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A londoni konferencia
határozata.

VI. évfolyam, 202. szám.
sos eszköznek kínálkozik. Az antant szociád
listáinak azonban meg kell tenniük a másik elhatározó lépést is és — ha komoly

Péntek, augusztus 31.
szándékuk megjelenni a stockholmi konferencián — állapodjanak meg mielőbb a
hadicélokban is.

Az antant szocialistái végre jobb belátásra jutottak és kezdenek arra az ultra
lépni, amely a tisztességes békére vezethet. A központi hatalmak már megtették
a lépéseket a béke felé. de a fél uton meg
keltett állaniok, inert az antant nem mutatott hajlandóságot a közeledésre. Az an.gol, francia és .olasz szocialisták sem, akik
Az olaszokat mindenütt véresen visszavertük. még a stockholmi konferencián sem akar- tak megjelenni. A londoni tanácskozáson is
Ujabb
oly határozati javaslatot terjesztettek elő, Az offenzíva éfa tO 0 0 0 foglyot eftetiünk. amely azt javasolta, hogv az antant-állalégitámadás Trieszt ellen. (niok szocialistái ne folytassanak addig tanácskozást az ellenséges államok kiküldötGörztöi keletre sem engedett meg az
BUDAPEST, augusztus 30. (Közli a mi- |
téivé!, amig Németország ki nem üriti a niszterelnöki sajtóosztály.) A nagy Isonzó- j ellenséges seregek nyomása. Ha délelőtt
-megszállott területeket. A határozati jacs-aik egyes támadásokat kellett Is visszavaslatot azonban nagy többséggel eluta- mérkőzés tegnap is a legnagyobb elkese- j
vernünk, délután már főbb órás pergői tüz
redőssel
folytatódott.
A
védők
arcvonala
sították és kimondották, hogv részt fognak
után az ellenség újra általános nagykitergyőzelmesen
állott
elleni
a
(legsúlyosabb
cvenni a stockholmi konferencián.
Az antant szocialistái tehát nem kivált- rohamoknak. A Kaitól északra levő terü- jedésű tömegtámadásba ment át. San Marják, hogy Németország kiadja a fegyvert letien a reggeli órákban két olasz támadás ko területe újra a küzdelem központjában
A kezéből, mielőtt a béketárgyalások eredösszeomlott. Podlescenél, Madoninál és Bnb állott. Szuronnyal és kézigránátokkal itt
ményt Ígérnének, ami arra vall. hogy az
antantnál is kotmoly sző kezd lenni a béke, tótnál az ellenség egész napon át a késő épugy, mint mindenütt St. Caitarlna és Vernem pedig könnyelmű játékszer. Eddig az éjszakáig szakadatlanul uj tömegeiket vet íojla között megtartottuk első vonalunkat.
antant oly feltételeket szabott a központi harcba állásainík ellen; összes rohamai Kostanjevicánál arcvonalunkat a sikeres
hatalmak élé, amik teljesíthetetlenek vol- megtörtek vitéz harcosaink szívós ellen- rajtaütés után kissé előretoltuk. A legutolsó
tak. Ürügyeket kerestek, amelyekkel gán- állásán. A sok harci eszközhöz, amelynek harcokban egyéb csapatok kö~"t a 10.
csot lehet vetni a béke útjába. Biztató jel,
hogy a londoni konferencia végre szakított segítségével az ellenség megtörni kísérelte przemysli és a 48. nagykanlzs«« ezra.K.
az antant áilamíérfiainak lehetetlen tervei- ellenállásunkat, tegnap egy uj járult, ame- osztagainak alkalmuk nyílt arra, hogv küvel, mert az<t mutatja, hogv az ellenséges lyet ezen a területein alig várttunk volna. lönösen kitüntessék maglikat. Az telente
közvélemény már józanabbul Ítéli meg a Rritoftől keletre az olasz lovasság rohanta véres veszteségei rendkívül súlyosak.
helyzetet. Ennek a hatása érvényesülni fog meg sáncállásunkat. Géppuskáink tüze foA 11-ík Isonzó-csata kezdete óta a beannál a válasznál is, amelvet az antant a
gadta őket.
szállított foglyok száma több mint tízezerre
pápa békeakciójára ad mard.
A Monté San Gábrielén küzdő hőseink emelkedett.
Az antantbeli szociálisiák konferenciájának azonban van szépségfoltia is. A hadi- számára augusztus 29-jlke ismét nehéz óráTriesztet tegnap délelőtt másodízben,
célok megállapításában nem tudtak meg- kat hozott. Az ellenség ujabb rohamot in- ina reggel 48 órán beiül harmadízben bomegyezni. Ugy látszik, Ihogy a szocialisták
dított a védmtí ellen. Estefelé sikerült az bázták ellenséges repülök. A támadásnak
egy része nem cs.atlakozik az annekszióés hadikárpótlás nélkül való békeprogramm északi lejtőn árkainkba behatolni. Az uj több lakos esett áldozatul. Számos magánértelmezése ,körül vannak sulvos 'ellenté- küzdelem az olaszok rendetlen futásával házat megrongáltak.
tek. Ezen a téren még érlelődniök kell a végződött.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
dolgoknak. Az első bátor lépést az antant
szocialistái megtették. Ha valóban részt
akarnak venni a stockholmi konferencián,
ezt csak ugy tehetik, ha előbb megállapodJózsef főherceg vezérezredes arcvonak egy közös békeprogr.amrrtban. Addig
BUDAPEST, augusztus 30. (Közli a mia határozatnak reális értéke nincsen, mert niszterelnöki sajtóosztály.) Foksanitól észak nala: Trigulocnától délre vonalaink ellen
az egységes föllépés feltételei, ami nélkül ra német ezredek uj sikereiket kibővítet- irányzott rohamtámadásokat visszavertünk.
megegyezés nem jöhet létre, hiányzanak.
ték Iresti helység elfoglalásával, amelyet
Már pedig a stockholmi konferencián, olyan
Mackensen
vszértábornagy hadcsohatározatot kell hozni, amely alapul szol- számos ellenséges támadással szemben port ja: A Foksanitól északnyugatra fekvő
gálhat a béketárgyalások felvételére. Min- megtartottak. Odranától délre meghiúsulden esetre a szolidaritás súlyának kefl oí* tak ellenséges előretörések. Tovább észak- hegyekben 28-án elért sikert tegnap kibőtért hódítani, mert a szocialisták akciójá- ra a keleti arcvonal számos helyéti fokozó- vítettük. Harcedzett támadó csapatok erőnak ez lenne a legfőbb jelentősége. Hiszen
teljes előretörése kivetette a szívósan véha Stockholmban maguk a szocialisták sem dott a harci tevékenység.
dekező ellenséget Drestiből és a falutól
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
tudnának egymás között az igazságnak és
északra fekvő magaslatokon át a Susitajognak megfelelte békealapot teremteni, a
völgy felé nyomta vissza. Egy sziléziakBERLIN,
augusztus
30.
A
nagy
főhadikormányok békekonferenciájának ideje még
ból
és szászokból álló ezred különösen kiszállás
jelenti:
Lipót
bajor
herceg
ve«érnem érkezett el.
Stockholmban döntő jellegii és kötele- tábornagy arcvonala:
Diinaburgnál és tűnt. Körülbelül 300 foglyot, szátnos gépző határozatot aligha hozhatnak a szocia- Smorgonnál a tűztevékenység jelentéke- puskát és jármüvet szállítottunk be. Az
listák a háború és.béke sorsa felől. Ezt a nyen feléledt. Luoktól délnyugatra, Tarno- ellenség heves tehermentesítő támadásai,
jogot a felelős kormányok maguknak vindikálják. De demonstrációra és a hivatalos polnál és a Teriié metttén is élénkebb volt amelyeket az emberáldozatra tekintet nélkül intézett Muneelutőí északkeletre és
•ái orosz tüzérség, mint különben.
béketárgyalások előkészítésére igen hatá-

Az Isonzó-csafa a legnagyobb
elkeseredéssel folyik.

Foksaniná) ujabb sikert értünk el.

3

'

ászaikra az elvesztett vonalak ellen sikertelenek maradtak és nem gyakoroltak be
folyást a Susitától nyugatra folyó támadási
mozdulatokra. A Szereth mentén és az

mOgAiQYÁSDSSBüg.

Alsó-Duna mentén fokozódott a harci tevékenység.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály?

Szeged, 1017. augusztus &L,

TÉ6ÜJABB.

