizhat meg, amely nyerészkedés kizárásával
erre a célra alakul. A társaság alapszabályainak és módosításuknak érvényességéhez az
Országos Közélelmezési Hivatal elnökének
jóváhagyása szükséges, Az alapszabályok a

A katonai igazgatás és a polgári lakosság szükségletének biztosi tusára és kielégítésére az Intézőbizottság által elrendelt intézkedéseket a társaság foganatosítja és általában mindenben .eleget tenni tartozik a zöldség-, főzelék- és gyümölcsforgalom lebonyolítása körében az Intézőbizottság vagy az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke által
tett rendelkezéseknek.
A mezőgazdasági termények, lisztnemiiek és egyes mezőgazdasági terményekből előállított ipari termékek szállításáról és vasúton, hajón vagy gépkocsin történő szállításukhoz szükséges igazolványokról kiadott
rendeletben foglalt rendelkezése megfelelően
kiterjesztetnek az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke által meghatározandó f a j t á j ú ás
mennyiségű nyers vagy feldolgozott (konzervált) zöldségre, főzelékfélékre és gyümölcsre,
azzal az eltéréssel, hogy a szállításokhoz szükséges igazolványokat az Intézőbizottság állítja (ki,
A szállítási igazolvány azokban az esetekben, melyekben a fennálló jogszabályok
szerint a szállításhoz kiviteli engedély is
szükséges, a kiviteli engedélyt nem pótolja,
Aki a rendelet értelmében megállapított
legmagasabb áraknál magasabb árt követel
vagy elfogad, az amennyiben cselekménye
súlyosabb büntető rendelkezésbe nem ütközik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással, valamint, kétezer koronáig
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
iHa megállapitható annak a nyereségnek
a mennyisége, melyet a tettes cselekményével

