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egész évre
félévre . .

Rémei politikai
tulajdonítanak.

nagy

Általános a

jelenti:

meggyőződés,
megvizsgálásá-

tól. .
STOCKHOLM:

Branting azzal

fenve-

getődzik, hogy a központi hatalmak mellé
áll, ha az antant továbbra, is megnehezíti
ia stockholmi konferenciát.
W A S H I N G T O N : ,A külügyi hivatal kinyilatkoztatta,

hogy

Amerika

hadicéljai

nem változnak. Ugyanez áll Franciaországra és Angliára nézve is. A pápa ajánlata
szerintük a központi hatalmakra nézve előnyös, azért kell azt visszautasítani. A pápa
ajánlatának a

következménye

az

tehet,

hogy* az antant újra felállítja hadicéljait.
R O T T E R D A M (Reuter-jelentés): Kínáazt hangoztatja,

hogy

Németország és a monarchia a buvárhajóharccal megsértette a népek jogát és ezért
kénytelen Kiira a háborút megüzenni a központi hatalmaknak.
BERLIN:

A szocialista sajtó

nagyon

A Wolff-ügynökség

jelenti

BERLIN, augusztus 17. A nagy főhadiszállás jelenti:
tábornagy

Lipót bajor herceg v e z é r Különösebb

harci

cselekmény nem volt. Sók helyen

kiujuló

tüzérségi

arcvonala:
tevékenység

és élő téri

csatáro-

zások.
József főherceg vezérezredes arcvonala:

A Bisztrica mentén, Hoíídától északra

és a Trotus-völgytöl délre ránk níézve sikeres részleges harcok voltak.
Mackeétseat
portja:

vezértábomaígy

hadcso-

Foksanitól északra és a Szereth

alsó folyása mentén

román-orosz

előre-

törések nagy veszteségekkel kudarcot vallottak.
LUDENDORFF, első főszáífásraester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

A flandriai csata második napja az
angolok kudarcával végződött
BERLIN, augusztus 17. Á nagy főhadi-

pesszimisztikusan ir a pápa békeajánlatáról.
BERLIN:

Szombat, augusztus 18.

B U D A P E S T , augusztus 17. (Közli a rmi- |
niszterelnőki
sajtóosztály.)
Romániában
nincs változás. Aiz összzsákmány a Fóksamitól északra folyó harcok kezdete óta 210
tiszt és több mint 11.000 főnyi legénység,
mint hadifogoly; 118 géppuska és 35 löveg,
G rezesei tői délre honvédcsaipaiok és lóról
leszállott cs. és kir. lovasság bravúros támadásban hátrább űzték az ellenséget!; ez
alkatommal 45 tisztet és 1600 főnyi legénységet fogtunk el és 18 géppuskát és 1 l ö v e get zsákmányoltunk. A íreneséió 15. honvédezred 8-ik százada egymaga 609 hadifoglyot szállított be. A Blsztrica mentén, a
Holdétól északra emelkedő
magaslatokon
a szegedi 302. honvédezred osztagai e g y
támadó orosz zászlóaljat megfutamítottak,
miközben nagymennyiségű hadiszer mórádt
kezünkön.

nak a Németországhoz és a monarchiához
intézett hadüzenete

S Z E G E D , K Á R Á S Z - U T C A 9. S Z Á M .
A kiadóhivatal telefonja: 81.

- A Foksani körüli harcokban 11.000 foglyot éjféliünk; 118 géppuskát és 3 5 ágyul zsákmányoltunk. -

jelentőséget

'hogy a köziponti hatalmak nem fognak kitérni .a kérdés tárgyilagos

Kiadóhivatal:

7.— K.
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Szegedi honvédek megfutamítottak egg orosz zászlóaljat.

és diplomáciai körökben a

pápa .békejegyzékének

negyedévre
egy hónapra

VI. évfolyam, 192. szám*

Ti

A Köluische Zeitung
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LEGÚJABB.
KÖLN:

ELŐFIZETÉSI ÁRA:

szállás jelenti:
csoportja :

Ruppreeht trónörökös had-

Flandriai csata ujabb második"

vesztett állásunk ismét birtokunkban

volt.

Az ellenség, amely megvert támadó

csa-

patait mindig ujabb erőkkel egészítette ki,

nagy harci napja hála fegyvernemeitek vi-

St. Juíiennenéí

é s tovább délre

egészen

tézségének és a pártatlan német gyalogsá-

Garrtetonon tul számos helyen

17-én este: Flandriában és Verdimnél csaK

gunk m a g á r soha meg nem tagadó támadó

harci zónánkba. Gyalogságunk a hatalmas

váltakozó, erejű tüzérségi harcok, St. Quen-

erejének a mi javunkra dőlt el.

A z angol

lökést mindenütt felfogta és szórósán együtt

tinben a székesegyház közvetlen s z o m s z é d -

hadsereg

szárnyon

működve a tüzérséggel

ságában tevő házak még lángban

francia erőktől támogatva augusztus 16-án

állanak.

A franciák folytonos tüzelése bővíti a tűz-

színe-java

az északi

reggel e g y órás pergötíiz után mélyed ta-

ismét

benyomult

és a reoiilölklkeL

visszavetették.

Az ellenség a Roulersbö! é* Menínbrl

YscrtÖl

Vpertt felé vezető utakon 'sikeres támadás-,

Lysig 30 kilométeres 'arcvonalon. Egész nap

sal régi állásunkon tul előrenyomult. A szé-

A Wolfí-ügynökség jelenti:

tombolt a csata. Az Yser-csatafrua mentén

les csatamező többi szakaszán az an^olofc

Legfelsőbb kabinetrendelet Grőner altábor-

a Dridgratchenhéí előretört őrsöt legázol-

rohama már akadályaink előtt összeomlott.

nagyot a Hadi Hivatal főnökét hadosztály-

ták. Az ellenség Bixschaietetöl északra és

Az angolok íegsulyósabb áldozatok dacára

keletre is kiküzdött® magának a* Martié—

semmit sem értek el. A védeldmbetr teljes

fészket.
BERLIN:

parancsnokká,

Soheu

vezérőrnagyot

a

Hadi Hivatal főnökévé nevezi ki.
BERN: Lap jelentések szerint a francia

gozva

támadásra

tört előre aiz

Vaarton levő hadállásunk előterét, amelyet

győzelmet arattunk.

biztosító osztagaink lépésről-lépésre felad-

hetétíenül emelkedett hangulatban

tak volt.

áll az uj harcokra.

Az angolok La nge maréknál

ke-

Arcvonalunk

rendltkészen

Az Ártóbban az angolok estefelé Los

határzárlat tovább tart. Csak a diplomácia'

resatiilhatoftak vonalunkon és erősítéseiket

futárokat bocsájtják keresztül. A Svájc elten

vonva

irányuló határzárlattal

nyomultak előre. Itt azután' szembetalálták

töréseket erőteljes

magukat harci tartalékaink eHéwtáknaöásai-

egyeulUetíük. $t Qtiűfttjn tovább i« n fran-

val. Az ellenség elöl lévő részeit ellenáll-

ciák tüze alatt állott

hatatlan rohammal !egyűrtük, hátrább levő

szedfeezete beomlott

tagozatait pedig visszavéts ftifk.

zetességű építmény helsefe leégett.

nyol határt is elzárták.

egyidejűleg a spaA francia hatósá-

goknak ezen intézkedéséből

katonai

szabályokra lehet következtetni.

rend-

maguk után

egészen

Pölcapeleig

Este szí-

v ó s viaskodás után Langtttfarek és a t « ! -

mellett ismét hevesen támadtak. Helyi he)-

A

nétmt

ellenfámádásoíkkaf
1

ki-

—tkesegyh* 4 - tedé»r történelmi neve-

trónörökös

badcsoportja:

2

délmaöyásörszag.

Az A isire mentén a frandi ák részleges támadásai Cernytöl keletre meghiúsultak. —
Verdimnél a tüzérségi csata ismét legnag y o b b hevességre fokozódott. Az ellenség
eddig nem támadott. A Maas keletű partján a harcban kiválónak bizonyult badeni
ezredek meglepetésszerűen elördtörítek. A
Caurieres erdőben szétrombolták az ellen-

cégűtek támadás céljából előkészített müven
és 3 francié hadosztályból ejtett több mint
600 fogollyal tértek vissza.
16 ellenséges repülőgépet
lelöttüiak.
Richthoffen báró százados 58-ik, Dostler
főhadnagy 25-ik győzelmét aratta
LUDENDOREF, első ^szállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály 1

Küzdelem a békéért.