ZÜRICH: Lloyd George szabadságra
tnegy és távolléte alatt Balfour fogja helyettesíteni.
GENF: Síürtner, volt orosz miniszterelnök utolsó óráit éli. Halála minden pillanatban bekö vetkezhetik.
LUGANO: Cadorna kijelentette BarBERLIN, augusztus 30. A nagy főhadi- letre tüzhuilámok után megindult több franziliai miniszterrel folytatott beszélgetése
szállás jedenti: Rupprecht trónörökös had- cia felderítő előretörés meghiusult. Verdim
ícsoportja: Flandriában a harci tevékeny- ei'őtt a tüzérségi harc este újra nagy heves- során, hogy a legújabb olasz offenziva a
ség tegnap Is csak erös tüzelésre szorítko- séget ért el. Felderítő ütközetekén kivül legfontosabb valamennyi offenziva között,
amely a világ minden harcterén eddig törzott. Ypernitöl északkeletre és északra eső mem volt gyalogsági tevékenység.
néhány szakaszon kora reggel az, angolok
Albert wiirttembergi herceg hadcso- tént. Olaszország célja Déltirolt és Triesztet felszabadi tani és az olaszok tekintélyét
Wleljétől északkeletre heves támadást In- iportja: A Thiauccurtra irányzott tüzet Noés világhírét megalapozni.
téztek, amely tüz tinikben és közelharcban vSatüt Bnuy Pres erőteljes bombázásával újnagy veszteségük mellett összeomlott.
SAJTÖHADÍSZÁLLÁS: Az orosz veból viszonoztuk.
zrkar
jeleníti 29-ikén: Román harcvonal:
A német trónörökös hadcsoportja:
LUDENDORFF. első föszállásmester.
f
oksani
irányában az ellenség 28 ikáu virA Chennn des Dameson, Gernytöl délke(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
radatkor tűzelőkészítés után megtámadta
állásainkat. Az egyik hadosztályunk az
Véres zavargások Péterváron.
ellenséggel szemben nem tanúsított kellő
— Ostromállapot /Moszkvában. —
ellenállást, hanem elhagyta állásit és rendetlenül menekült. Az egész nap folyamán
STOCKHOLM, augusztus 30. Péegyezer munkás sztrájkba lépett, köztük
ÍZ ellenség folytatta előnyomulásiát és köterváron 23 ikán virradóra ujabb
Uannak a hadfölszerelési tizeinek munkázeledett az irestl vonalig. 29-ikén vlrrladóra
véres zavargások voltak. Géppussai is. A vasutakon általános sztrájk váraz e'lenség folytatta sikerének kiszélesítékákkal tüzeltek s páncélautók cirható. Az ideiglenes kormány tagjai csak
sét és a Warntza környékért áttörte állákálták. Üt városrészben volt lövölerős katonai födözette! merik elhagyni
sainkat.
dözés. A lakosság pánikszerűién
lakásukat, Kerenszki páncélautomobiíon jár.
ZÜRICH: A Temps jelenti Madridból:
menekült. A vasúti jegyekért hiheKerenszki heves szemrehányásokkal illetSpanyolország
egyes részeiben ismét zatetlen árakat fizettek. A részletek
te a moszkvai polgármestert, hogy roszvargások
vannak.
Több városiban, igy
hiányzanak.
szul informálta őt a lakosság hangulatáról.
Madridban ismét katonai őrjáratok cirkálStockholm, augusztus 30. Miután a (Mikor a szövetséges diplomaták a vasútnak.
maximalisták Moszkvában szombaton és ról a városba hajtatnak, a kocsikra többROTTERDAM: A moszkvai áflarnvasárnap ismét heves tüntetéseket rendez- ször rálőttek.
kungresszus a hadsereghez kiáltványt intek, elrendelték az ostromállapotot. Huszontéz. Felszólítja a katonákat az utolsó erőpróbára, mert ez hozza meg a győzelmet
Az Uniónak és Japánnak érdeke a közeli béke.
és a háború befejezését.
PÉTERVÁR: Dimitriev Radko tábor— Wi'soií válasza a pápának. —
nok súlyosan megsebesült, állapota reményROTTERDAM, augusztus 30. A Times,
GENF, augusztus 30. A Newyork He- |
telen.
szerint
WJlsonnak a pápához Intézett várald párisi kiadása közli, hogy az amerikai
LONDON: Lord Edward Grey, a volt
laszában Wilson lehetetlennek taríja a békormány a washingtoni japán nagykövetkülügyi államtitkár meghalt.
kekonferencia elfogadását, amig NémetorBÉCS: Németország és Atiszfria-Matel azon fáradozik, hogy Japán ós az Egye
szág hozzá nem járul a lefegyverkezéshez,
gyarország
között történt megállapodás
sült-Államok között megegyezést létesítsen ami lehetetlenné teszi neki az ujabb háboalapján az egész lengyel segitő hadtestet
a háborúnak mindkét állani érdekében való rúra való készülődést. A washingtoni kora fronton fogják felhasználni, mert a minmegrövidítésére é s a mielőbbi békekötés mány bizakodóan itéli meg a hadi helyden oldalon való ellenséges offenziva az
lehetővé tételére. A háború után a japán- zetet, miután a tengeralattjárók nem tudták
összes katonai erők összefoglalását köveamerikai szövetségi szerződést fogják ki- megakadályozni egy amerikai hadseregnek
teli meg.
Franciaországban való partra szállítását.
építeni.
BÉCS: A lengyel kormány megalakításáról folyó tárgyalások befejezés előtt
A londoni konferencia Stockholmba küldi az antant állanak. Ilyenformán Lengyelország rövidesen végleg az önálló államok sorába lép.
szocialistáit.
BERLIN: A Wolff-iigynökség jelenti
meg. A szövetségesek hadicéljairól tár30-ikán este: Különösebb események nem
Rotterdam, augusztus 30. A londoni
gyaló bizottság azt jelentette, hogy nem
történtek.
szoeialista-konlfaren 11a este véget ért. A
tudtak megegyezésre jutni. Azt a javasSAJTÖHADÍSZÁLLÁS (Esti jelentés):.
tanácskozás eredményéről kiadott tudólatot, hogy az állandó bizottságot utasít- Ma délután az olaszok a Bainsizza-fensikon
sítás kiemeli, hogy a konferencia ajánlja
sák a szövetséges állambeli szocialisták
és a Monté san Gabriele ellen újra hiábaa munkások é s a szocialisták különböző
második kongresszusának előkészítésére, való támadásokat intéztek.
szervezeteinek a stockholmi konferencián
szótöbbséggel elfogadták. Az állandó bivaló részvételt. Ezen kivül a jelentés
zottság az egyes szervezetek
két-két A német buvárhajók ujabb sikerei
mindössze csak annyit említ meg, hogy
kiküldöttjéből áll.
a határozatot élénk eszmecsere előzte
Berlin, augusztus 29. A Wolff-ügynökség'
jelenti: Tengeralattjáróink az Északi tengeren és a bristoli csatornában ujabban elsír
Kisebb harcok a macedón fronton.
lyesztettek négy gőzöst ée három angol halászhajót. Köztük volt két, legalább 4000 tontöbb
BERLIN, augusztus 30. A nagy főhadi- tctíak végre, amelyek alkalmával
nás, nagyon megterhelt felfegyverzett a f l £ o 1
szállás jelenti: Macedón arcvonal: Fokozó- crancla örsöt állásukból kiemelték és fog->
gőzös, egy nagyon megterhelt francia gőzös,
dott tűztevékenység tart különösen a Doi- iyul ejtették. Néhány támadó ellenséges
valószínűleg kőszénszállitmánnyal és a No 101
El Raza (W. Y. 105.) és S. H. 107. ielzésü anrantöl délnyugatra, Tiumáuá! és Alzakmah- századot tüzünkkel elűztünk.
gol halászhajó.
LUDENDORFF, első föszállásmester,
mál. A bolgárok sikeres portyázásokat haj-

Flandriában és Verdimnél szüneteltek

a gyalogsági harcok.

Szeged, 1Ú17. augusztus 81.