illetéktelenül elért, az alkalnaapiidó pénzbüntetés kétezer koronán felül a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összegig
terjedhet.
Ama készlet tekintetében, melyre nézve
a kihágást elkövették, a törvény értelmében
elkobzásnak van helye. A rendőri büntető
eljárás során elkobzJandó készlet értékének
egyötöde a feljelentőt illeti, többi 'része a felmerült költségek levonásával a rokkant katonák segélyalapja javára fordítandó.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatéiságnak, mint rendőri büntetőbiróságnak, a székesfővárosi államrendőrség működési területén pedig a m. kir. államrendőrségnek hatáskörébe tartozik. Horvát-Szlavonországokban e kihágás miatt az ottani jogszabályok szerint erre hivatott hatóságok járnak el.
— Időjárás. Hösülytdés és elvétve eső,
vagy zivatar várható.
PROGNÓZIS: Hűvösebb, elvétve csapadék, zivatar. Déli hőmérséklet "25.4 fok
Celsius.
— Reformálják «z osztrák alkotmányt.
Bécsből jelentik: Dr. Seidler osztrák miniszterelnök ma a pártvezérekkel közölte,
hogy irányadó helyről annak a kívánságnak adtak kifejezésj, mely szerint Ausztria
népei megfelelő alkotmányreformmal kibékittessenek. Huszonöt tagú államtanácsot
létesítenek mindkét ház tagjaiból, valamint
a tudomány férfiatból, amelynek célja lenne előkészíteni az alkotmányrefonmot. —
Este ujabb minisztertanács volt.
— Esterházy miniszterelnök kihallgatása
a királynál és Vilmos császárnál. Bécsből
jelentik: Gróf Esterházy
Móric miniszterelnök délelőtt a királynál kihallgatáson volt.
Folyó ügyekről és a magyar politikai helyzetrő referált az uralkodónak. Utána a német császár fogadta kihallgatáson a miniszterelnököt és személyesen átadta neki a
másodosztályú vaskeresztet.
— A kancellár hétfőn f o g nyilatkozni.
Berlnböl jelentik: Miután a költségvetési
bizottság nem fejezte még be bel- és külpolitikai vitáját, ezért a birodalmi gyűlés
csak hétfőn fog összeülni és a kancellár valószínűleg ekkor fogja elmondani beszédét.
— Az osztrák politikai helyzet, M-s, julius
6. (Telefontudósitás.) Dobernik a német szövetség elnöke egy újságírónak kijelentette,
hogy a hangulat mindenütt nagyon izgatott.
Minden erőnket latba kell vetni, hogy a
végsőkig feszült hur el ne szakadjon. A jövőt illetőleg minden nap egy meglepetésre
számithatunk. A kormány a nép érdekei ellen irányuló cselekedeteinél szemben fogja
találni magát a németekkel. A delegációkat
csak késő ősszel hivják össze, mert tudvalevőleg a magyar kormány ősszel választani akar. — Gratenauer szabadon bocsájtoti
cseh képviselő pénteken megjelent a Reichsrat ülésén. Elvtársai lelkesen ünnepelték.
Krmarz szombaton fog megjelenni és azután birtokára utazik. — Az osztrák képviselőház pénteki ülésén Udrzal cseh képviselő az amnesztia-kérdéssel kapcsolatban
kijelentette, hogy a németek csak addig törődnek az állammal, amig az ő kezükben van
a hegemónia. Lehetetlen helyzet, hogy Ausz-
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Illában is és Magyarországon is a kisebbség/Ausztriában a németek, Magyarországon pedig a magyarok gyakorolják a hatalmat. A kisebbségi uralom már a múlté.
Foglalkozott ezután a háború előrelátható
eredményével és igyekezett a cseh ezredeket kedvezőbb színben feltüntetni.
— Készül az ujabb a m n e s z t i a r e n d e l e t .
Politikai körökben elterjedt hir szerint a legközelebbi napokban Seidler
miniszterelnök
előterjesztése alapján az uralkodó egyéni természetű kegyelmet is fog adni olyanoknak is,
akiket a ha (Ti törvényszék az ország
hadereje
elleni bűncselekmény
miatt ítélt el. H i r szerint még egyéb bűncselekmények
alapján elitéltek közül is többen fognak kegyelmet kapni, de olyanok, akiket hadiszállítások mialht
Ítéltek el, mert meg nem felelő anyagot szállítottak. semmi esetre sem fognak
kegyelmet
kapni.
— Kikből áll a cseh-tót brigád. Bécsből
jelentik: A cseh szövetség m a illetékes
részről értesítést kapott, hogy az orosz
v e z é r k a r i jelentésnek a cseh-tót brigádról
szóló része azokra vonatkozik, akik a háborít előtt Oroszországban lakván, orosz
állampolgárok lettek.
— Szegedi honvédtisztek hősi halála. A
szegedi 5. honvéd1 pótzászlóalj hős tisztikara
szomorú kötelességet teljesít ismét, amidőn
gyászjelentésben beszámol elesett bajtársairól. Az 5-ös honvédek mindenütt dicsőséget
szereztek a m a g y a r névnek ós ezredüknek,
a bátor tisztikar mindig legelői járt a nehéz
küzdelmekben. Az elesett hősök kegyelete
örökké élni fog a nemzetben ós u j harcokra,
győzelmes küzdelmekre inti azokat, akik átveszik a hősi halált halt bajtársak megszentelt örökségét. Az 5. honvéd pótzászlóalj most
kiadott gyászjelentése 'a következő:
Pro Patria! A m. kir. szegedi 5. honvéd
pótzászlóalj tisztikara mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett bajtársai közül királyért és hazáért hősi halált haltak: Polczner.
Erső, népf. főhadnagy, .1916 november 2-án S
román harctéren; Havliesek Ernő, hadnagy,
1916. szeptember hó 16-án a román harctéren ; Lengyel
János, tartalékos hadnagy*
1916 december Ifi-én Brassóban;
Kri'mter
Miklós, tartalékos zászlós, 1916 augusztus
2-án az orosz harctéren; Biebel István, tartalékos zászlós, 1916 augusztus 8-án az orosz
harctéren; dr. Aszprits Velknir, hadapródjelölt őrmester, 1916 november 5-én az orosz
harctéren; Szlovák Kálmán, hadapród jelölt
őrmester, 1916 november :5-én a román harct é r e n : Farkas Elek, hadapród jelölt őrmester,
1916 október havában Brassóban. A harctéren szerzett súlyos betegség folytán elhaltak:
Antal István, hadnagy, 1915 október 27-én
Lembergben; Sikari Kovács Zoltán, tartalékos hadnagy, 1917 március havában Kecskeméten; Vizeki Tallián Dezső, népfölkelő hadnagy, 1917 junius hó 11-én Budapesten. Derék, jó katonákat, szerető bajtársakat ragadott ki közülünk a kegyetlen sors. de emléküket szivünkbe z á r j a az irántuk érzett kegyelet és nevüket, mint a hazaszeretet, a, hűség és kötelességtudás lelkesítő példányképeit
az örök halhatatlanság számára megőrzi ezredünk történelme.
- - Három uj főispán. Budapestről jelentik
A király dr. Papp Józisefet, az ügyvédi kamar a elnökét Kolozsvár, Szelits Zoltán földbirtokost Kolozsmegye és dr. Darányi Gyulát
Zólyommegye főispánjává nevezte ki.
— Elájult interpellációja közben. Bécsből
jelentik: Pittoni képviselő a Reiohsratban ma
interpellálta a kormányt a menekülők internálása és a velük való bánásmód miatt.
Beszéde közben az olasz nemzetiségű képviselő annyira izgalomba jött, hogy elájult
és ki kellett vinni a teremből.
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— Német szocialisták országos gyűlése.
Berlinből jelentik: A Vorwarts a párttagokat meghivja a julius 19-én Wtirzhurgban
tartandó legközelebbi pártnagygyűlésre. A
párt legközelebbi feladatait
Scheidemann
fogja fejtegetni.