— A pápa javaslata még nem érkezett meg Bécsbe.
Az angol munkások megválasztották képviselőiket e stockholmi konferenciára. —
A negyedik háborús év elején, a fronsával söprik -el azokat, akik görcsös erőtokon levő vad küzdelmekkel párhuzamofeszitéssel ragaszkodnak a háború .vértensan. a béke kivívásáért a frontoktól távol is
gerébői táplálkozó ocsmány hatalmukhoz.
uj erők szállnak harcba. Kétségtelen, hogy
A békére vonatkozó jelentéseink a köa békét általánosságban
mindenki kívánja,
vetkezők:
de.a jól megszervezett szocialisták azok, a
S T O C K H O L M , augusztus 17. Az ankik ezen kívánság hangoztatásánál továbbgol munkásdk a legutóbbi ülésükön megmenve, a cselekvés terén is érvényt akarnak
választották a stockholmi konferenciára
szerezni a békevágynak. A szocialisták köküldendő képviselőiket, összesen nyolcat.
vetkezetes és elszánt készülődése főként az
'Köztük van Henderson is.
antant-államokban találnak a legnagyobb
BÉCS, augusztus 17. Az eddigi hírnehézségekre. Épen azok a kormányok, a
adások szerint a pápa legutóbbi jegyzéke
melyek nagy
előszeretettel
hangoztatják J néhány hadviselő állani fejedelméhez már
demokratikus voltukat és tusakodó gesztusmegérkezett. Az őfelségéhez szánt jegyzék
sal akarják a világháború ódiumát az autó*
nyílván a futár késedelme folytán ínég nem
kratikus államok kormányaira hárítani, azok
futott el Bécsbe, a legközelebbi napokban
vetik a legádázabb gáncsot a szocialistákazonban hihetőleg ir.eg fog érkezni. A rennak a béke utján tett lépései közé.
delkeeésre álló jelentésekből' 'kitűnik, hogy
Legnehezebb a helyzetük az angol és a
a pápa kívánsága a béke megteremtésére
francia szocialistáknak.
Heudersonnak, az
irányul. Korábbi lépéseire való utalás után
öreg vasmunkásnak ki kellett lépnie az an- felhívást intéz a hadviselő kormányokhoz,
gol kormányból, mert nem tagadta meg élehogy véssenek véget a vérontásnak.
Az
tét, elveit és az angol munkásokat
arra
igazságos és tartós béke azt kivánia, hogy
birta, h o g y elhatározzák a stockholmi békea hadviselők egyezzenek meg a következő
konferencián való részvételt Lioyd Oeorge,
alapvető békefeltételek tekintetében .ameRibót, Boseíli egyöntetűen kijelentették, hogy
lyeket magliknak a kormányoknak kell köa szocialistáknak nem adnak útlevelet Stockzéfebbröl meghatároznia és kiegészítenie.
holmba, mert csak az egész népet képviselő
Először is megállapodás történjék a f e g y kormányok tárgyalhatnak a békéről. Lloyd
verkezések egyidejű csökkentése és döntő
George a terror minden eszközét megragadbíróság létesítése, valamint a tengerek szata és a diplomácia ósdi fogásait is felvonulbadságának
mindennemű
korlátozásának
tatta. hogy Menderson dezavuálásával
az
megszüntetése dolgában. A hadikárpótlás,
angol munkásságot álláspontjainak megváltói való eliekhitést is ajánlja a pápa, indíttoztatására bírja. H o g y miként sikerült ez
ványozza továbbá a megszállott területek
neki, arra a felelet az alábbi táviratban taVisszaadását. Ami az A u s z ír in-Ma gyáror lálható, mely jelenti, hogy az angol munszág és Olaszország között egyrészt, Nékások már meg is választották képviselőiket
miét- és Franciaország között másrészt fena stockholmi konferenciára, köztük Henderálló területi természetű vitás
kérdéseket
sont.
.
Illeti, a pápa ellentétben az erre vonatkozó
külföldi jelentésekkel, nem ajánl határozott
megoldási módokat, hanem azt a reményét
Amíg a nyugati államokban a szocialisfejezi ki, hogy ezek a kérdések felülvizsták a legélesebb harcot vívják a béke előgálásuk után békülékenyebb szét lemben
készítéséért, a pápa is újból, és az előbbi
megoldást nyerhetnek.
kísérleteknél határozottabb formában, akcióba lépett a béke érdekében. Jegyzéket intéz
a hadviselő államok fejedelmeihez és körvonalozza a békés megegyezésnek azokat a
lehetőségeit, amelyek révén a vérontásnak
véget lehet vetni. Egyes hirek szerint az
Berlin, augusztus 17. Berlini mértékadó
antant-államok ezt a lépést is rosszalják és
körök véleménye szerint a nyugati hatalmak
a pápát szintén illetéktelen tényezőnek tartis hajlandók arra. hogy fogadják a pápai
ják elfogadható békealap megjelölésére. Míg
közvetítést. Lloyd Qeorgetmk.
az ideérkea szocialistáknál attól félnek, hogy e g y oszzett hirek szerint, nagyobb bizalma van
hozzá, mint a stockholmi
konferenciához.
tály kerekedik fölül, ha megszerezheti
a
Az
angol
kormány
a
stockholmi
konferenbékét, természetes, hogy még kevésbé jáciát állítólag azért utasitotta vissza,
mert
rulnak ahhoz, hogy egy személy tegyen az
Stockholmban csak a munkások
tanácskozegész emberiségnek
feledhetetlen szolgálanának és a kormányok nem akar iák magutot.
kat alárendelni a munkások döntésének.
A
Lassan azonban összfognak
mindazok
stockholmi konferencia jelentékenyen növelné a munkások hatalmát, ezt pedig
angol
az elemek, amelyek a békét akarják és d

,

• • \ /

Az antant-hatalmak
elfogadják a pápa békeközvétiféséf.

megváltozott erőviszonyok rettenetes csapá-

Szegd, 1917. augusztus
polgárság nem akarja, mert azt hiszi, hogy
a munkásság befolyása Angliában már éppen elég nagy. Ezért nem adnak útlevelet a
szocialistáknak.
Lloyd George, mikor az
utleve'eket megtagadta, ugv mondják, már
tudott a pápa javaslatáról, s bizonyára kedvezőbben fogadta azt. mint a stockholmi
konferencia teryét.

A pápa jegyzéke Bécsbeérkezett.
Bécs, augusztus 17. A pápa békejegyzéke ma érkezett a bécsi mweiaturára
és
BaUré di Bonzo pápai uuncius még ma át
fogba nyújtani a külügyminiszternek.

A szocialisták és a pápa
javaslata.
Berlin, augusztus 17. A Vorwiirtz barátságosan fogadja a pápa javaslatát. Azt mondja, hogy a katolikus egyház feje versenyre
keli a nemzetközi szóciéddeniokráciára}, most
hát feszült figyelemmel kell kisérni, hogy
melyiküknek lesz sikere. Ha a hadviselő államok ormányai elfogadják a szentszék kezdeményezését és az eredményre vezet, akkor a
katolikus egyház hatalma mérhetétl-cni'd meg
fon növekedni, mert a pápa hozná össze a
nemzetközi kcnfereneiát.
-A szentszék jegyzékét hosszas tárgyalások előzték meg. Jól tudják itt Berlinben,
hogy mikor a müncheni nunehis a néma1 b)''odaírni fővárosban tartózkodott, már a pópa
békék isé életéről volt szó. De neme-ak Berlinben. hanem az antant-államok fővárosaiban
is előkészítették a taln.it a javaslat számára
a Vatikán képviselői. Hasztalan színleli az an
gol sajtó, hogy fel van háborodva a római
jegyzéken, a tény az, hogy Anglia
elvileg
szintén
hajlandó a jaivslatat
megvUdbii.
Londoniján már csak azért is örülnek a pápa
jegyzékének, mert mindenáron el akarják hántani a stockholmi nemzetközi konferencia
veszedelmét, ugy vélekedvén, hogy a nemzetközi szociáldemokrata békekongresszus nyomában Angliára súlyos belpolitikai bajok
szakadnának.

Az olasz fronton nincs
esemény.
B U D A P E S T , augusztus 17. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Olasz harctér:

A helyzet változíatfaji.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Légitámadásunk Velencében nagy
károka! okozott.
Lugano, augusztus 17. Az olasz főhadiszállás a Velence ellen intézett magyar és
osztrák
repülőtámadásról a következőket
jelenti: Hat légi jármű bombázta a várost,
kilenc pedig a környéket repülte át. A városka ledobott bombák
nagyobb
karakót
okoztak, különösen a polgári kórházban, a
hol két ember meghalt, tizenhét megsebesült. Szárazföldi ágyúink és torpedónaszádjaink hatásosan szálltak szembe a támadókkal.
Három légi járművel
lejöttünk,
egy ezredes, egy őrnagy és egy hadnagy
sebesületleníil fogságunkba került. Egy ten*
gerészhadnagy és Ziegler őrmester meghalt.

Kamenec-Podolszk kiürítése.
Stockholm, augusztus 17. Kamenec-Podoiszkból, a Ruszkoje Szlovo jelentése szerint valamennyi állami és városi intézményt
és hivatalt elszállították.