DÉLMAGYARüBtíZÁU

Krapotkin a föderatív
Pi tanács előterjesztést tesz a közgyűlésnek a gázgyár
köztársaság mellett.
megváltása ügyében.
Moszkva,
augusztus 30. A Pétervár';
Távirati Ügynökség jelenti: A mai konferencián megjelent ,,a forradalom nagyanyja", Breskovszka asszony és rövid beszédei
mondott, amelynek végén felszólította a
nemzetet, hogy végre térjen át a szavakról
a tettekre, hogy segíthesse a hadsereget.
A konferencián résztvevő különböző
politika*: csoportok vezetői Kerenszkihez
memorandumot intéztek, amelyben arra
kérik őt, hogy Plehanov és Krapotkin herceg, aki nem volt (felvéve a szónokok lajstromába, beszélhessen a konferencián.
Miután Kerenszki ebbe beleegyezett,
Krapotkin nagy politikai beszédet mondott,
arnlyben rámutatott egy esetleges
nemei
győzelem országot felforgató következményeire. Ezért felszólította mind a polgárokat,
mind pedig különösen a hadsereghez tartozókat, ihogy fáradhatatlanul igyekezzenek
meggátolni ezt a szerencsétlenséget. Krapotkin azzal a kívánsággal fejezte be beszédét, hogy Oroszországot végül mégis csak
kiáltsák ki föderatív köztársasággá. A konferencián ő adott először hangot erinek az
óhajtásnak és szavai után hosszan tartó
ovációban részesítették a nagy orosz forradalmárt.
Utána Plechanov beszélt, aki arról a
szerepről szólt, amelyet a duma az ország
felszabadítása és az orosz forradalom körül
játszott és élénken tiltakozott bizonyos
örültek házába való elemek feltevése ellen,
amely szerint az orosz forradalmi demokrácia kész volna Németországgal külön békéi
kötni.
— Ne egyezzetek soha abba bele, ne
tűrjétek sohasem, — mondotta Plechanov,
— hogy erről a demokráciáról azt merje
valaki mondani hogy képes volna ilyen lépésre, mert ha ezt megtenné, elárulná a
nagy francia és angol demokráciát.
Plechanov szavait nagy tetszészaj követte.
A megszállt területek béketárgyalás előtt való kiürítését nem követelik az antant-szocialisták.
Stockholm, augusztus 30. Az aníantáííamcik szocialigtáinák konfereinleiiája 55
szóval 4 ellen azt a határozat Javaslatot,
amely azt ajánlotta* hogy a szövetséges
állmok .szocialistái az ellenséges államok
kiküldötteivel addig semmiféle tárgyalást
ne kezdjenek, mig Németország ki inem
üríti a megszállott területeket, elutasította.
Orosz csapatok megszállták
a finn országgyűlést.
Pétervár,
augusztus 30. A Pétervári
Távirati Ügynökség-nek jelentik Helsingforsbói:
Tekintettel a finn országgyűlésnek a
feloszlató rendelet ellenére ma délelőtt ki
tűzött ülésére, orosz csapatok kora reggel
megszállották az országgyűlés 'épületét. A
város nyugodt.
A helsingforsi katonai és munkástanács
elrendelte, hogy a hadihajókon
legénységet
tartsanak
készenlétben.

— A gázgyár ujabb árfötemclési kísérlete. —
(Saját tudósítónktól.)
A csütörtöki tanácsülés a gázgyárnak egy ujabb árfelemclési kísérletével foglalkozott. Ez a legújabb
beadvány e hő 16-án érkezett a városhoz
és láthatólag azt a célt szolgálja, hogy
korrigálja a gázgyár által a törvényszékhez
beadott kereset hibáit. Legszenzációsabb
része a beadványnak az, amelyben a gázgyár beismeri, hogy a szegedi:
szénhiány
kevésbé lenne veszedelmes,
ha már meglennének a fölemelt egységárak,
A tanács
— igen helyesen — ezúttal sem tért el eddig elfoglalt álláspontjától, hanem — most
már hivatalosan is — értesítette a gázgyárt, hogy azonnal hajlandó előterjesztő ;t
tenni a közgyűlésnek a gázgyár megváltása
érdekében.
A gázgyárnak a városhoz intézett legújabb beadványa a következő:
Tekintetes Tanács! Folyó évi március
24-én keit beadványunkban azt a. kérelme:
intéztük a tekintetes tanácshoz, tudomá-ui
venni szíveskedjék, hogy a megváibzmt é .
megdrágult termelési viszonyokra való tekintettel ugy a légszesz, mint a villamc.
árára egységárát szerződésen felül föl kel
emelnünk. Ez idő óta — sajnos - termelési
viszonyaink nemhogy nem változtak nut .
hanem ellenkezőleg, még súlyosabbá válta .
A szénpiacon oly vad kereskedelem íolyii
hogy szenet manapság még napi árak molett sem lehet beszerezni és csak uzsore
árak révén lehet ahhoz hozzájutni.
Áll:
sunkat legjobban 'igazoljuk azzal a ténnyé,
hegy — habár minden lehető, elkövettünk
hogy -még arra való tekintet nélkül is a
tavaszi és mostani nyári hé napokban szeri.t
beszerezhessünk, ebbeli fáradozásai k eredménytelenek maradtak, o'yanavira, bog
ma, augusz.us 8-án szegedi telepünk körű
belül csak 100 vaggon szénkészlettd rendelkezik, mely készlet 30 napra \is csak alielegendő. A Szegeden tapasztalható. néhéz
élelmezési viszonyok munkásainkat i áj! n
dóati arra kényszeritik, hogv rnindini áb!
megújuló bérjavitási 'igényeket tára .ssza •
nak; megemlítjük, hogy csak a közeimül,
napokban voltunk kénytelenek épp.n a sz:
gedi nehéz élelmezési és megélhetési visz
nyokra va'ó tekintettel munkásainknak nagy
mérvű béremelést adni, amely miatt csak.
enné! az egy téteknél évi üzemkiadás in
kereken, további 35.000 koronával emelkednek. Nem tartjuk szükségesnek annak számszerű igazolását, hogy a gyártási viszonyok
-március óta mennyire súlyosbodtak, rae 1
hiszen a tekintetes Tanács üzemeiné! is tapasztalhatja ezt. E megdrágult viszony o"
folytán kénytelenek vagyunk folvó hó els
jéiől kezdődőleg a légszesz és villanyi gyasztás egységárait a következőképen fel
emelni;
Világítási szerződésünk 19. paragrafusa
szerint a fogyasztók 2-ik osz-tálvába tartozó légszeszfogyasztás
köbméterenkin :i
árát 20 fillérről 26 fillérre, a 3Jik osztályba
tartozó fogyasztóknál 26 fillérről 30 fillérre,
a magánfogyasztóknál 34 fillérről 38 fillérre, a fűtési és főzési céokra szolgáló légszesz
árát pedig 20-ról 26 fii érre, illetve 26 Kiér
tői 32 fillérre fölemelni.
A vEiamosáram fogyasztásnál az ívfény világitás árát ihektovaítóránkint az egységárakat az első és második osztályba sorozott fogyasztóknál 7 fillérről 8 fillérre, a
III. és IV. osztályú fogyasztóknál pedig 8
fillérről 10 fillérre emeljük az egységérakat.