TELEFON:

Igazgató:

TELEFON:

11-85.

VAS SÁNDOR

11-85.

WT
Pénteken és szombaton

a DU03ÜI! I B I

*

N

•

1

ii
Fellépnek;

M
E H

i f l i íffil

Hu

üti

m

énekesnő.
M Ö S O R :
I. rész.

1. Bevezető. Elmondja : Rózsahegyi

Kálmán.
2. F é r j f o g á s . Irta Gabányi László. Előadják : F e n y ő Irma és G a b á n y i
László.
3. A m e s t e r . Irta Szenes Béla. Előadják:
R ó z s a h e g y i Kálmán, fóátray
E r z s i és F e n y ő I r m a .
4. D a l o k . Énekli. F e n y ő I r m a .
5. Az ü g y n ö k . Irta: Gábor Andor. Előadják: R ó z s a h e g y i K. m á t r a y
Erzsi,
Gabányi
L á s z l ó és
Ráday Dénes.
6. D r á m a í r ó . Irta Karinthy Frigyes. Előadják : R ó z s a h e g y i ,
Gabányi
és R á d a y D é n e s .
S z ü n e t

7.
8.
9.
10.
11.
12.

il. rész.
S t r é b e r . Tréfa. Irta Harsányi Zsolt.
Előadják: R ó z s a h e g y i , F. m á t r a y , G a b á n y i és R á d a y D é n e s .
D a l o k . Énekli: F e n y ő I r m a .
V a s i l y k a . Drámai jelenet. Irta Harsányi Zsolt. Előadják: R ó z s a h e g y i
K á l m á n és F. m á t r a y E r z s i .
H á z m e s t e r . Előadja: G a b á n y i L.
A n e v e l ő n ő . Irta Pásztor Árpád. Előadja: F. m á t r a y E r z s i .
A t o r d a i h a s a d é k . Irta: Békeffy
László. Előadják:
Rózsahegyi
Kálmán,
Gabányi
László,
F e n y ő Irma és R á d a y D é n e s .

Az előadás a n y á r i helyfiségben
lesz megtartva.
Kezdete 9
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180,

korona.