Szeged, 1917. augusztus 18.

DfcLMAUY A B O B S & M

öréf Aodrássy Gyoia lesz a mliiiszferelnclk
— A kabinet megmarad eddigi összetételében. —
Budapest, augusztus
17. Befejezett
tény, hogy gróf Andrássy Gyula, mint dezignált miniszterelnök tér vissza Budapestre. A kabinet mai összetétele megmarad.
Aadrássyt és Serényit
/asúmap várják
vissza Bécsből.
Budapest, mgusztus 17. „A Na, ' Be:sbr>' arról értesül, hogy a király megbízta
Aadrássyt a Kormány megalakításával. Az
esti bécsi lapok Andrássy dezignálását befejezett dolognak tartják.
A Neues Wiener Tageblatt értesülése
szerint augusztus 20-Jkán nevezik kl Andrássyt miniszterelnökké és
ugyanakkor
mentik fel Esterházyt miniszterelnöki állása alól. Esterházy tagja lesz az András'sykablnétnek, még pedig vagy mint pénzügyminiszter. vagy mint tárcanélküli negyedik
miniszter. A képviselőházat október helyett
szeptember elsíi napjaiban hívják
össze,
hogy meghallgassák a kormányelnök nyilatkozatát.

rökbeu hire járt, hogy Paifavlcinl államtitkár az Andrássy-kabinetben
belügyminiszter lesz és Ugrón a mostani belügyminiszter más magas állás betöltésére van
kiszemelve.

Apponyi a választójogért
Budapest, augusztus 17. A kormány
tagjai ma délelőtt, amikor visszatértek a
király születésnapja alkalmából tartott istentiszteletről, együttesen felkeresték Esterházyt, Gróf Apponyi Albert üdvözölte a
miniszterelnököt a Lipót-rend nagykeresztjével történt kitüntetése alkalmából.
— Bármi történjék, — mondotta Apponyi, — az a cél, amelyért egyesültünk, az
áftElJános titkos választójog megvalósítása,
semmi körülmények között sem csorbát
nem szenvedhet és mi változatlan törhetetlenséggel
fogjuk kiküzdeni
annak megvaiósitását.

Budapest, augusztus 17. A Poliíikati Híradó beavatott helyről arról értesül, hogy
Esterházy távozása végleges és igy helyettesítésére nem kerít! a sor. Andrássy miniszterelnöksége
eldöntöttnek
tekinthető.
Esterházy nem fog részt venni a kabinetben és jó forrásból nyert értesités szerint
Andrássy a pénzügyminiszterség betöltésénél Wekerle Sándorra gondolt, aki azonban nem vállalta el ezt a szerepet.

Esterházy miniszterelnök néhány szóval megköszönte a kabinet tagjainak üdvözlését, azután egy másik teremben gróf.
Zichy Aladár üdvözölte Apponyit hasonló
kitüntetése alkalmából. Apponyi kijelentette, hogy csakis magas korára való
tóiníettel részesült a nagy királyi kitüntetésben.

Bécs, augusztus 17. A Neue Freie Presse írja: Gróf Esterházy szabadságra megy
augusztusban. Ezen idő alatt gróf Apponyi
Albert fogja helyettesíteni. Ha rövidesen
nem ál! helyre a miniszterelnök egészsége,
akkor bekövetkezik az, amire Mezőssy miniszter beszédében célzott, tudniillik, hogy
Andrássy lesz az utóda.

Budapest,-augusztus 17. A „8 Órai Újság'" irja: Andrássy
miniszterelnöksége
esetén gróf Zichy János híveivel együtt
hajlandó lesz Andrássyt a miniszterelnökségben támogatni. A munkapártban az ui
alakulással szemben még nem alakult ki a
végleges vélemény. A párt egyelőre várakozó álláspontot foglal el és Andrássy programjától teszii függővé, hogy hajlandó-e
legalább abban a támogatásban, részesíteni,
mint az Eíterházy-kormányt.

Belíigyminlszfer-válfozás ?
Bécs, augusztus 17. Itteni politikai kö-

A munkapárt áüásponfja
Andrássyval szemben.

Megalakították a szegedi magántisztviselők beszerzési
csoportját,
(Saját tudósi tónktól.) Népes gyűlést tar- |
totiak pénteken este a szegedi magántiszt- j
viselők egyesületi helyiségükben.
Wimmer
Fülöp elnökölt, aki bejelentette, hogy a belügyminiszter ismeretes rendelete folytán, a
melyet a Délmagyarország
pénteki száma
ismertetett — nem alakithatnak közös he
szerzési csoportot a köz- és magántisztvi' viselők. Az uj helyzetben, amely igy adódott,
most már haladéktalanul dönteni kell, ép
azért kéri a jelenlevőket,
nyilatkozzanak,
megalakitsák-e a magántisztviselők beszerzési csoportját és ha igen, mily módon.
Gottlieb Jakab indítványozza, hogy a
beszerzési csoportot haladéktalanul
megalakítsák, a főnökök és vállalatok támogatásával. Wimmer Fülöp előadja, hogy a vállalatok —• amint ő reméli — a szükséges
pénzt szivesen bocsájtják rendelkezésre, el
kell ezen kiviil intézni a szervezet dolgát
és az ügyeket vezető és intéző bizottságokat

kel! megalakítani.
Fekete Mór mindenek előtt azzal a ké
réssel fordul a főnökökhöz, h o g y egyszer
segítsenek .alkalmazottaikoir, -adjanak ka
matmentes kölcsönt, A szervezetet ugy. képzeli, hogy kell egy minden tekintetben meg
felelő szakember, aki az üzletet intézi, raktár és egy jóléti bizottság, amely megálla
pitja a beszerzendő árukat, a szétosztást és
felügyel annak igazságosságára. Minthogy
a beszerzési csoport a magántisztviselőknek
nem hitelezhet, arról is gondoskodni kellene,
hogy a cégek beszerzési előleget adjanak
alkalmazottaiknak.
Aczél Géza: Ami a beszerzés illeti, a
cikkek legnagyobb része központok kezében van. Hogy a többi még szabad cikket
működési körébe vonja-e a beszerzési csoport, az későbbi elhatározás dolga, 60—
70,000 korona forgalmi tőke elég, ezt a pénzt
nem lesz nehéz megszerezni, a Back-maiom

^

.

^

3

nagyobb Összeget bocsáji
kamatmentesen
rendelkezésre. Bizonyos, hogy a többi magáncég- is, amelyeknek szintén nem volt
káruk a háborúból, erkölcsi kötelességének
ifogja tartani a beszerzési csoport támogatását. Mielőtt az üzleti szervezetről tárgyalna, szeretné, ha Wimmer ismertetné azt az
eszmét, amelyet fölvetett.
Wimmer Fülöp ezután a következő ja\asktot terjeszti elő:
1. Küldjenek ki egy
bizottságot arra, hogy a pénzt a vállalatoknál előteremtse és vezesse a beszerzési csoportot. 2. Alakítsanak intéző bizottságot, 3.
A Szegedi Kereskedők Egyesületének részvénytársasága hajlandónak mutatkozott arra, hogy a kezelést — tisztán ,a rezsi felszámításával elvállalja, fogadják köszönettel ezt a készséget és kezdjenek a vállalattal tárgyalást. Ha ez sikerül, kész szervezet áll rendelkezésre, nem kell raktárakat
tartani, berendezni, beruházkodni.