A továbbiak során hivatkozik a gázgyár
arra, hogy a szegedi tanácsban már szinte
elvvé vált az a felfogás, hogv a gázgyár
kérelmét vissza kell utasítani azzal a hamis (?) jelszóval, hogy a közönség érdekéi
meg kell védelmezni. Számszerű adatokkal
igyekszik bizonyítani, hogy a fölemelt egységárak mellett is sokkal olcsóbb a gázfogyasztás, mint a fa-szén fűtés és a petróleum-világítás. Mord egy kis önbeismerés
következik, mely legvMgitji némiképpen,
hogy mi idézte elő a mai lehetetlen világítási állapotokat. Ez a rész szósreríht a következő:
Tisztelettel kérdjük .most a tekintetes
Tí nácsot, mikor védi meg jobban a közönség érdekét? Akkor-e, ha támogatja szegedi
telepünk törekvéseit és ezáltal fokozottabb
szt nbeszerzésre serkeni berniünkét, amelyre
most szükség van. vagy, ha ridegen a szerződés álláspontjára helyezkedjék és kiteszi
a i -gyasztóközönséget annak, hogv nem lesz
gáz?
Végül kéri a gázgyár, hogy ezt a mai
árbejeientését vegye tudomásul a tanács
azzal, hogy ezek az árak a békekötés után
6 hónapig érvényesek.
A tanács csütörtöki ülésén Balogh Károly ismertette a gázgyárnak ezt a z ujabb
beadványát. Közölte, hogy a beadvány szer.
ződés-ellenes tényeket tartalmaz. Igy a légszesz szerződésben biztosított ára nem 20,
26 és 34 fillér, 18, 22 és 30 fillér. A gázgyár
azonban a rnár kért és megtagadott árf ölemelési kísérletében megjelölt árakat veszi
szerződésileg elfogadottnak és most ezeket
az árakat akarja ismét fölemelni.
Ezután előterjesztette Balogh Károly
javaslatát, amelyet a tanács egyhangllag elfogadott. A határozat szószerinti szövegében a következő:
Nevezett Részvénytársaságnak ezt a
kérelmét nem teljesítjük, 'illetve ahhoz hozzá
nem járulunk és a szerződéses árakkal ellentétes árakról való előbb elsorolt felemeiéseket tudomásul nem vesszük. Mindenben
fent ártjuk előbbi áremelése tárgyában beadott kérelmére hozott határozatunkat,
s
annak indokára újból felhívjuk figyelmét.
Egyidejűleg
a
fogyasztóközönséget
ujabb hirdetmény kibocsájtásóval értesítjük, hogy a Részvénytársaságnak
a Szer*
ződéses áraknál többet nem köteles fizetíé. A közönség érdekében felkérjük a fő'
kapitányt és főmérnököt,
hogy esetleges
panaszoknál a tanácsi határozat értelmében legyemik a fogyasztóközönség
védelmére.
Miután pedig a részvénytársaság áremelés iránti beadványait a város ellen inditoít keresetében is azzal indokolja, hogy
a szerződés teljesítése a z eddigi árak mellett
reá nézve gazdaságilag lehetetlen és anyagi
romlásával járna, értesiti a tanács a részvénytársaságot, hogy hajlandó az
üzem
azonnali birtokbavétele
és megvétele iránt
a közgyűléshez előterjesztést temii. Kérjük
erre nézve hozzánk intézendő 8 nap alatti
értesítését.
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köny, megkönnyíti a magában kesergő vigasz- hogy észre sem lehet venni, talán le is f
óNófa-áruló.
talan
lelket.
la'ták katonai irodának, az étteremben peValamikor a Mais-téren is lármás volt az
Érdekes
kép
ez
ebben
a
háborús
beiivádig,
tessék elhinni, ember-ember hátán toélet. >Se hossza, se vége nem. volt a tanyai kosárban.
A
dal
az
elesettekről
szól.
a
frontok
long
a déli órákban, hogy a fáradt utas incsiknak, melyek szép rendbea sorakoztak és
panaszait
nyögi
el
s
kinek
ne
lenne
ma
fúj
dalkább
visszamenekül a vonatra.
mindegyiken volt egy-két sertés, malac vagy
mas
emléke
a
frontokról.
Nekem
volt elég időm várni, amig az
hizó, a vasár ment, mint a karikacsapás, ugy,
—
Hogy
az
a
nóta.
emböi"?
—
kérdi
vaétterembe
be
lehet jutni. Nagvsokára helyet
hogyha az ember hurkára éhezett szép téli
kaptam. Igen Ízletesen és elég olcsón lereggelen, kiment a Marstérre, megvette, lemé- laki.
het étkezni, kenyérjegy nem kell. aini he— Egy korona.
rette a kukoricán nevelt jószágot és estalkolyes is, legalább a vasúti vendéglőnek le—
Hát
a
másik?
nyatra már az asztalon gőzölgött a finom
gyen
meg ez a privilégiuma. A háborús mi—
Az
is
egy
korona.
„májas", „véres",, „német-hurka," meg egyéb
zériák
természeteseit itt sem hagyják cser•Töbet
nem
beszélnek
a
rongyos
emberek,
„disznóság" és a piros karcos mellett vidáben
a
/közönséget. Jeget alig lehet kapná
csak
nyújtják
a
piszkos
papírkoronat
a
sárgaman elíogyaszthattta sógor, koma, jóba rá t
az
ártézi
viz élvezhetetlenül meleg. Gyütársaságában. Még nóta is keletkezett utána, képű legényke felé, aki könnyelműen zsebre
mölcs
van
elég bőven, csak dinnyéihez jutgyűri
azt,
azután
odanyújtja
a
szomorú
„uj"
a liba belesegítettek a fáradt öregek is, mosohatni
nehezen.
nótát
és
tovább
énekel,
együtt,
egyszerre
a
fc iyra derbvén az arcukat, hogy lám, még
A pályaudvar forgalmából következtetilyer: is megeshet ebben a boldog világban ... vánnyadt asszonnyal:
ve
élénk,
nagy városi életet remélhetni BéÚjszegedi
kaszárnya
falára.
Mert- csak most tudjuk, hogy boldog világot
késcsabától.
Pedig a város maga a megtesKilenc
fehér
zászló
lobog
sorjára.
éltünk a szeLid béke korszakában.
tesült
unalom.
A városi élet lüktetése, eleKilenc fehér zászló őszi szellő lengeti,
Ma másként áll a bál. Ha hurkára éhezik
vensége
és
mozgalmassága
teljesen hiányEgy anya re tudja, fiát mire neveli.
az Ember, elég ha a múltra gondol és visszazik
az
utcákról.
A
vasútról
motoros
közle—v.
varázsolja az izét, utána a finom tepertős
kedik a községbe, az ember szinte szeretne
ssssEaaaaaaBBBaBBaaaBaaaatiBaaaaBBaaaaBaaaaafiaaaefass
pogácsáét, azután megiszik egy pohár friss árvisszafordulni. Elmaradottság és kulturáttézivizet s elgondolja: nono, lesz még kutyára
lanság
'levegője csapja .meg .az embert. Az
•dér, édes szellő lágy kenyér, a háborúnak is Háborús tapasztalatok
ép:ikerésben. az utcák elrendezésében sembefellegzik csak egyszer s azután . .. aztán
Szegedtől Békéscsabáig. mi esztétika.
boldog világ derül ismét a magyarra. Mert
A motorosból kiszállva körülnéztem egy
'hejh, nincs az a hosszú, aminek vége ne lenne. — A Délmagyarország kiküldött munkatársától— ke\eset. Elsősorban
n színház épülete tűnt
Ma tülekszünk egy font disznóimsért és betörfel. A homlokzatán olvasható: A közműveBékéscsaba,
augusztus
28.
jük egymás oldalbordáját egy fél kiló avas
Az ember azt hinné, hogy háborúban lődésnek. Most mozialőadásokat tartanak
zsírért, otthon pedig boldogan dicsekszünk el,
benne. Benéztem, egy hátborzongató tnokihogy hála a jóságos Istennek van mit ennünk, nem lehet kényelmesen utazni. Legalább is dráma pergett le a filmen. A színház kevés
ha husz koronát adtunk is érte. No de jól van annyi panasz hangzik el e tekintetben, hogy közönséget fogad be, de barátságos hajléka
ez igy. Igy tudjuk majd egykor értékelni, a közönség szinte fél vonatra ülni. csak az lehet a színészetnek.
amig volt, nem becsültük: a magyar föld jó- a csodálatos, hogy mégis állandóan tömve
Gőzfürdője Békéscsabának nincs, de a
ságát, szeretetét, meg a testvéri egyetértést. vmmak a vasúti kocsik. De. rátérve a dohelye megvan. A háború előtt ugyanis lelogra,
én
azt
tapasztaltam,
hogy
most
sokIMa a iMars-tér csöndes még hetivásárkordöntötték a régi fürdőt, .hogy egy modern
is. A disznópiac helyét lefoglalja a rongy-piac, kai kényelmesebben lehet utazni, csakhogy berendezésűt épitseuek föl. de a háború miatt
ami szintén agy ur lett, mióta „cédulára" érteni kell a módját. Vannak valóságos uta- az épitkezést elkezdeni nem lehetett. Igy
élünk. A sok uraságtól levetett gúnya most zó zsenik, akik hamarosan ellesték és kiszi- imcst a közönség fürdő nélkül van. ami nem
matolták minden tcsinját-bi'niát a háborús
gőgösen pihen a földön és egymással beszélközforgalomnak.
Ezek soha nem élvezett nagy veszteség, mert a iszénlhiánv nyalt
getvén, sok-sok érdekes történetkéket regél
nyugalommal
utaznak.
A fő dolog termé- valószínűleg ugy sem lehetne most üzemel. Soká hevertem a fiók aljában, mondja az
szetesen
az,
hogy
elhelyezkedjék
az ember ben tartani, hiszen Szegednek is van gőzfüregyik, már a parfüm is kiröppet belőlem,
dője és még sincs. Kellemetlenebb azonban,
mert nem kellettem se a kisasszonynak, se a többed magával egy fülkében. A később ér- hogy a folyóban való fürdés is igen bajos
kezők
a
folyosón
egymás
hegyin-hátán
szőcselédnek, akinek a havibérébe akartak odaBékéscsabán, mert az effajta fürdőt is leadni, de bezzeg most ugyancsak kapós vagyok. re: ganak . Nem is gondol senki arra, hegy. bontották, Ezt azután nem sikerült hitelesen
még
volna
hely
a
kupékban,
igy,
amig
n
foEljönnek értem a külvárosi kisasszonyok is,
megtudnom, hogy miért. Vízvezetéke a közmert — ugy mondják — a boltokból kifogy- lyosón tülekedni kell egy kis talpalattnyi ségnek szintén nincs. A háború után nagy
tak a testvérkéim e most ha 16 nincs, jó a helyért, a kupékban levő alig néhány ember városfejlesztési programul vár Békéscsabászamár i s . . . Azután a másik, egy hímzett boldog megelégedéssel állapítja meg a há- ra, amelynek derék népe megérdemelné,
elejü nőiing kezd kacérkodásba, ez is elmond borús utazás nagyszerűségét és zavartalan hogy a kultúra áldásaiból bővebben legyen
egy nem idevaló valamit s a végén hivalkod- nyugalmát. 'Békeidőben ugyanis senki sem része.
d. d,
va suttogja a kérkedő szót: huszonnyolc koro- akart a folyosón maradni, mindenki helyet »*u>BBg»mMBasBK8mM»«MaiaBaMMaiMHaBeas«»'e<i
követelt
a
kalauztól.
A
kupéban
levőket
álna az értékem!... Drágább vagyok, mint uj
landóan nyugtalanították a türelmetlen utaLeégett az ochtai lőszergyár.
koromban voltam.
suk és az volt a helyzet, hogv a kupékban
Egyébként pedig hétköznapi csend van szorongtak az emberek, az utat végtől-végig
Haparanda, augusztus 30. Péntek délhetivásárkor' is a Mars-téren. Akik itt árul- állva megtenni ismeretlen fogalom volt. Aki után négy órakor a Pétervár közelében levő
nak, azok szótlanok a kevélységtől, mert a tehát ismeri a háborús utazásnak ezt a. lé- ochtai lőszergyár rakétaosztálvában tüz
zsebjük tele van gyűrve papirospénzzel, akik lektanát, nem röstelli a fáradságot és az a liíött ki. A tüz pillanatok alatt hatalmas kaide jönnek vásárolni, azok szintén szótlanok folyosón izzadó embertömegből utat tör ma- tasztrófává növekedett: a lángok elharaa lehangoltságtól. mert az egynapi bérért alig gának valamelyik fülkéhez: biztosan van póztak, hatvan méter magasan lobogtak,
kaunak valamit. A pénz értéktelen mind a két
Oit még számára is hely elég kényelme- elpusztították a gyárépületet és felgyújtotrészen.
ták a raktárban felhalmozott 45.000 láda
sen.
IS azért mégis akad itt-ott egy-egy paráAzt is láttam, hogy élelmes emberek, rakétát, amely készen becsomagolva várta,
nyi élénkség. Teszem azt, mikor megjelenik a ha másként nem megy, — a katonakoesiba hogy a frontra küldjék. A rakéták felrobbannóta-áruló. Ez az újfajta kereskedő voltaké- ülnek. Az /rendesen üres. Nem esik bántó- tak, még pedig olyan rettenetes erővel,
peu két ember, egy legényke meg egy vány- dásuk és a tisztek részére fentartoti kocsi- hogy a gyárépület elpusztult tetőiének rényadt asszony, de azért mégis egyek ők a kö- ban húzódnak meg a leleményes utasok. Eb- szeit és az égő rakétákat elvetették egész
zös nyomorúságban. Észrevétlenül érkeznek a bői is látszik, hogy egy-egy jó ötlet még a 'Pétervárig, amelynek utcái fölött kísértepiacra, a hónuk alatt a ponyva remekei szo- háborús közlekedés nyomorúságán is képes tiesen repültek az égő rakéták. Az orosz főrongnak, megállnak egy helyen és egyszerre segíteni.
város lakossága erre a borzalmas látványra
csak énekelni kezdenek. A hangjuk szokatlamegijedt
s a menekülő emberek között pánik
Ezeket állapítottam meg azon a rövid
nul kellemes, szinte azt lehet mondani, hogy - és részemre elég kényelmetlen — uton, támadt. A péíerváriak otthagyták lakásai.megállítja az embert. A piac egyszerű lelkei amig Békéscsabára érkeztem. A tülekedés, kat, mire a gonosztevők az üres lakásokat
figyelmesek lesznek a szép csengő hangra, a szorongás a pályaudvaron sem hagyott cl. fosztogatni
kezdték.
Csak a kivezényelt
tekintetük az egypár cseléd felé fordul, aztán Mintha valami világvárosba érkeznék az katonaság .állította helyre a rendet.
megindulnak lassan, szinte szégyellősen és ember, olyan nagy a forgalom a pályatesA lőszergyár ezalatt tovább égett: a
mennek a nótaáruló felé, akik valóban a leg- ten. A helyzetet súlyosbítja az. ihogy szá- lángtenger Iházról-házra terjedt. Egy nagy
pompásabb reklámot csinálják eképpen a por- mos katonavonat vesztegel állandóan. A dé- kátránypapirgyár és több óriási faraktár
tékájukhoz. A nótájukban benne él a. háború li órákban szinte tűrhetetlen .sürgés-forgás elpusztult. A kár több millió rubelt tesz ki.
konyet fakasztó szomorúsága, mely most csu- van 3 békéscsabai állomáson, ahol a menet- Egy tűzoltó meghalt, sok ember megsebedálatosképpen jól esik a sok rongyos, pénzte- rend szerint órák hosszat kell várni, amig sült. A Ruszkoje Volja szerint ez a tűzvész
len embernek. A bánatos szivet különben is az ember folytathatja az útját. Az utasok a legnagyobb volt, amely valaha Pétervákönnyű megindítani a szomorú dalnak. Ugy ér természetesen egy kis pihenőre szeretnének rott pusztított. A péterváriak még késő éjzi a lélek ilyenkor magát, mintha az ő fájdaniát betérni a váróterembe, vagy az étterembe, szaka is égő rakétákat láttak röpködni
g búsongó nóta panaszolná el s ez is. mint a No csak tessék. A váróterem olvan kicsi, fővár ós utcáin,
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— Szuchomlinov és Januskievics
vallomása. —