— Adományok a gyermekstrandra. A
szegedi légszeszgyár 100, dr. Kardos Géza főorvos a harctérről 20, Szabados Magda és
László kisbarátink, Székely Gyurika emlékére 6 koronát adományozott az Újszegeden
létesítendő gyermekstrand céljaira. Ezzel a
nálunk gyűjtött öszeg 3891 koronára emelkedett.
— Kitüntetések. Bichler György 3. honvédhuszárezredbeli őrmestert, H e g y i Flór is 5.
honvéd gyalogezredben szaikaszvezetőt az 1.
osztályú vitézségi éremmel, Bálint Lajos,
Perkucsin Szvetozár, Szép Imre, Hubert Péter, Csiszár Vince, Cs. P a p p Flórián. Peszkár
J a k a b 5. honvéd gyalogezredbe] i népfölkelőket, továbbá Hauptvogel János tartalékos
hadapródot, Boda Vilmos tartalékos hadnagyot, Bonkis Ábrahám, Lévay József. Pozsár
Ernő, Tóth Sándor honvédeket. Szőke Mihály
tartalékos hadnagyot é.s Máté Mihály egyévi
önkéntes szakaszvezetőt a 2. osztályú vitézségi éremmel tüntették ki.
— Lipcseiek köszönete. A következő levél
érkezett Somogyi Szilveszter polgármesterhez: Mélyen tisztelt Polgármester Ur! A
közmondásos magyar vendégszeretet azon
fényes kitüntetésben részesített bennünket,
hogy 94 lipcsei gyermekkel hosszabb ideig
Szeged városának vendégei lehessünk. Bob
dogok vagyunk, hogy ezen heteket élvezetekben és tapasztalatokban gazdagodva éppen Szeged városában tölthettük el. Magyarország szivében, ahol az igazi magyarság
érverése legtisztábban és legerősebben érezhető. Itt beszél hozzánk élő nveiven a magyar nép lelke: 'hatalmas tettereje. Kényszeríti a pusztának kemény, barna rögét. .—
ami képzelő tehetségünkben még a titokzatosság fátyoléval van körülvéve. —• hogy
zöld termést varázsoljon elő és nehéz munka
után gazdag aratással jutalmazzon. Megzabolázza a hatalmas folyót erős kézzel,
hogy az, ki erejével annyi rombolást vitt
végbe, most áldást osztogasson és a hazái
ipart a házban és gyárakban készséggel előmozdítsa. A hatalmas Kárpátok ezüst határain vad ujjongással egy alattomosan tajtékozó néptenger felé hömpölyög és visszaszorítja azt hatalmas medrébe, lgv lépésrőllépésre észrevehető egy fiatalos és rendkívüli tetterővel rendelkező nép iparkodása,
Ihogy jövőjét felépítse saját földjén, saját
fegyvereivel! És értjük, hogy ezen jövő felépítésére az alapot oly erősen, amint csak
lehet, iparkodnak megvetni azzal, hogy a
jövő nemzedék képviselőiért: a gyermekekért oly kitűnő és megfelelő intézkedéseket
léptetnek életbe. Lovagias szövetségi szeretetünknek legnagyobb dicsőségére szolgák
hogy ezen gondoskodásukban a mi lipcsei
gyermekeinkről sem feledkeztek meg és őket
is részesítették minden jóban, evvel bizonyítva be azt legjobban, ihogv a szövetség
Magyarország és Németország között a
csaták mezején megerősödve nemcsak a
karok és fejek szövetsége, hanem mindenekelőtt a két nemzet szivében él: örökké tartó
lesz, mert itt erő és szeretet párosul. Fogadja tehát Nagyságos Polgármester ur valamennyiünk hálás köszönetét szives fárodozásaiért, és egyszersmind engedje meg,
ihogy tolmácsoljam Lipcse város hálás é r zelmeit Szeged szab. kir. városának. Nagyságodnak maradtam mély alázattal:
Dr.
Trankmatin Richárd, a filozófia tanára.
— Véres bányászzentíülés Ausztriában.
Az Arbeiterzeitung pénteki száma jelenti:
A múlt hétfőn nagy zavargások voltak Witkowitzban. Az ottani vasmüvek és szénbányák munkásainak feleségei este elzárták
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a tárnákhoz vezető utakat és nem engedték,
hogy férjeik munkába menjenek. Az asszonyok ugyanis napokon át hiába vártak az
élelmiszerekre és a mult héten mindössze
csak szombat délután kaptak valami ennivalót. Az asszonyok tüntetve vonultak végig a község utcáin a kantin elé. majd a városiháza elé mentek és útközben sok helyen
beverték az ablakokat. A tömeg egvre nőtt.
majd az árucsarnok elé vonult, beverte ablakait, letépte a redőnyöket és árukat vitt el.
Este negyed tizenegy órakor a tizenötödik
gyalogezred egy szakasza vonult ki Terleczky hadnagy vezetése alatt. A szakasz, a
mely csupa fiatal katonából állott, oszlásra
szólította fel a tömeget, de az asszonyok
nem akartak mindjárt engedelmeskedni, mire a hadnagy tüzet vezényelt, egymás után