Szász Ernő: A beszerzési csoportot
minden
magántisztviselő
a
legnagyobb
örömmel üdvözli. A csoport létesítése kizárólag a főnökökön múlik. Nincs azonban
kétsége benne, hogy a szükséges összeg
összejön. Szerinte sokkal nagyobb tőke kell,
mint 50—60,000 korona, de elő lehet és kell
teremteni ~2 -300,000 koronát is, ha szükséges. Ami a szervezetet illeti: ha nagyobb
arányokban akarják létesíteni a beszerzési
csoportot, akkor önállóan csinálják, egyébként a Beszerzési részvénytársasággal, az
összeköttetés létrehozása azonban nagyon
nehéz. Helyes íenne, ha a részvénytársaság
a vállalatok résziéről biztosítandó
előnyök
ellenében a csoport tagjainak kedvezményeket nyújtana.
. Ferber Jakab szerint helyesebb a Beszerzési részvénytársasággal az összeköttetést megteremteni, mert az már egy meglevő, működő kereskedelmi szervezet. Itt
azonnal kell ^segíteni, pedig ha a beszerzés
terére lépn'ek, keresni kell az összeköttetést,
ami egy kész szervezetnek már megvan.
Pásztor József előadja, hogy arról, hogy
megteremtsék-e a Beszerzési
részvénytársasággal az összeköttetést, nem határozhatnak, mert még kétes, hogy a vállalat vállalkoz-ik-e rá. Vatíhora István kijelenti, hogy
az elnöklete alatt álló részvénytársaság, ha
módjában lesz. készséggel á!l rendelkezésre.
Fischhoí Dezső szerint az összeköttetés létesítésével nem tákaritanak meg semmit, a vállalat bizonyos rezsiket átháríthat
a csoportra. Pásztor József tiltakozik az
ellen, hogy egy, jóindulata
rendelkezésre
állást, amely a tisztviselők ügyét van hivatva szolgálni, ilyen rosszindulatulag magyarázzanak.
A vita bezárása után megalakították a
magántisztviselők beszerzési csoportját. Az
intéző-bizottságba
megválasztották:
Aczél
Gézát, Bokor Adolfot, Koós Elemért, Lendvai Sándort, Pásztor Józsefet, Szász Ernőt
és Wimmer Fülöpöt. Az
ügyvezető-bizottság
tagjai lettek: Vargáné, Tachauer
Rezsin,
Fischhoí Dezső. Ferber Jakab, Gottlieb Jakab. Pataki Károly, Fekete Mór, Kardos Mihály, Klein János, Bárdos Ödön, Kis Nándor
és Wolf Dezső.
Kis Nándor a megjelentek hálás köszönetét tolmácsolta a vezetőségnek és indit-
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ványára jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak
Pásztor Józsefnek.
A beszerzési csoport vezetősége felkéri
az összes magántisztviselőket, hogy a cso-

portban való részvétel céljából a legközelebbi három napon délután fél 3-ig az e g y e sületi helyiségben jelentkezzenek. Mindenki,
tehát azok is, akik már jelentkeztek, jelentse
be a családtagok számát is.

•aaaBBaaBajBaaaaaaaBBaaaaBaBaaBBaaaaaBaaaaaaaaaaaaia.

Az uj kenyér- és lisztárak az ármegállapitő
bizottságban.
fSaját tudósítónktól) Az ái'megállapitó
bizottság pénteken délben Somogyi Szilveszter polgármester elnöklésével az uj kenyér és
liszt árak megállapítása ügyében népes illést
tartott. Az ülésen érdekes ifölszólalások hangzottak el a liszt drágulásáról, az árakat azonban olyanképpen sikerült mégis megállapítani, hogy a kenyér ára változatlan maradt.
Egyes fölszólalók pedig éppen olcsóbbá akarták tenni a kenyeret, amelynek árát végül
mégis a régi árban javasolták megállapítani
a polgármesternek. iAz ülés lefolyásáról a következő tudósításunk számol be:
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnökölt- iFölkérte Balogh Károlyt, hogy ismertesse a miniszter rendeletét, az uj lisztárakról
és terjessze elő javaslatát.
Balogh Károly részletesen ismerteti az uj
lisztárakról szóló miniszteri rendelétet. Ez
Szeged területére nézve 135 koronában állapította meg a nullásliszt árát, 59 koronában a
főzőlisztét, 40 korona 50 fillérben a kenyér és
65 koronában a rozsliszt árát. Ennek alapján
azt javasolja, hogy a város és a kereskedő
közti viszonylatban az árak a következők legyenek:
INullásliszt
138
főzőliszt
63
kenyérliszt
43
rozsliszt
67
korona legyen métermázsánkint. A kereskedő
viszont, a következő árakon hozhatja forgalomba a lisztet:
Nullásliszt
148
főző
70
kenyér
*
50
rozsliszt
73
fillér kilogrammonkiut. Kenyeret esak egy
minőségűt javasolt engedélyezni és pedig a
barna kenyeret. Ennek árát 48 fillérben javasolja megállapítani kilónkint. Más minőségű
kenyér készítése ugyanis visszaélésekre adna
alkalmat.
Hoffmann Ignác az első fölszólaló. Azt javasolja, hogy Balogh Károly javaslatával
szemben a nullászliszt ára 148 fillér helyett
150 fillér, a főzőé 70 helyett 68, a kenyérliszt
50 helyett 48 és a rozsliszt 73 helyett 74 fillér
legyen. A kenyér árát — ugy hiszi — elég,
ha a liszt árában kalkulálják, mert hiszen a
szaporodás a költségeket fedezi. Miután pedig
a pék a közélelmezési hivataltól 43 koronáért
kapja a kenyérlisztet, elég, ha a kenyér árát
44 fillérben állapitja meg a bizottság.
Schiitz István szerint igy nagyon kiesi a
kenyér ára. A zsákokra is ráfizetnek egy-egy
koronát, a szállítás is drága, a segédek is 100
százalékos fizetésemelést követelnek, az anyagok is drágultak. Ilyen körülmények között

A

nem lehet ebből az öszegből kijönni. Hoffmann Ignác a fölvilágositásokra ugy módosítja indítványát, hogy 48fillérbenállapítsák,
meg a kenyér árát és 72 fillérben a rozs kenyérét.
Szécsi Izsó azt kéri, hogy a pék és kereskedő közti viszonylatban is szabályozzák a
kenyér-árali t. Kéri ezt 44 fillérben megállapítani.
Az ármegállapitő bizottság ehhez hozzá is
járult.
Szécsi Izsó indítványozza még, hogy állapítsanak meg egy fehér-kenyér minőséget
is. Hoffmann Ignác szerint az ármegállapitó
bizottság ezt nem mondhatja ki, mert az őrlési
rendelet, amely szabályozza a kenyér-menőségeket is, még nem jelent meg. A polgármester
közli, hogy erről az őrlési rendelet nem intézkedik. Balogh Károly k é n , hogy csak egy
minőségű kenyér sütését engedélyezzék. Ez
igazságosabb is. Aki fehér kenyeret akar enni, süttessen odahaza.
A bizottság végül is elhatározta, hogy
csak b írna kenyér sütését engedélyezi.
Balogh Károly ezután magyarázza javaslatát. Azért magasabbak az árak javaslatában az eddig szokásos tiz százaléknál, mert a
költségek ilyen magasabb árak megállapítását kívánják. Emellett pedig a kenyérlisztet
önköltségi áron adja a közélelmezési üzem,
kell tehát, hogy a három filléres díjtétel a nullás és főzőliszt né J megmaradjon a városnak a
többi költségek fedezetére. A kiskereskedőknek is bruttó 10 filléréé hasznot- indítványozott
a kenyérliszt kivételével, mert ugy hiszi, igy
jobban megelégednek vele.
Hoffmann Ignác egy már közölt sérelmet
tesz ismételten szóvá, amelynek orvoslását
már megígérte Balogh Károly. És ez. hogy a
közélelmezési hivatal még mindig elegysulyban számlázza a lisztet a kereskedőknek, holott a malmok nettó-súlyban számláznak és ez
a miniszteri rendeletbe is ütközik. Kéri, hogy
az igy jogtalanul visszatartott összegeket viszszamenőleg is térítse vissza a közélelmezési
hivatal a kereskedőknek.
Balogh Károly ugy tudja, hogy a közélelmezési hivatal is nettó-sulyhan számlázza
a lisztet, A vizsgálatot azonban mindenesetre
megindítja ebben az ügyben és annak eredménye után intézkedni fog, hogy a jogos igények kielégíttessenek. Hoffmann Ignác a választ tudomásul veszi.
A bizottság hosszas vita után végül Ls elhatározta, hogy a liszt és kenyér-áraknak a
következőkben való megállapítását fogja javasolni a polgármesternek:
Nullásliszt
főző
kenyér
rozs

150
70
40
74

k o n c e n t r á l t . f e n
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fillér. A kenyér ára 48 és a rozskenyéré 72
fillér.
Ábrahám Mátyás ezután azóváleszi, hogy
a közönség nincs tájékoztatva arról, mennyi
nullás, mennyi főző és mennyi kenyérliszthez
van igénye illetményéhői, sokan pedig éppen
nem is kapják meg illetményeiket. Kéri, hogy
ennek az állapotnak egy generális intézkedéssel vessenek véget. Javasolja, hogy az
árakkal együtt minden üzletben függesszék ki.
azt is, milyen arányban követelheti a közönség a maga lisztmennyiségét. A bizottság az
indítványhoz hozzájárult,
••aaaaaaaaaaaMaaaa
aaaaaBaaaaaaaaaaaaBBaaaaaaaa