Stockholm, augusztus 30. iSzuchomlinov
volt hadügyminiszter bünpörének tárgyalásán valóban megdöbbentő részletek derültek
ki arról, hogy a háború kitöréséi megelőző
napokban Szuchomlinov. Szasszonov és Januskievics, az akkori vezérkari főnök, hogyan
sodorta bele Oroszországot a háborúba, Egy
orosz lap, a Novoje Vremja közli ezeket a leleplezéseket. Januskievics, a Szuehomlinovpör egyik tanuja, a védő kérdéseire kénytelen volt nyíltan beismerni, hogy a cár 1914.
julius 30-ikán, nz ő unszolásától aláirta
az
álHalános mozgósítást elrendelő ukázt. Ugyanaznap este a cár telefonon közölte vele, bogy
táviratot kapott Vilmos császártól, aki a békés megegyezés érdekében kérte, hogy Oroszország ne mozgósítson Németország ellen. A
cár megkérdezte, hogy vissza lehet-e vonni
az általános mozgósítást, mire Januskievics
I tgadó választ adott.
Szucho»ilinov megerősitette JanuskievLc«
nyilatkozatát és hozzátette, hogy amikor Januskievics közölte vele, hogy a cár mindenáron meg akarja szüntetni a mozgósítást, ő
azt mondta a vezérkari főnöknek, bogy ne tegyen semmit és másn.rp azt hazudta a cárnak, hogy a mozgósítást
csak a délnyugati
kerületekben történt meg. Szuchomlinov vallomása után Januskievics beismerte azt is,
hogy már julius 29-én, amikor a német katonai attaséval beszélt, zsebében volt az általános mozgósítási parancs.
Berlin, augusztus 30. A
Lokalanzeiger
irja: Valamennyi bűnöst leleplezték. A hazugság és a gyilkosság most már nyilvánvaló,
fezueboml inov vallott. Lloyd Georgenak nem
kell többé kertmii a bűnösöket, már megvannak. És nem szabad megfeledkeznie róla, hogy
a saját mellét is verje, mert ő már akkor is
tagja volt az angol kormánynak.
A Morningpost ezt irja: Azt; a fátyolt, a
mely a 'háborút közvetlenül megelőző sorsdöntő napokat eltakarta, immár fellebbentették és most borzadva látjuk, hogy a pétervári
uszítók, elsősorban a gonosz Szuchomlinov, a
boldogtalan és gyenge Miklós cárt. aki még
az utolsó pillanatban .is visszarettent, attól a
szerencsétlenségtől, amelyet fel akart idézni,
szemérmetlen hazugságokkal és lelkiismeretlen ferdítésekkel vitték bek a szeéétncsétlenságbe,

Válság előtt áll a francia k o r m á n y
Zürich, augusztus 29. A párisi sajtó valóságos hadjáratot indított Malvv belügyminiszter ellen. A radikális lapok tartózkodóan viselkednek. Bizonyos, hogy a
parlament megnyitásának órája egyben a
kormány válságos órája is lesz. Ribot nem
ejtheti el Malvyt,
miután ez azt jelentené,
hogy szakit a radikálisokkal. Ez a lépése
pedig annál komolyabb jelentőségű volna,
mert a szocialisták a stockholmi konferencia ügyében ismét heves akcióba kezdtek.
Coehin képviselő 'igy ir a H urnán i lé-ben:
„Veszedelmes fordulóponton állunk. Belső
és külső helyzetünk nagyon zavaros. A parlament megnyitásakor a helyzet teljes tisztázását kell követellnünk."
A győzelmi jelentések rendkívül ügyes
megfogalmazása és kiadása, valamint az
offenziva istenitése ellenére sem sikerült a
kormánynak lelkes hangulatot
teremtenie.
Franciaországban el vannak készülve arra,
hogy Ribot megbukik és a helyét egy Painlevé-kormány
fogja elfoglalni.