több lövés dördült el, többen
meghaltak,
tizen súlyosan megsebesültek, köztük egy
húszéves leány is. Általában azt hiszik, hogy
a mostani vezérigazgató nemtörődömsége
oka a bajnak, mert nem gondoskodik a munkások élelmezéséről.
— Dr. Fődi Emilt elítélték. Budapestről
jelentük: A büntetőtörvényszék két lieti tárgyalás után szombaton reggel kilenc órakor
hirdette ki az Ítéletet dr. Fődi Emil volt tisztiorvos és társai bűnügyében. A bíróság dr.
Fődit lmiszrendbeli csalás bűntettében és
négyrendbeli csalás bűntettének a kísérletében mondotta ki bűnösnek és ezért a 5)3. szakasz alkalmazásával összbiintetésül
három
évi és hat hónapi börtönre. 15.000 korona
pénzbüntetésre és tiz évi hivatalvesztésre ítélte. A büntetésből tizenhárom hónapot a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vett a bíróság.
A bűnjelként lefoglalt 162.000 (koronát a bíróság elkobozta. A többi vádlottat a törvényszók fölmeni&ete. Dr. Fődi védője az ítélet ellen fölebbezést jelentett be és kéri az elitélt
szabadlábrahelyezéeét, A bíróság kimondotta,
hogy dr. Fődit 200.000 korona óvadék ellenében szaba dláibraheíyezi.
— Helyettes tanítók ruhabeszerzési segélye. Budapestről jelentik: Az 500 koronás
habeszerzési segélyt a kormány eddig csupán
a rendes tanítók részére utalta ki. A pénzügyminiszter most elrendelte, hogy a ruhabeszerzési segélyt a helyettes tanítók is megkapják.
— Albán tanulók Szegeden. Az Albániába
helyezett magyar csapatok tisztjei érintkezésbe léptek az albán körökkel, ahol azzal a kívánsággal találkoztak, hogy gyermekeiket
magyar földön neveljék. Heimann
Győző,
Szkutariban állomásozó főhadnagy közölte
dr. Gaál Endrével az albán szülők kívánságát. A város az albánok kérelmét kedvezően
fogadta. A Keleti Kulturközpont is foglalkozik az üggyel és igy a jövő tanévben a török
és bolgár ifjak mellett albán tanulók is lesznek Szegeden.
— Statisztika a vaskeresztes kitüntetésekről. Berlinből jelentik: Illetékes helyről közlik, hogy eddig 49.600 első osztályú és2,200.500
másodosztláyu vaskeresztet osztottak szét.
Ebből Németország területén belül 117 elsőosztályú és 3543 másodosztályú vaskeresztet
adományoztak, vagyis minden a harctéren
adományozott 500 vaskeresztre esik egy-egy,
Németország területén adott vaskereszt. Vala
mivel jobb az arány a hadtápterületen kiosztott vaskeresztek és a harctéri kitüntetések között: a harctéren adott 125 vaskeresztre ugyanis j u t egy-egy, a hadtápterületen
adományozott vaskereszt.
Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5,
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14.
— Osztrák gyermekek « gyermekmenhelyen. A tegnapi napon 80 osztrák honos
gyermek érkezett a szegedi állami gyermekmenhelyre. Azon középosztályhoz tartozó és
iparos családok, akik ezen gyermekek közül a
nyár tartamára fizetés mellett * magukhóz
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akarnak venni, jelentkezzenek az állami
gyermekmenhely igazgató főorvosánál délelőtt 11-től délután 2-ig.
— ÓRÁK. ÉKSZEREK nagy választékban
EISCIiER K.-nál Korzó kávéház mellett. Telefon: 1538.
— Öngyilkos főmozdonyvezető. Keleti
Károly 64 éves nyugalmazott államvasút! főmozdonyvezető Hétvezér-utca 29. számú házban levő lakásának fáskamrájában fölakasztotta magát és meghalt. Hátrahagyott levelében elbúcsúzik családjától és azt írja, hogy
tettét betegeskedése miatt követte el. A rendőrség részéről ,dr. Dreyer József ügyeletes
rendőrkapitány jelent meg a helyszínen.
— Korpaszelvények kiosztása. A kerületi
•rendőrlaktanyákban szombaton reggel korpsszelvényeket osztanak ki. A kosztásnál a cukorkönyvet és a passzust, fel kell mutatni.
— A város telke. Ismeretes, hogy a város
nemrégen megvásárolta a Kálvária-uti Glöck
ner-féle telket az iparcstanonciskola elhelyezésére. A; miniszter most a telekvásárlást jóváhagyta, Minthogy időközben, mint már jelentettük. az iparostanonciskolát másutt, helyezték el, 8' telken más iskolát építtet fel a
város.
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fóagy. Tudományos Színház
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Szombaton és vasárnap
julius 7 - é n 8 - á n