A király születésnapja.
(Saját tudósítónktól.) Szeged közönsége
- - miként az előző időkben az elhunyt királyét — hagyományos kegyelettel ülte meg
Károly király születésnapját is. Csütörtökön
este zenéstakarodó volt és pénteken reggel
zenés ébresztőt adott a katonaság. Délelőtt
10 órakor a rókusi templomban Ünnepi misét tartottak, amelyet Breisach Béla rókusi
plébános celebrált fényes papi segédlettel.
Az ünnepi misén megjelentek a városi tisztviselők dr. Kelemen Béla tfiöispán és dr. Somogyi Szilveszter polgármester vezetésével;
a helyőrség tisztikara Vörös Tibor vezérőrnagy vezetésével és az állami hivatalok
vezetői. Mise után a város hivatalnoki kara
a polgármester
vezetésével a főispánnál
tisztelgett, akit fölkértek, hogy a város hatóságának és közönségének hódolatát terjessze föl az uralkodó elé. A főispán a következő szövegű táviratot intézte a kabinetirodához:
— Ö császári és apostoli királvi Felsége
születése napjának „mai évfordulóján Szeged
szabad királyi város közönségének alattvalói
hódolatát'és belső legjobb kivánatait a Trón
zsámolyához kérem eljuttatni. A legnagyobb
vidéki város egész lakossága ezekben a válságos időkben őfelsége és családja, az egész
uralkodóház iránt érzett tántoríthatatlan hűséggel és minden áldozatra kész hazaszeretettel várja az idők jobbra fordulását, h o g y
felséges urunk és Királyunk fenkölt szellemit
legjobb intenciói . szerint
bekövetkezendő
béke korszakában őfelsége bölcs
vezetése
mellett munkálkodhassunk nemzetünk előhaladásán. A mindenható bőséges áldását
kérjük Urunk királyunk legmagasabb személyére.
/
;
A zsidó templomban reggel 8 órakor a
katonák, este a polgárság számára v-olt hálaadó istentisztelet, amelyen dr. LÖxv Imánuéi
mondott magasszárnyalásu
prédikációt. —
Ünnepi istentisztelet volt ezenkívül
valamennyi hitfelekezet templomában. A katonáknak tábori miséket" tartottak és a legénység
ünnepi ebédet kapott.
A cs. és kir. tartalékkórház VII. csoportjának betegei tegnap délután a király születésnapjának megünneplésére a kórház kertjében sikerült műsoros délutánt rendeztek,
amelyen dr. Tóth József ífotörzsorvossal és
dr. Berger Mór ezredorvossal az élén a kórházparancsnokság is megjelent. Nemény Vilmos hírlapíró, aki most katonai szolgálatot
teljesit, lendületes és nagyhatású ünnepi beszédben méltatta a nap jelentőségét, majd
kitűnő műsorszámok következtek, amelyek

Szeged, 1917. augusztus 1-5.
rendezése és összeállítása az ugyancsak katonai szolgálatot teljesítő Móricz Lászlónak,
a kassai nemzeti szinMz tagjának művészi
készségét dicséri. A kórház betegei és a
szépszámai közönség hálás elismeréssel tapsoltak az összes előadóknak. Az ünnepségen
megjelent Perneczky
Jenő
altábornagy,
kerületi parancsnok is.
Bécsből jelentik: A király a reicbenaui
Waríholz-kastélyban
tölti
születésnapját.
Már korán reggel jelentkezett magánkiha!!gaíásra József főherceg vezérezredes, hogy
átnyújtsa az a z o n ,a frontszakaszon álló csupa toknak szerencsekivánatait.
akik 1916 november 21-ig a királynak még
trónörökös
korában alá voltak rendelve, A főherceg
után báró Arz vezérkari főnök tolmácsolta az
egész hadrakelt sereg hódolatát. Féltizenegy
órakor a wartholzi kastély kápolnájában hálaadó istentisztelet volt, amelyen megjelent
az uralkodócsalád sok tagja, az udvari méltóságok s az udvartartások
személyzete,
istentisztelet után a király kihallgatáson fogadta Uohenlohe Schillingfürst herceg íőudvarmestert, gróf Berchtold főkamarásmestért, gróf Zichy főudvarnagyot, gróf Pálffy
főlovászmestert. Az audienciák után követ-

kezeit a Mária Terézia
katonai rend négy
középkeresztesének
és husz lovagiénak
felavatása.
Ezután a király elé járult. báró
Wcddstaetten Alfréd vezérőrnagy, a ki őfelségének trónörökös korában az olaszországi
offenzíva idején vezérkari főnöke volt. — A
villásreggelit a király a legszűkebb családi
körben töltötte el és a kastély kertjében három sátor alatt marsallasztalok voltak terítve az udvari méltóságok számára. Miksa főherceg ma reggel a király képviseletében
Bécsújhelyre utazott, hogy a katonai akadémia növendékeinek avató-ünnepén helyettesítse őfelségét.
Budapestről
jelentik > A Mátvás-templomban péntek délelőtt tiz órakor ünnepi istentiszteletet tartottak, melyen a kormány
összes tagjai jelenvoltak. Ott volt továbbá
a legtöbb államtitkár, a képviselőház és a
főrendiház elnöksége, a legfőbb állami hivatalok vezetői, Pest vármegye, a főváros, az
egyetem és műegyetem küldöttsége, a budapesti konzulok, a Budapesten időző összes
tábornokok, az ezredek küldöttségei, s a Budapesten időző palotahölgvek. A tnise, melyet Csernoch János bibornok. hercegprímás
mondott, a Himnusz eléneklésévei végződött.
«BBa»ascBBan«BCMMaMmatta«B««aim«BBBt»»*]>fc*i s:i>*»*aa«:easaaas*aaana*BaBaaaBS*s«BBasB08SBCBi-»sBsaiaa*a(ix« ?

Szer mázsa paprikát feloldottak
a magánfogyasztás

céljaira.

— Az uj paprikaárak alacsonyabbak lesznek a réginél. —
— A Délmagyarország budapesti munkatársának telefonjelentése. —
fíudapest, augusztus 17.
Az elmúlt vasárnap
tartották meg a
szegedi paprikások a Korzó-mozi nyári helyiségében nagygyűlésüket, amelyen keserű
kifakadások hangzottak el a paprika forgalmának korlátozása és a Haditermény intézkedései ellen. Az ismeretes panaszok és vádak ügyében a Haditermény paprika-osztályának vezetője ma a következő
érdekes
nyilatkozatot tette előttem:
;
— Tény, valóság, hogy technikai okokból a lebonyolítás némi késedelmet

szenve-

dett. E kérdésben azonban a Haditerménynek sikerült az akadályokat elháritani és a
termelő helyeken felhalmozva volt készleteket részben

a belfogy ászt ás célfaira

feloldot-

ta, részben a hadsereg céljaira elszállította,
Ugy hogy most
tek sehol

már diszponálatlan

készle-

E nehézségek

főként

sincsenek.

abból származtak, hogy a feldolgozók lényegesen nagyobb hasznát látták munkájuknak
akkor, ha a terményt édes, azaz első minőségű paprikává

dolgozták fel, mintha erős

paprikát állítottak volna elő. És igy a nyerstermény túlnyomó része mint édes paprika,
kis része mint merkantil paprika és az elenyésző kis része mint erős paprika került
a Haditermény rendelkezése alá. Ezzel szemben a legnagyobb fogyasztó, a hadsereg kizárólag

erős paprika szállítását kívánta. Eb-

ből származott

az a nehézség, h o g y

egy-

részt Szegeden és Kalocsán a készletek szaporodtak, másrészt a Haditerrnény a megvásárolt készletekre
egy-két hétig

szállítási

rendelkezést

nem tudott adni.

Másrészt

ebez járult még az is, hogy a magánfogyasztás alig tudott áruhoz jutni, mert az országos közélelmezési hivatal viszont

aránylag

csekély mennyiségeket oldhatott fel, mig az
áru túlnyomó részét a hadsereg részére kellett

zár alatt tartania,

hogy a

tudatában

hadügyminisztérium
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annak,

mégis

csak

olyan árut fog átvenni, amilyen van.

idő-

közben a hadügyminisztérium tényleg
az
összes árukra adott rendelkezést, ugy, hogy
a Haditerménynek most már módjában volt
a felhalmozott mennyiség kisebb részét feloldani, nagyobb részét pedig a katonai élelmezési raktáraknak kiutalni.
Ezzel most már megszűntek a panaszok. A bizományosok mind a három minőségű paprikát vásárolják, átveszik és kifizetik. Azonban a termelők a saját érdekük-s
ben cselekszenek, ha igyekeznek az árukat
a bizományosoknak minél előbb átadni, mert
az aj paprikaárak
sokkal
alacsonyabbak
lesznek a réginél és a Haditermény r. t. a
régi termésű árut csak addig vásárolhatja a
mostani magas áron, amig a szükséglet tart
és ha a hadsereg szükséglete fedezve lesz,
valószínűleg vissza fogja vonni a bizományosoktól a vásárlási megbízást, illetve az
esetleg visszaírtardó régi árut csak az uj
termésre megállapítandó alacsonyabb áron
veheti át. Tehát mindenkinek joga van most
még, hogy az áruját a magas makszimális
áron értékesítse, de aki most nem adja el
paprikáját, az magára vessen, ha később
sokkal kevesebbet f o g érte kapni.
Elmondta még azt" is a Haditerrnény
paprika-osztályának vezetője, h o g y 1000
mázsa édes paprikát oldottak fel a magánfogyasztás
céljaira, h o g y azok a kereskedők,
akik nem kaptak
bizományosságot,
szintén foglalkozhassanak
paprikaárusitással és vevőiket kielégíthessék. Az uj termésre vonatkozólag az mondotta, hogy azt
még nem tudja, milyen lesz.