— Budapesti tudósítónk teíefomjelentése. —
(Minisztertanács.) Félhivatalosan jelentik: Délután négy órától este hétig Wekerie
elnökíésável minisztertanács volt a kabinet
valamennyi tagjának részvételével. A beteg Apponyit Tóth államtitkár helyettesitette.
(Uj főrend.) A Magyar Tudósító jelenti:
A király grói Thoroczkay Miklós földbirtokost, volt országgyűlési képviselőt, a
magyar főrendiház örökös tagjának nevezte ki.
(A miniszterelnök Budapesten.) Dr.
Wekerle Sándor miniszterelnök báró Kazy
Károly miniszteri titkár kíséretében
ma
reggel Budapestre érkezett, úgyszintén
gróf Serényi Béla kereskedelemügyi miniszter is, aki három napig távol volt a fővárostól.
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Van ember — nincs ember.
Megint a Fehértó. Két hónapig hallgatott
róla a krónika; már szinte el is felejtettük;
azt hittük balgán, hogy azóta, mióta utoljára
hallatta hírét, rendbehozták, megjavult, megtért. Most meg kellettt, tudnunk, hogy hiu
volt a reménykedésünk. Ezúttal nem az idő,
voit kevés a csatorna kitisztítására, hanem
ember nem volt. És a városi főügyész szerdán
táviratilag fordult a földművelésügyi miniszterhez, amelyben katonai erők kirendelését
kérte a fehértói csatornához.
(Ennyi a legújabb hir a Fehértóról. Nincs
kitisztítva a csatornája. Pedig az idők iaár
erősen az ősz felé fordultak. A tartós forróságnak vége. Kezdődnek az esőzések. És nemsokára megindulnak a pestmegyei vadvizek és
a Fehértó nőni fog, megduzzad és kezdődik
elölről a tavaszi komédia.
Az em'ber már szinte bosszankodik, bogy
a hatóság sürgető intézkedéseiről olvas. Hogy
a torony alatt még mindig nem tanulták meg:
a távirat még nem minden. Pedig milyen
könnyen megoldhatták volna táviratok nélkül, eddig is!
Itt vannak az utászok. iHárom hét óta
egyebet sem látunk, mint, hogy a. Tisza mindkét partján katonák fúrnak, faragnak, dolgoznak. Egész kis várost épitettek már az
uiásznapra, amely bizonyára ismét súlyos ezrekkel fogja gyarapítani a jótékonysági tőkét.
Szeged le fogja róni a kegyelet adóját az utászok árváival szemben, — mi lenne, ka fordítanánk egyet a dolgokon és azt mondanánk:
ezek után az utászok is megtehetnének nekünk
annyit, hogy idekölcsönözzenek egy pár napra egy pár embert a csatorna kitisztítására.
Még a gya korlátozást ól sem kellene elvenni a
kivezényelt embereket; lehetne ugy intézni a
dolgot, hogy gyakorlatozás után, de a foglalkozási idő alatt a város autója kiszállítsa a
kivezényelt katonákat a rakoncátlan állóvízhez, amely sok ezer hold földet szokott óvenkint elönteni. És nem szóihatna panaszkodva,
békétlenkedve senki többet:
— Farsangi mulatságok előkészítésére
ván ember, d# közmunkára — persze — itincsl