két szenzációs attrakció.

A kis hercegnő
dráma 3 felvonásban.

Faul Wegener legújabb fihnprodukciója.
9
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Kabaré. A Korzó-mozi nyári helyiségében,
nagy közönség előtt szerepelt ma este Rózsahegyi Kálmán ötödnniagávali. A társaság, a
melynek Mátray Erzsi, Fenyő Irma, Gaöányi
László és Rádai Dénes a tagjai, kabaré tréfákat, nótákat és verseiket adták elő. A műsor
számlái régiek voltak és nem éppen ujak és
talán ez is volt az oka, hogy a közönség tetszése nem öltött nagyobb arányokat. Nagyobb
gonddal is kellett volna a programot összeállítani és elgondolni, hogy a vidéken is tudják, hogy mi a kabaré számokban a tegnapi
termés és mi a mai java produktum. A minőség senf állt arányiban a mennyiséggel, a produktum sem az érdeklődésűek A társaságnak
lelke, éljctő eleme Rózsahegyi Kálmán. Kiváló színész, nagyszerű előadó, aki a vig és
szomorú dolgok megszólaltatásában egyaránt
művész. A közönség élvezte a szereplését, tapsolta érdeme szerint. Tapsaival nem volt fukar
a többi szereplőkikel szemben sem. Ám nem
volt hangos este és olyan sem volt, amikor a
közönség teljes megelégedéssel hagyja el a
hallgató helyiséget. Hihető hogy holnap kiadósabb műsor keretében szerepel majd a társaság és kívánatos, Ihogy az énekszámokat
megeflelő és a mesterségét értő muzsikus kisérje zongorán. A függönyt i,s tanácsos volna
kicserélni, mert míg a két szárnya nyikorog,va összeér, addig egy kis darabot lehetne előadni és a darabok ppintje elvész, elmosódik...
A rokkant színész é s társulata a szeged! színházban. Salgó Jenő rokkant színművész szombati és vasárnapi előadásai irá.nt
feltűnő nagy érdeklődés mutatkozik. A .jegyeket a közönség csütörtök óta váltja előre és
a nagyobb részük már el is kelt. A rokkant
színész két igen érdekes szerepet iátszik egy
lábbal és két mankóval, stílszerűen, ahogy
részére a szerzők a darabot megírták. A dráma egyfelvonásos életkép Szász Menyhérttől
és napjainkban játszódik egy polgári család
házában, címe Péter visszajött. A vígjáték"
•bétfelvonásos Benda Jenőtől, -Címe 1920bav.
Az első felvonás a háború vége, a második
felvonás a háború után játszódik. Salgó Jenő
ebben a darabban is egy rokkant katonát játszik, aki mind a két menyasszonyát h a g y j a
cserben, miután ezek épen rajta .vesznek öszsze. iSok derültséget ós igen sek tapsot fog
aratni Benda Jenő darabja. Salgó partnerei
Borsodi Paula és Hajnal Klárika, mindkettő
igen tehetséges, ambiciózus színésznő. Legvégül Salgó felolvassa élményeit a szerb hadifogságból. I. rész: A fogság. II. rész: Hogy
viselkedtek a csehek. III. rész: A bolgárok bevonulása Nisbe és a felszabadulás. Helyárak
a rendes szinliázi helyárak. Az esti előadások
félkilenc órakor kezdődnek, miután az u j záróra rendelet szerint a színházba 11 óráig szabad előadásokat tartani. Jegyek kaphatók
még a színházi pénztárnál délelőtt 10—12-ig
és délután 3—O-ig.

U/anda Treumann és
Viggo Lsrsen felléptével.
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
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vígjáték 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: Zsölye 120, I. hely 1.—,
II, hely —-80, III. —.50 fillér

1 Dr. Busz MMttiínisa\
Szeged, Polgár-utca 30.
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Az 1917—18. tanévre a beiratások megkezdődtek.
Felvétetnek 111. évfolyamú felső keresk., leánygymnásium.kereskedeimitanfolyam és polgári leányiskola növendékek. Legmagasabb fokú hygienia,
orvos az intézetben, kert. Zene és nyelvoktatás,
Iskolai beiratásokat e s z k ő z ö l , p r o s p e k t u s t
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SPORT

Szeged, 1917. .iullus 7.

törekszik, ugy gól elérése sem tartozik az
á 1)rá n dok b i r od a lm ába.
A SzAK csapata a következő összeállításban játszik: Lantos, üarav. Lapu. Csáky,
Vezér II., Vezér I., Hauser. Horváth, Kovács
II., Kovács 1.. Vőneki.
A mérkőzést a vendégcsapat egyenes
kívánságára elsőrangú fővárosi biró, Gerö
(BAK) fogja vezetni.