Elsülyeszteii japán cirkáló.
Stockholm, augusztus 17. Tókiói jelentés
szerint az Otava nevű 3050 tonnás japán cirkáló elsülyedt, 310 emberből állott a legénysége és a jelentés nem emliti, hogy sikerült-e
megmentésük,

HÍREK
ocoo

A Stefánia
sötét volt és csendes, mint mindig. Az este pedig mintha puhává is mélyítette volna; olyan
volt igy, mint egy meleg, illatos ágy. Mellette
a Tisza apró lámpákkal kivilágított esolnskoktól csillogott népesedve,' közepén pedig
méltóságosan úszott a nagy anyahajó. Rajta
a katonai zenekar, amely fáradhatatlnul adta
a vizi próba-szerenádot a vasárnapi népünnepély műsorából. Közben pedig rakéták szálltak a magasba, pirosak, kékek, világítók. Mikor lehulltak lobogó lánggal égve, mint egyegy meteor, a fénytől levillanó Stefánia utjain ijedten rebbentek szét a fiatalok, akiket
összehajtott forrongva zenélő vérük, amely a
háborúban is a régi szenvedelmektől lobogó
maradt."Szép volt az ünnepi szerda-este, mint
így forró szívből kipattanó, szép szavak selymével hímzett diletáns-költemény. És éppúgy
tetszett- is; a Stefánia szokatlanul népes volt
az ünnepi látványosság miatt, anielvet ceax
emeltek a katonai reflektorok és az utásznap
ríernaetiszinben lángoló transzparense.
Ao, de nagyon is messzi elkalandoztam,
hiszen nemcsak erről akarok beszélni. Mert
volt még a Stefánián más látványosság is,
mint az utászok tűzijátéka és a- fénysugarakra szétrebbenő szerelmesek. De ezt megnézni
át kell iáradnunk a Tisza-partról a Kass felé.
i i u j j ! itt járta még csak a vidám világ! A
lerraszon cigány muzsikált és jegeskávé mellett dőzsöltek a szépmosoly u szépasszonyok.
De nemcsak itt mulattak, beljebb, a téren még
vidámabb világ járta.
Táncoltak.
Ugy történt, hogy nagyon is talp alá való
hangokat csalt ki a száraz tóból a vonó, Es
ivét kis lány, akik karonfogva, egyedül Andalogtak a tikkadt fák alatt, igen nagyon jókedvűek lettek tőié. Úgyannyira, hogy elkezdtek táncolni, Előbb csak az utón és a bosztont járták, de azután sor került a csárdásra,
meg a reszketősebb táncokra is. Eleknek már
nem feleltek meg a homokos utak. hát fölkerültek a pázsitra. Itt rözögtették magukat a
záróráig.
A jó példa ragadós, hát nemsokára táncban állott az egész Stefánia, Ha a miniszter
látta volna, milyen szépen ós könnyedén kifogtak mulatságokat eltiltó rendeletén!... Ha
látta volna, miijén gyönyörűséges reszketéssel járják a szegedi lányok a Stefánián a
polkát és m a z u r k á t ! . . . De nem látta h egyelőre valószínűleg nem is fogja látni a táncteremmé vált sétateret. De az biztos, hogy én
holnap megint elmegyek a Stefániára. És holnapután is. Általában:
Stefánián fogok
lakni ezután. Mert sehol nem mulathatok
olcsó pénzért olyan jól. És ezt a főkapitány
sem tilthatja be. A strandon nem lehet? Mire
való a Stefánia?
— Auguszta foheíce&nő kocs j a öabzeütközött egy fcutövm, Budapestről jelenti tudósítónk:
József

Auguszta

főherceg

főharcegnő és

pénteken

délután

meglátogatták a Kiscelli-uton levő

Pereac
kocsin
Schmjedt

Miksa buíorgyárosnak a villáját, amely tudvalevőleg

tele van műkincsekkel.

Vissza,
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Szegd, 1917. augusztus 18.

jövet a főhercegnő kocsija összeütközött e g y I Iához berendelt szabadkai albirót. dr. Lettre
auióval. Az autó első része összetört, a fő- Pál, Kalmár Szilveszter al ügyészeket, Moesz
Géza szegedi törvényszéki albirót, törvény**
hercegnő kocsija megrongálódott,
azonban
széki, járásbirókká. illetve ügyészekké nesem a főhercegnőnek, sem a főhercegnek
vezte ki a király.
vem történt semmi baja sem. Auguszta fő— Kitüntetések a Mária Terézia-renddel.
hercegnő később
fiával együtt egy másik
Budapestről telefonálja tudósítónk: A király
kocsin folytatta útját.
Dankl Viktor vezérezredesnek, Kövess Her— Mária Terézia renddel kitüntetett mán tábornagynak, Arz vezérkari főnöknek
szegedi százados. Budapestről telefonálja tu- és József főherceg vezérezredesnek a Mária
dósítónk: A király Heim Géza 46-os száza- Terézia-rend parancsnoki keresztjét. Hoffman
dodnak a Mária Terézia-rend lovagkerc-sz-tjét Péter altábornagynak, Lukaesics Géza vezéradományozta'. A százados a magas kitüntetést őrnagynak, Heim Géza 46. gyalogezredben
azért kapta, mért a múlt évi május 8-án saját
századosnak, Fischer Frigyes 11, népfölkelő
iuieiativájára a .Debei dón megszállt egy grá- gyalogezrdebeli főhadnagynak és Banfield
náttöícsért, amelylyel egyrészt kedvező csat- Gottfried sorhajóhadnagynak a Mária Terélakozást teremtett az Isonzó-front számára, zia-rend lovagkeresztjét adományozta. — A
másrészt pedig nagyszerű megfigyelő helyet
Mária Terézia-rend tagjai kérelmükre díjis szerzett.
mentesen örökös báróságot kaphatnak. A
— Kinevezések és áthelyezések a szerend parancsnokai évi 3000. lovagjai évi 1600
g e d i birósagnal. A hivatalos iap pénteki száma
korona penziót kapnak.
közli a bírói kinevezéseket. 'E szerint, a király
dr. Polgár .Sándor, Kiss Bertalan és Borsitz— A városok lisztszükségletének biztoky Béla ítélőtáblai bírónak, dr. Nagy Aladár sítása. Budapestről jelentik: Hivatalosan jelentörvényszéki elnöknek a kúriai bírói címet és
tik, hogy a városok az ellátatlan lakosság
jelleget adományozta, dr. Szabó Gyula szegelisztszükségletének biztosítása végett az Ordi főügyészi helyettest pedig a pécsi Ítélőtáb- szágos Közélelmezési Hivatal elnökének utallához kúriai birói eimmel és jelleggel felruháványa szerint a Haditermény Részvény társas
zott ítélőtáblai bíróvá kinevezte. Magay Laságtói az alaprendeletben megállapított 12 kijos, dr. jMárton József, dr. László Adolf, dr.
logramos fejkvóta alapján kapják meg a gaElemy Sándor törvényszéki birókat. dr. Scdiubonát és pedig legalább három havi előleges
lek Tecfil és Csillag László járásbirókat, Sárészletben. A gabona felőrlésére nézve a váfár Sándor és Courry Richárd törvényszéki
rosoknak a Haditerménnyel egységes elvek
birókat a VII, fizetési osztályba sorozott töralapján kell szerződni, amely szerződéseket az
vényszéki bírákká, illetve járás és betétszerOrszágos Közélelmezési Hivatal elnöke hagykesztő bírákká nevezte ki a király. — dr. Szaja jóvá. A felőrölt lisztmennyiséget a várobó Gyula főügyészi helyettes helyére a szegesok az első két hónap letelte után havi részledi főügyészséghez dr. Táby Mihály budapesti
tekben kapják ki, ugy, hogy állandóan két
ügyészt helyezték áí. Dely Károly járásbíró- havi készlet álljon rendelkezésére a városoks á g ! albírót, Arnold Gyula Ítélőtáblához tanak. Azt, hogy az őrlésből származó korpából
•nácsjegyzőül berendelt, Tóth István itélőtába városi közfogyasztásra termelő tehenészetek
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Telefon 11-85.

Szombaton és vasárnap

A szezon legszebb műsora!

Leánysors
dráma 4 felvonásban.

Egy napos feleség
vígjáték 2 felvonásban.

A 9 órai előadás a Korzó mozi nyári
tesz megtartva.