— Időjárás, Változékony, hűvös idő
várható, helyenként, inkább csík keleten
csővel;
PROGNÓZIS:
Változékony,
hűvös.
keleten sok helyütt csapadék. Déli hőméi
séklet 18.5 C.
— Vilmos császár látogatása Hindenburgnal. Berlin, A Wolff-ügynökség jelenti:
A császár ma reggel Hindenburg vezér tábornagynál látogatást tett, hogy a tannenburgi csata évfordulója alkalmából tolmácsolja szerencsekivánatait.
— A miniszterelnök tanácskozásai. Budapestről jelentik: Wekerle Sándor miniszterelnök csütörtökön délelőtt tiz órakor hivatalában gróf Battyhány Tivadar közjóléti és
Földes Béla átmeneti miniszterekkel hosszabb
időn át tanácskozást folytatott.
— Áz osztrák kormány kinevezése. Bécsből jelentik: A Wiener Zeitung holnapi száma legfelsőbb kéziratot közöl, amelyben az
uralkodó hozzájárul Seidler miniszterelnök
javaslataihoz és Kinevezi a z osztrák hivatalnok-kormányt. A kézirat augusztus 30-ikán
Reichenauban keit.
— Kitüntetés. Szabó Gyula 5. honvédgyalogezredbeli tartalékos hadnagyot az ellenség
előtt tanúsított kiválóan vitéz magatartás,,
elismeréseid a 2. oszályn ezüst vitézségi éremmel tüntették ki,
— Tőrös Sándor pénzügyigazgató balesete. Tőrös Sándor kir. tanácsos, pénzügyigazgatót, a szegedi pénzügyigazgatóság vezetőjét a napokban majdnem komoly baleset
érte. Hivatalos minőségben Vásárhelyen tett
látogatása alkalmával egy rozsdás szeggel
megsebezte a jobb lábát, ami azután annyira
komollyá vált, hogy mire hazaérkezett, az
egész lábszára feldagadt és a vérmérgezés súlyos tüneteit állapította meg rajta dr. Boros
József kórházi főorvos. A pénzügy igazgató
állapota most már annyira javult, bogy a komoly veszélyen tul van és csak ágyban kell
még néhány napig tartózkodnia.
— Áthelyezés. A vallás és közoktatásügyi
miniszter Lévai Margit állami polgárt iskolai
tanítónőt a kaposvári államilag segélyezett
községi iskolától a szegedi III. kerületi állami
polgári fiúiskolához helyezte át,
— A kancellár Belgiumban. Brüsszelből
jelentik: Dr. Michhelis birodalmi kancellár
Brüsszelbe érkezett. Fogadta a flandriai tanács küldöttségét, A kancellár kiielentetle,
hogy a birodalmi kormány álláspontja a belga kérdésben változatlanul fennáll.
Elhalasztották a 46-osok visszahelyezése ügyében összehívott értekezlet megtartását, Péntek délelőtt tiz órára tudvalevőleg
értekezletre hívta össze dr. Somogyi Szilveszter polgármester a 4S-os kaszárnyában elhelyezett csapattestek parancsnokait, hogy velük a 46-osok visszahelyezésének lehetőségéről
tárgyaljon. Az értekezletet most a jövő hétre
halasztották, mert báró Karg táborszernagy
pénteken Szegedre érkezik és szemlét tart a
katonai intézményeknél.
— Hősi hálái. A S Z A K ismert kiváló kapusa,
Csáki Imre, az olasz fronton hősi halált halt.
A szegedi sportnak nagy veszteséget jelent a
SzAiK szimpátikus tagjának hősi halóin.
— Adomány. Lengyel Jánosné kisteleki úriasszony abból az alkalomból, hogy dr. Kelemen Bélát Csongrádmegye és Szeged főispánjává nevezte ki a király, 500 koronát adományozott a esőngrádmegyei hadlárváknak.
— A szegedi főügyészség területén 41
ember kapott amnesztiát. Az igazságügytniniszteriumból csütörtökön érkezett le a szegedi
főügyészséghez a döntés az egyéni kegyelmezések ügyében. A szegedi főügyészségről ö s szesen 904 fölterjesztés és egyéni kegyeim'
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kérvény érkezett az igazságügyininiszterinmka. Ezek között a szegedi törvényszékről, il1 tve járásbíróságról 51 fölterjesztés volt. Az
igazságügyminiszteri leirat ezerint a 294 közül az egyéni megkegyelmezések száma 41.
Közülük többen szegediek.
— Szervezkednek a szegedi kereskedelmi
alkalmazottak. A szegedi kereskedelmi alkalmazottak népes gyűlést tartottak csütörtökön este 9 órakor a munkásotthon helyisekében, amelyen elhatározták az osztályharc
-mapján való szervezkedést. Ördög György
nyitotta meg az értekezletet, ami után Ábra.
hám Mátyás és Bereg Lajos a szervezkedés szükségességét bizonyították (hivatott
készültséggel, majd az osztályharc- alapján-,
való szervezkedésre szólították fel a megjelenteket. Indítványukra a gyűlés kimondta,
•hogy megalakítják a Kereskedelmi Alkalmazottak és MagánUiivatalnokok Országos
Egyesületének szegedi fiókját. Elnökké megválasztották Kresztekamcs
Sebő kereskedelmi alkalmazottat, majd előkészítő- és szervezőbizottságokat alakítottak. A szervezkedés célja a kereskedelmi alkalmazottak helyzetének megjavítása. Nyomban az értekezlet után megkezdődtek az egyesületbe a
beiratkozások. Hetven alkalmazott azonnal
belépett az uj egyesületbe, amely a tagok
fölvételére a munkásotthonban
vasárnap
délelőtt 10 órától 12-ig inspekciót tart.
— Tizenhat vaggon méz egy söifőzöben.
Budapestről jelentik: A rendőrség az Országos Közéle] mzési Hivatal utasítására vizsgálatot tartott a kőbányai sörfőzdékben. A kőbányai Polgári Sörfőzdében 16 vaggon mézet
talált a rendőrség. A mézet lefoglalták és az
eljárást megindították.
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— Az amerikai savanyu szőllő.
Bécs, aug. 80.
Az egyik oldalon egy whasingtoni
JReuter-jelentés áll: Mae Adov kincstári titkár a szenátus pénzügyi bizottságának gyűlésén kijelentette, hogy nem egy fél, hanem
egy egész millió katonára van kilátás az,
első kontingens után, a másik oldalon Viszont a francia kormányhoz közel álló párisi Secoio levelezője lapjának azt irja,
hogy a szövetségesek a párisi konferencián
el fogják határozni, hogy Amerikától csak
pénzt, fegyvert és élelmet fognak kérni és
nem katonai segítséget. Hivatkozik az olasz
exminiszterre Nittire, ki Amerikában tett
tapasztalata eredményül azon véleményét
nyilvánította, hogy Amerika katonai segítsége gyöngítené az onnan várható gazdasági segélyt; az árubehozatalt korlátozná, a
hajóközlekedést megzavarná és késleltetné
az (Európában oly szükséges áruk érkezését,
Campolonghi még hozzáteszi, hogy Amerika
katonai segítsége csak néhány szövetséges
javára történne, mig a gazdasági segély min
den szövetséges hasznára volna, ha az elosztás igazságosan történik.
A szövetségeseknek elég a katonai erejük, csak egyesülniük kell. Sőt odáig megy,,
hogy azt kizárja, ne is jöjjön több csapatszállítás Amerikából, miután az első expeditjót, mint az amerikai segítség jelképét
üdvözölték.
Ha az amerikai Reuter-jelentést most
már a francia, kormány kijelentése mellé
tesszük és viszaemlékezünk a diesekvésre
amivel az amerikai első ígéreteket a kato-
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nai segélyosapatokra vonatkozóan üdvözölték, akkor látjuk, hogy a dolog valahol nem
egyezik. Valószínűleg meggyőződtek a szövetségesek Amerika katonai segítségének
lehetetlenségéről és mert magasan lóg az
amerikai szőllő, egyszerre savanyu lett.
Igy lesz semmivé nz előbb oly ára dalos
szavakkal ecsetelt amerikai katonai segély,
mely hivatva volt az orosz deficitet pótolni
és amit a négyes szövetség csak kiváló elégtétellel és örömteli reménnyel vehet tudomásul.
Th. E.
- Hatósági zsir-elosztás. A közélelmezési
hivatal közli: A hatósági zsír elosztására szép
temberben kerül a sor. Az élelmezési hivatal
fölhívja a közönség figyelmét, hogy hatósági
zsírért ne jelentkezzék az, akinek a háztartásában van zsirkészlete. A magánháztartásokat
megvizsgálják és azokat, akiknek van zsírjuk
és a közellátást mégis igénybe veszik, igen
szigornan fogják megbüntetni.
- A kecskeméti gyümölcstermés. A Központ cimü szaklap munkatársa pár nap előtt
végignézte a kecskeméti gyümölcspiac lefolyását. Hajnali két órakor több mint kétezer
kocsi állott í'öl a városház mögötti térségen.
Dinnye, alma, szőlő-és körte volt a rakorná.
nyuk. A férfi csupán mint kocsis szerepelt ebben a vásárban, mindenütt az asszony alkudott, ő adott s ő vett. Kecskeméti szokás, hogy
a gyümölcs-kereskedéssel az asszony foglalkozik, az embernek ebbe nincs beleszólása. Viszont a gabonát és abort csakis a férfi árulja
és veszi. Ezen a hajnalon negyven kereskedő
asszony ezerkétszáz métermázsa szőlőt, almát,
őszibarackot és dinnyéi: vásárolt össze. Minden
egyes kereskedőcsalád udvarán hatalmas fészerek alatt gyűjtötték össze a kapualjban a
megvásárolt gyümölcsöt. Itt rakták kosarakba s hatalmas szállító kocsikon innen vitték
az állomásra. Délelőtt tiz órára már üres volt
minden udvar. Sándor polgármester nyilatkozata szerint az ország gyümölcstermésének
30—35 százalékát teszi ki a kecskeméti gyümölcstermés. Ma a város 165 ezernyi hold
földjéből 120 ezer holdon termesztenek gyümölcsöt.
- Hirek a főügyészségről. Dr. Táby Mihály a szegedi uj királyi főügyész-helyettes
csütörtökön letette az esküt és hivatalba lépett. — Gadó István, a nagybeeskereki ügyész
ség vezetője, aki ideiglenesen a szegedi főügyészségre volt berendelve, visszatért. Nagybecskerekre. — Dr. Hubay László a nagykikindai ügyészségről hol az ügyészség vezetője
volt, szeptember másodikán, mint berendelt
ügyész, visszatér a szegedi főügyészségre.
- Harminchat millióval kevesebb a soradó. A hivatalos lap csütörtöki száma közli a
pénzügyminiszter elszámolását a mult évi sörtermelésről. A kimutatás szerint az idei sörtermelés (1916 szeptember 1-től 1917 augusztus l-ig mindössze 867.259 hektoliter volt, az
előző év hasonló időszakának 1.7 millió hektoliterével szemben. Az adóbevétel ilven körül,
menyek között lényegesen csökkent és még 10
millió koronát sem ért el. Az adóhiány tehát
körülbelül 36 millió korona.
- Iskolai értesítések. A városi zeneiskolában (Tisza L.-körut 77.) a beiratások régi növendékek részére szeptember 1-én d. e. 11—12ig, d. u. 3—'5-ig, 2-án d. e. 10-—42-ig, 3-án d. e.
10—-12-ig, d. u. 3—5-ig tartatnak. 4-én d. e.
10—12-ig és d. u. 3—5-ig felvételi vizsgálat és
halláspróba az uj jelentkezőknek a zongora
tanszakon, d. u. 3—5-ig a hegedű, gordonka és
uagánének tanszakon. 5-én és 6-án d. e. 10—
12-ig és d. u. 3—5-ig a felvételi vizsgán bevált
növendékek beírása. Bővebbet, a zeneiskolában kiragasztott hirdetésben. Kőnia Péter
igazgató. — A szegedi áll. kisegítő iskola vezetése alatt működő Makkoserdei szünidei
gyermektelep ünnepélyes bezárása 3-án d. U.
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Nineúnfit! Hapíiafű!
fél öt órakor lesz, amelyre az érdeklődő közönséget és gyermekbarátokat ezúton hivja
meg a vezetőség.
— Nem lesz d r é g i b b a tej. Budapestről
jelenti: Az Országos Közélelmezési Hivatalban értekezlet volt a vidéki polgármesterek
részvételével, amelyen a tejellátás rendezéséről tanácskoztak. Az értekezleten elhatározták, hogy a tej árát nem emelik föl. A vajée sajt szállítását igazolványokhoz fogják
kötni.
— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban
FISCHER K.-nái Korzó kávéház mellett. Telefon: 1538.
— A borbélysegédek mozgalma. A szegedi borbélysegédek szakszervezete a minap
elhatározta, hogy akciót indit a borbélysegédek fizetésének fölemeléséért. Elsőrendű fodrászüzletben havi kétszáz koronát, vagy száz
koronát és ellátást, a másodrendű üzletekben
százhatvan koronát vagy nyolcvan koronát és
ellátást, a harmadrendű üzletekben nedig száz
busz koronát vagy hatvan koronát és ellátást
követelnek. Követelik ezenkivül, hogy a munkaidő októbertől márciusig reggel héttől este
hétig, márciustól októberig reggel félhéttől
este 'hétig tartson, egy órai ebédidővel, amely
alatt, félegytől félkettőig az üzletek zárva volnának. A segédek hétfő estig döntést követelnek.
— A Felebaráti Szeretet Szövetség népünnepélye. A szegedi népünnepélyek sorát az
a nagyszabású ünnepség zárja be, melyet a
Felebaráti Szeretet Szövetség rendez szeptember 9-én a Geclóban. Ez a népünnepély is a
jótékonyságot szolgálja, még pedig a Szegeden felállítandó hadi özvegyek és árvák otthona alapját. A gazdag^ tarka változatosságu
műsor, valamint a soktagu rendezőség lelkes
buzgalma, mely Reök Ivánné elnöklésével napok óta fárad a siker érdekében, mind-mind
biztos Ígéretek arra, hogy a népünnepély
anyagilag is nagyszerűen sikerül. A műsort,
mely sok újságot s meglepetést tartogat a közönség számára, már összeállította a rendezőség, azonban még nem végleges, mert az
utolsó napig változik és gyarapodik. A belépődíj személyenkint 40 fillér lesz. A« népünnepélyt tűzijáték zárja be s utána reggelig tartó
táncmulatság következik. — A rendező-bizottság nem 31-én, hanem 1-éu délután újból
ülést tart a kaszinó hölgytermében.
— Az Uránia szezonnyitása. Szeptember
elsejével nyitja meg az Uránia 1917—18. évi
téli szezonját. Az igazgatóság, tekintet nélkül a háborús drágaságra, páratlan áldozatkészséggel mindent elkövetett, hogy a legké-
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nyesebb izlésü közönség igényeit is kielégítse
a színház, amelynek pompásan átalakított helyiségei immár készen állnak a szezonnyitásra. Szombaton és vasárnap kerül bemutatásra
a nagyszabású megnyitó műsor, amelynek
főslágere Bernstein Henry érdekfeszítő négyfelvonásos társadalmi drámája Madame Zouzou lesz. Részletes őszi programmiát a legközelebbi napokban teszi közzé az Uránia. Az
igazgatóság ezutonkéria szabadjagyek tulajdo
nosait, liogy jegyeiket minél előbb cseréljék
be a pénztárnál az uj idényjegyekre. A régi
szabadjegyek és a régi füzetjegyek szeptember
1-étől kezdve nem érvényesek.