0000
MTK-SzAK mérkőzés a honvédárvákért.
Az előjelek szerint impozáns Sifortünnepély
színhelye lesz a Sz'AK ujszegedi sporttelepe
vasárnap délután. Kettős okból nyilvánul
hihetetlen érdeklődés a meccs iránt. Egyrészt áldozni kiván a katonaság és polgárság egyaránt a jótékony célnak, másrészt
pedig mindenki kíváncsi a minden idők legjobb magyar futballcsapatának játékmiivészetére. Az M I K által leküldött csapat, a
melyet tegnapi számunkban ismertettünk,
valóban számíthat a tapasztalt nagv érdeklődésre. Itt lesz a félelmetes balszárny, a
melynél jobbat hazai együttes meg nem szolgáltatott és amelyik az utóbbi válogatott
mérkőzéseket a magyar színeknek oiy hihetetlen gólaránnyal megnyerte. Tagjai Schaífer, Schlosser és Szabó. A iobbösszekötő
posztján helyet foglal Orth Gvuri, az MTK
első csapatának áltaiános feltűnést kelteti
u j csillagja. A fedezetsorban találiuk a vá-.
logatott Kertész Il-t. és Nyúlt, mellettük az
ifjúsági Nadler is olyan jó. hogy a legutóbbi
pozsonyi mérkőzésen a mezőny legjobb emberévé küzdötte tel magát, A hátvédsort
alkotja Singer mellett a szintén többszöri
reprezentatív Feldmann. mig Kossuth a kapuban méltó utódja Knappnak.
A SzAK fiatal csapata e héten ismét
lelkiismeretes tréninget folytatott, hogy a
legjobb magyar csapattal szemben becsületesen megáljhassa helyét. Vereségét természetesen nem kerülheti el, de biztosra vehetjük, hogy ismeretes ambíciójával és nagy
küzdőképsségével a minimumra igyekszik
leszorítani az MTK várható fölénvét és ha a
csatársor lámpalázát leküzdve, összjátékra
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Bebizonyosodott,

„DOB"
Illatos!

G y o m o r balosok di-

Széchenyi-tér,
Legfőbb

250

hajlestó az

órsiágosan elismeri Leinzinger féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gv gyszertárábrn
Sé shenyi-tér.
25C

Habzó!

H t t ISflia SesZ,^
ellenében 5
—

kg.

súlyban,

bérmentve.

bárhova
======

Viszontelárusitóknak:
250 darabot 5 0 kgr.-os ládában ab raktáram 64.— koronáért vasúton küldök tehát
darabja 2 4 fillér.

Fájós f o g á r a vegyen
mielőbb a híres Leirzinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 filléréit kap
ható Leinzinger
Qyuls
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér,
250
. ajhufiás,

Kemény!

Egyhatodkilós darabok,

APRÓHIRDETÉSEK

csérik a Leizinger-féle
gvomorcsepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Qyula,
gyógyszertárában Szeged.

jegyű gyártmány

Simulékony!

Felelős szerkesztő: Pásztor Jőzsef.
Kiadótulajdonos: Várnay L1.

"észé? Ugy használja a
dr. Leinzinger féle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

egyedül a

pótolja a szappant.

Jegyek elővételben. A nagy érdeklődésre
való tekintettel és hogy a pálya pénztárainál
nagyobb tolongások elkerültessenek, előre
válthatók a páholy-, korzó- és elsőrendű tribünülések jegyei szombat estig Sós Manó
intézőnél (Gendergyár, 46-os laktanya mellett.)

Izzad valamely tesl

hogy

1 0 láda vételnél 10% árurabalt.
2 5 0 darabot 6 4 . —
hova postán

bár-

bérmentve küldünk.

hajkorpa

g'.crsan elmúlik a Lein
z.r er-feie „C h i n a h a js z e s z " által. Ára K 1-50
Kapható Leinzinger Qyula
yógyszertárában Szeged,
zéchenyi-tér.
250

koronáért
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Tetefon 3 1 9 .

f

í a ] ő s z 0 1 és eílen

csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorerl.
használja. Ára 1 K 50 fii.
Kapható Leinzinger Qyula
yogvszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
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