A

helyiségében

Előadások szombaton 5, 7 és 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
ü n V l l á n a f r " P á h o , y I z s ö l y e 1.20, I. hely 1 K.,
n c l l j u l Oll. II. hely —.80 fillér, III. hely —.50 fillér,

^ ^
•

számára mennyi lesz visszatartható, az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke fogja megállapítani. Hogy pedig a 12 kilogram gabonából mennyi lisztet kap a gabona tulajdonosa,
tisztán a kiőrlés megállapítandó módozataitól
függ.
— Rendelet a hősök megkülönböztetéséről
A hivatalos lap pénteki száma közli a következőket: ö császári és apostoli királyi Felsége
a következő legfelsőbb kéziratot méltóztatott
legkegyelmesebben kibocsátani: Bátor katonáim közül sokan hagyták el sebesülten a
küzdőteret, mielőtt alkalmuk lett volna vitéz
magatartásért kitüntetést kiérdemelni. Hasonló sorsban részesülök mások, kik hadifáradalmak folytán megbetegedve s egészségükben tartósan károsulva, nem vehetnek többé
a harcban részt. Óhajtom, hogy ezen derék
katonák megtisztelő jellel legyenek megkülönböztetve. Megbízom a vezérkar főnökét,
katonai Minisztereimet s a tengerészet parancsnokát, hogy ezen Akaratom végrehajtását célzó javaslatokat terjesszenek Elém. Kelt
Reichenauban, 1917. évi augusztus hó 12-én.
• Károly s. k.
— Amnesztia-rendelet. A hivatalos lap
pénteki száma a következő királyi kéziratot
közli: Magyar igazságügyminiszterem előterjesztésére azoknak a hat hónapot meg nem
haladó szabadteágvesztés-büntetésre ítélt egyéneknek, akik a most folyó hábqruban jelen
Elhatározásom keltéig 1, legalább két évet
katonai szolgálatban töltöttek, — 2. legalább
két hónapig harctéri szolgálatban voltak és
ütközetben részt vettek, — 3. harctéri szolgálatuk tartamára tekintet nélkül — ütközetben
anusitott vitézségükért kitüntetésben
részesültek, vagy megsebesültek, avagy háborús
fáradalmak folytán keresetképtelenné lettek,
fő- és mellékbüntetésüket illetőleg a büntetésnek hátralevő részét kegyelemben elengedem.
Kelt Reichenauban, 191.7. évi augusztus
hó 12-én.
'V
Károly s. k.
Dr. Vázsonyi Vilmos s. k.
Ez az általános katonai amnesztia nem
érinti néhai 1. Ferenc Józsefnek 1916. év,i julius hó 5-én kelt azt a legfelsőbb elhatározását, amely szerint mindazok ellen a bűnvádi
eljárás függőben tartandó, akik katonai szolgálatra bevonultak, bárha ez idő szerint már
nem is teljesítenek katonai szolgálatot. Foltétel, hogy a cselekményt 1914. évi szeptember
hó *20. napja előtt követték el és az alkalmazandó büntetési tétel az öt. évi szabadságvesztést meg nem haladja.
— Merényletet követtek ei Frigyet főherceg kaplanja eiien. Mocik Felician egyházi zeneszerző ellen, aki Frigyes főherceg
házi káplánja, mex-ényletet követett el Schoiu
koffer orgonagyáros. Az orgonagyáros bottal
•fejbevágta, majd tőrrel oldalba szúrta a káplánt, aki súlyosan megsebesült. A merénylet
oka régi ellenségeskedés.
— Szombaton — hústalan nap lesz. A
polgármesteri hivatal közli: Az Országos.
Közélelmezési Hivatal elnöke az augusztu*
17-ére eső húsfogyasztás! tilalmat augusztus
18-ára helyezte át s igy péntek helyett szombaton kell a hústalan napot megtartani.
— A főzelék és gyümölcsfélek uj makszimilis ara. A hivatalos lap legutóbbi száma
közli, hogy az Országos Közélelmezési Hivatal jóváhagyásával augusztus '21-től 31-ig, illetőleg további rendelkezésig uj maximális
árakat állapított meg az Országos zöldség-, főzelék- és gyümölcsforgalmi bizottság, még
pedig három fokozatban: a tei-melőuél, a
nagykereskedőnél és a kiskereskedőnél. Ebben a sorrendben kilónkint a következő árakat szabták meg: .tök 40,50,60 fill., káposzta 56
70, 80 1111,, zöldbab 1(M), 130, 144 fill.. kalaráb
80, 98, 108 üli., paradicsom 50, 68, 80 fill.,
ugorka (kovászosnak) 28, 36, 40 fill., paprika
darabja (tölteni) 8, 10, 12 fill., almára nógj;

Szeged, 1917. augusztus 18.
minőséget szabtak meg és az ára kicsiben
42—165 között váltakozik, körte 60—200 fill.,
nyári szilva 40—80, 55—100, 66-114. ringló 100,
135, 160, görög dinnye kicsiben 42—68, sárga
dinnye kicsiben 42—94, őszi barack kicsiben
120-300, szőlő 260, 300, 320, Augusztus 21-től
szeptember 30-ig vörös hagyma 100, 120, 134,
fokhagyma 200, 234, 260 fillér.
— Egy táblabíró öngyilkossága. Székely
Károly táblabíró, a betleni járásbíróság vezetője, agyonlőtte magát. Az öngyilkosság oka
nagyfokú idegesség.
— Ezer ho'das erdő égése. Versecről jelentik: Berzászkh község határában levő
kincstári erdő vasárnap eddig ismertelen okból kigyulladt és a tűz nagy gyorsasággal terjedt tovább. A tiiz oltására kirendelt munkások és bányászok tehetetlenek voltak a hatalmas tűzzel szemben, mire Versecről és Fehértemplomról katonaság jött ki a helyszínre. A
Uiz azonban egyre terjedt. Ma már ezer hold
területen ég az erdő. Attól félnek, hogy az
egész erdő elpusztul. Szegődről csütörtökön
délután különvonaton utászok érkeztek Báziásra, ahonnan hajón a berzászkai nagy erdőtüzhöz mennek.
— Szénlnség. Prágából jelentik: A komotaui
gázgyár szfhhiány miatt kénytelen volt üzemét teljesen beszüntetni. Ezen cseh gázgyár
közel fekszik afezénvidékekhez és évi gáztermelése másfél millió köbmétert tesz ki.
— Rablógyilkosság a vonaton. Temesvárról jelentik: Oppeiz János 53 éves temesvári
cementmunkást, aki Újvárról utazott Temesvárra, csütörtökön délután a vonat egyik fülkéjében holtan találták. Az orvosok erőszak
és fojtogat ás nyomait találták a hullán. A
cipők is hiányoztak a lábáról és zsebében semmi pénzt sem találtak.
Valósziuü. hogy a
munkás rablógyilkosságnak esett áldozatul. A.
rendőrség széleskörű nyomozást indított a
bűnügy kiderítésére.
— Az Esperantó kör 19-én vasárnap délután 5 órakor Vár-utca 7. sz. alatti helyiségében délvidéki esperantó értekezletet tart.
melyen a nagyobb délvidéki városok vesznek
részt. Minden érdeklődőt, szívesen látnak. Külön meghívókat nem boesájtanak ki.
— Hat hónapra elitéit zsirdrágPó. Aradról jelentik: Atlasz Izidor és társai bűnügyében most ítélkezett a rendőrbiróság. Atlasz
Izidor Ötszászezer koronát bocsátott a Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank aradi "fiókja utján néhány ügynöke rendelkezésére,
hogy
megszervezzék Aradon a zsir- és szalonnavásárlást azzal az utasítással, hostv maximé,
tti áron felül is vásároljanak.
Ügynökeit a

TI
oálaszlóloga
egyhangúlag a

HIHIHI

púder és krém mellett
nyilatkozik meg, mert
e két szer a női szépség
egyedüli
biztositéka.
Próbadoboz kor. l.«—
Nagy doboz „
2.50
MlndenBlf Nap fial öl

DfiLMÁDYARÖR^ÁÜ.
szegedi Verpfkgsttiagazin
és a hadügyminisztérium hamisítóit bizanyiívdnvat\kU félrevezette, mert azt akarta elhitetni, hogy a katonai hatóságok felhatalmazták őt arra, ihogy
a maximális áron felül is vásárolhasson. —
Súlyosbító körülménynek vette ,n rendőrbirö
azt. hogy- Atlasz Izidor Aradon álnév alatt
tartózkodott
a szállodákban, amiért különben külön eljárás van ellene folvamatban;
továbbá azt is. h o g y a polgári lakosságtól
elvonta a zsirt és szalonnát, felhajtotta az
árakat és több vidéki városban is
hasonló
üzelmeket követéit el. Ezért hat hónapi elzárásra és 2000 korona Pénzbüntetésre ítélte.
— ÖRA és ÉKSZER javításokat gyorsan,
pontosan és olcsón készit F I S C H E R K.
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538.
— Rómíott szalámi. Pe'nteken délben följelentés érkezett a kihágást bírósághoz a Danner Mihály cég ellen, hogy romlott szalámit
árusít. A följelentéshez egy darab szalámit is
mellékeltek. A rendőrorvnsi vizsgálat igazolta
a följelentés alaposságát, mire a rendőrség,
elkobozta, a. romlott szalámit, Danner azzal
védekezett, hegy a szalámit a Has- és Vásárpénztártól vette. Az eljárás megindult.
— Makszlmálták a szílvanemfiek árát.
A hivatalos lap pénteki száma kormányrendeletei közöl a szilva makszmiális áráról. \
rendelet az őszi szilva árát 33, a nyári "szilv
árát 22 koronában állapit ia meg! A nyári
szilvából készült cefre 20. az őszi szilva eefré
ie 30 korona. Egyéb szi 1 vakészit menyek re a
tavalyi rendelet az irányadó.
— A hüvelyes vetemények zár alá vétele.
A hivatalos lop pénteki száma' közli a kormányrendeletét a bab. borsó, lenese, lóbab, tsknrmányborsó és a tatárkatermés zár alá vételéről és lesrmagasabb árának megállapításáról. A rendelet intézkedik a készletek kötelező bejelentéséről, a zár alá veVOről és az,
árusításról, végül ismerteti a büntető rendelkezéseket. A lóbab maximális árát 60 koronába állapítja meg a rendelet, A többi felsorolt
hüvelyesnél a hatóságilag megállapított legmagasabb árak az irányadók.'

Macedóniában a helyzet
változatlan.
B U D A P E S T , augusztus 17. (Közli a m i i
niszterelnöki sajtóosztály.)

Délkeleti harc-

tér: A helyzet változatlan.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
BERLIN, augusztus 17. A nagy főhadiszállás jelenti:
A macedón arcvonalon a
helyzet változatlan.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Kerenszki nagy jelentőséget tulajdonit a stockholmi
konferenciának.
Genf, augusztus 17. A Dailv News pétervári iudósitója előtt Kerenszki a következő nyilatkozatot tette:
— Komoly félreértések vannak, amint
látom. Jegyzékünkből téves
következtetéseket vonnak le. Mi nem akarunk mást ezzel a jegyzékkel, mint megvilágítani helyzetünket. Koalíciós kormány vagyunk és mint
koalíció, nem köthetjük le magunkat a stockholmi konferencia határozatával, mert ez a
konferencia pártügy. A mi konferenciánk —
az antant kormányainak konferenciája — a
londoni értekezlet, a stockholmi pedig a
munkásságé. Ez volt minden, amit jegyzékünkben mondani akartunk. De semrmesetre
sem mondtuk, hogy ellenezzük a svéd konferenciát. csupán annyit, h o g y nem a mi
dolgunk a konferencia mellett vagy ellen

1
állást foglalni. Egyáltalán nem
mondtam
Thomas miniszternek, hogy ellenzem a konferenciát, sőt nagy jelentőséget
tulajdonítok
a konferenciának, bár azt hiszem, h o g y sokkal hatásosabb lett volna, ha akkor történik,
amikor mi a harctéren fölényben vagyunk,
nem pedig most. De azért én nem ellenzem
a konferenciát, dehogy is ellenzem. Minden
alkalommal nyomatékosan kiemeltem, hogy
az antant kormányainak ellenszenve a stockholmi konferencia iránt, csak a németek dolgát könnyiti.

Oroszország téli háborúra
készül.
Stockholm, augusztus 17. A Stockiholms
Dagblad jelentése szerint Terescsenko
orosz
külügyminiszter javaslatára az
ideiglenes
kormány elhatározta,
hogy
haladéktabml
megtesz minden előkészületet az ni (éli had
járatra.
Az állam' szerződéseit a gazdasági kartelekkel és szervezetekkel meguititották. A:
hadsereg újjászervezése n jövő év tavaszára
lesz kész. addig az oroszok semmiféle
katonai akciót nem kezdeményeznek.
Azt hiszik,
h o g y az ellenség ofíenziváiának csak politikai céljai vannak és nemsokára meg fog
szűnni. Az orosz sereg a jövő évben a legszorosabb összeköttetésben fog állni a szövetséges hadseregekkel, Valószinü, h o g y
novemberben az antant nagy ka tanai konferenciái tart, hogy az 1918. évi egységes
haditervet
megállapítsa.

Poincaré látogatása az olasz
fronton.
Lugano, augusztus 17. A Corriere deli a
Sera jelenti, h o g y a francia köztársaság elnökének látogatása az olasz főhadiszállásom
rendkívül fontos megbeszélésekkel függ öszsze. Poincarét elkíséri Udinébe
Boitrgeois
miniszter és Barrére, a római nagykövet.
Még kedden olasz földön nagy diszszemle
volt Poincaré tiszteletére. Mihelyt az elnök
megérkezett, felvonultak a csapattestek és
Poincaré lelkesítő beszédet intézett az olasz'
katonákhoz. A szemle után az elnök olasz
vezérkari tisztektől kísérve ellátogatott a
frontnak ama helységeibe, ahol a leghevesebb csaták dúltak. Görzben is volt Poincaré. A városházán ünnepi beszéddel üdvözölték. amelyre az elnök válaszolt.
Lugano, augusztus 17. Poincaré — mint
a Steíani-ügynökség jelenti — tegnap este
hagyta el az olasz frontot. Az elnök hétfőn
reggel érkezett meg és kedden nagy csapatszemle volt, amelynél az olasz király. Cadorna. Porro Boselll, Sonnino és Bissolafi
jelenlétében hat olasz
tábornoknak, negyvenöt tisztnek és több katonának átnyújtotta Poincaré a becsületrendet és a hadi keresztet. Azután meglátogatta a nevezetesebb frontszabaszokat.
Lugano, augusztus 17. Poincaré francia
köztársasági elnöknek az olasz fronton tett
látogatásáról még a következőket jelentik:
Az elnököt Boitrgeois miniszter, Dupage tábornok és Barrére nagykövet kisérte. "Áz elnök megtátogatta a Karszt nyugati lejtőjét,
Podgorát és Tolmeint. Áz elnök személycsen fogadta es kitüntette az olaszok két harci költőjét. D'Anmmziót és Ofettif.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: V á r s a y U.
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G y o m o r balosok dle s é r i k a Lelzinger-fé!e
gyomorcscpp jó hatását,
üvegje I koronáért kapható 3 Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged.
Széchenvi-íár.
250
Legjobb hajfestő at
órsíáeo8iD elismert Leinz i i g e r féle. A-a 4 korona,
kaphe-tó Leinzinger Ovo la
gvogyszertárában Szeged,
Sz schenyi-té*.
25C

Segesváry drogéria mellett. Őszi divat

újdonságok,

választékban. Át-

alakítások a legújabb formák után készülnek.

81

APRÓHIRDETÉSEK
i z z a d v a l a m e l y test
r é s z e ? Ugy használja s
d ' . Leinzinger-féle ktorőbált s;ert. Üvegje 70 fillérért kaohatő Leinzinger
gy igyszertárában Szeged,
Széchenyi-í£r
250

MEZET

Ü Z L E T

Kárász-utca 6. sz.

gyászkalapok, kalap diszek nagy

F á j ó s f o g á r s vegyen
mielőbb n híres Lcinzlnger-féle f o g"c s e p p b 61
üvegje 70 fillérért kar
ható
Leinzinger
Gyr a
gyógyszertárában Szeged,
S2échenyi-tér.
25£

SzaiáiuS
kapható

k.ajhíillás, h a i k o r ö '
3 ' x r s a n elmúlik a Letrz.nger-féle „ C b f n « h * j
s z e s z " által. Ára K 3.—
Kapható Leinzinger Qyu'.a
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

S Z E M E R E

t e r m é í i y ü z l e t e

S Z E G E D , Feketesas- és Kigyó-utca sarok.
Telefon 10—90.

Va!éfia-tér.

különösen d a r a b o s é s oltott m é s z ,

portiand-

Teletonssámoii

é s r o m á n c e m e n t , továbbá kőagyag- és cementcsövek, kátrányfedéllemez és elszigetelők, mennyezetnád, g i p s z ; tűzifák ölenkint és aprítva állandóan
Bank

? a j ő s z ü l é s ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féie
„Hajresíorerl
használja.
Ára
2.—
Kapható Leinzinger Gyula
ygőgvszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
250

n a g y b a n vásárol, a l e g m a g a s a b b á r b a n .
Ajánlatokat árral m e g m i n t á z v a kérek

csak rudakban 22.—
és 24.— koronáért

Bokor-tlál,

tulajdonosa.
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Raktár 231

§ Szegedi Bankegyesiiiet áru raktárai, f
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21.
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15.
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Kozma Andor:
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Klárika doktor
Shaw Bernhard .
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