SPORT

Henderson — csak kevesen akarják megváltoztatni az 1915 február 14-én tartott
londoni szocialista konferencia határozatait.
Jóllehet a mostani tanácskozások alapján
meghozandó határozatok nem bírnak majd
kötelező erővel a kormányokra, az egész
világon a szervezett proletariátus jól megfontolt ítéletének fogják tekinteni. Henderson beszéde után az orosz megbízottak kijelentették, hogy a konferencia tanácskozásain elejétől-vígig részt akarnak venni.
sssewattaHBeattaaaiaaBaaBHaBaacaa&taiiCttMniHBanciasaCi'*
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SzAK—Aradi MTÉ bajnoki mérkőzése.
Az uj bajnoki forduló első mérkőzését vasárnap bonyolítja le a SzAK. Ellenfele a Kinizsivel és a SzAK-kai a mult évi bajnokságban
egyenlő pontszámot elért aradi munkáscsapat
lesz, mely jó játékerőt képvisel. Tavasszal bajnoki meccsben 4 : 3 góllal legyőzte n Kinizsit,
továbbá fővárosi csapatokkal szemben szintén
respektábilis eredményeket mutatott fel. Ehhez képest a SzAK újonnan szervezett csapatának első bemutatkozása igen nehéz küzdelemben fog megtörténni. A mérkőzést a SzAK
ujszegedi pályáján délután fél hat órakor kezdik. lElőtte a második csapat a Törekvés Ifjakkal játszik. Belépődijak a rendesek maradtak,
csupán a hatóságilag elrendelt csekély pótdijakkal emelkedtek, melyek a városi szegényalapot megilletik.

Az olaszok Triesztet és
Opcinát rommálövik?
Bécs, augusztus 30. Az olasz repülők'
az utóbbi időben több nyelven irt felhívásokat dobtak le a mi frontunkra. Arra csábítják katonáinkat, Ihogy menjenek át az olaszokihoz, mert ott „fehér kenveret és minden jót" kúpnak. Bejelentik azt is hogy ha
a megállapított időpontig tiein törik át a
Karszt-ifrontunkat, Triesztet és Opcinát teljesen
összelövik.
A 23-ik olasz hadtestből hozzánk átszökött katonák is tudnak az olasz hadvezetőségnek erről az elhatározásáról. Elmondják azt is, hogy az olaszok a Karsztfronton, ahol most néíhánv nap óta harci
szünet van,
nagyarányú
előkészületekei
tesznek az ujabb harcokra.
Tüzérségüket
megerősítik, csapatkötelékeikeí kiegészítik
és tartalékokat Visznek a frontra. A szünet
csak rövid ideig fog tartani és ezalatt minden erejüket a Monté San Gabriele elfog'
Mására fordítják.
A Fremdenblatt haditudósítója a kedd
éjszaka Trieszt ellen intézett
repiilőtáisadásról azt jelenti, hogy a támadásban nyolc
olasz hidroplán vett részt, amelv felhasználva a holdvilágot, a város belseje felé repült és bombákat dobott le. Több polgári
épületet megrongáltak.
H e n d e r s o n nyilatkozata a londoni
konferenciáról.
Stockholm, augusztus 30. Henderson a
londoni szocialista konferencia megnyitásakor kifejtette, ihogy a konferenciára Franciaország, Oroszország. Görögország. Portugália, Délafrika és Belgium küldötte el
megbízottait és elmondta, a tanácskozás célja az. hogy semleges nézőpontból és igazságosan megállapítsák a szövetséges államok munkásainak és szocialistáinak a békts
és a háború kérdésében ezután tanúsítandó
magatartását.
— Véleményem szerint — folytatta

MJÜSOR:
SZOMBATON: Három a kis lány. Énekes
játék.
VASÁRNAP D. U.: Egy magyar nábob. Szia.
mű.
VASÁRNAP ESTE: Csárdás királyné. Operett.
HÉTFŐ: Dollár papa. A pénz komédiája.
KíB'DT): Ripp van Winkle, Regényes operett.
SZERDA: Mágnás Miska. Operett.
CSÜTÖRTÖK: Ö fensége kalapja.
Vígjáték.
(Bemutató.)
PÉNTEK: Ő fensége kalapja. Vígjáték.
SZOMBAT D. U.: Falurossza. Népszínmű.
SZOMBAT ESTE: Ö fensége kalapja. Vígjáték.
VASÁRNAP D. ü.: Leányvásár. Operett.
VASÁRNAP ESTE: Sárga csikó. Népszínmű.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Váraay L.

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
sGsdóhlvstsí

305.
81

CirHusz tahi és H a
külön vonattal ma Szegedre
érkezik és a Szt. István-téren
5 napon át előadást tart.

Elsőrendű nagy utazó vállalat, kitíinő és
elsőrendű művészek és attrakciók, fölülmulhatatlan idomitott lovak,oroszlánok,
szamarak, majmok, kutyák, papagályok
és macskák.

Meonulfó előadás s z o é é h estetel9 úrahor.
Naponta n a g y d í s z e l ő a d á s , Itt m é g nem látott
világvárosi műsorral. — Vasárnap két e l ő a d á s .
Az e l ő a d á s o k k e z d e t e e s t e fél 9 órakor, vasárnap d. u 4 órakor. J e g y e k előre válthatók P e t ő
d o h á n y t ö z s d é b e n é s este a pénztárnál.
_ Szeged

sz.

kir.

város

közélelmez'ésl

hivatala.

Hirdetmény.
A Winkler Testvérek fakereskedö cég ég Lőwy
Adolf és Társa fakereskedö cég a város közélelmezésével kötött megállapodás értelmében a közellátás céljaira
kemény hasáb tűzifát ad el a közönségnek méterölen kint 160 koronáért a fatelepen átvéve.
Ezeket a tűzifákat azonban csak a közélelmezés
által kiadandó utalványra árusitják és pedig elsősorban
a legszegényebb néposztály részére. Egy méterftl fánál
többet egy család nem kaphat. Értesitem a város közönségét! hogy aki ebből a tűzifából leendő vásárlásra
igényt tart, fautalványért a város közélelmezési hivatalánál a vásárlási könyv felmutatása mellett jelentkezzék.
Szeged, 1917. augusztus 30-án.
Ad. 677 917. k. é. szám.
3—1

Somogyi Szilveszter dr.
polgármester.
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férfi és női divatcikkeit
iecgnagf'.ahh r a k t á r a .

Ugmegbizhaióbb
Legolcsóbb

Csekonfes-u. 6.

forrás.

S z é c h e n y i - t é r 17.

Telefon 8 5 4 .

—

Szeged szab, kir. város felügyelete
alatt álló nyelviskolában (a városi
felső kereskedelmi iskolában) a
beirafások augusztus 20-án kezdődtek. NÉMET,
FRANCIA
ANGOL, OLASZ,
BOLGÁR
és MAGYAR tanfolyamok, kezdők és haladók, tanulók és felnőttek részére 10-es csoportokban.
Német és francia nyelvből irodalmi tanfolyamok. Tanítási idő
'.v. délután 3-től 9 óráig, .'.v
Telefon 14-11. Az igazgatóság.

—

cég.

beszerzési

Telefon

Szeged, 1617. augusztus 51.

855.

Pogány József

Adler Frigyes pöre.
Ára 2 50 kor.
Komáromi János

Tilinkó.

Ára 4.50 kor.

Révész Béla

Genovéva arca.

t'"

Ára 3.— kor.

legjobb asztali-, pecsenye- és gyógyborok, pezsgők , \ v .

APRÓHIRDETÉSEK
Izzad valamely fest
Ugy használja »
d" L e i o z l n w ?é!e ksorő-

része?

háii szart. Üvegje 70 ffl-

1 árért kapható Leinzinger
yóevsiertárában Szeged,
zéchenyi-tér.
250

f

F á j ó s f o í i á r a i vegven
mielőbb s hlrea Lei iz.fr>ger-féle f o g c s e p p b ö !
üvegje 70 fillérért kapható
Leinzinger
Gye a
gyógyszertárában S z e g n é ,
Széchenyi-tér.
251

- ajhoflís, haíkorsí
Vctaa* einmíík a Leír -

G y o m o r bajosok dicsérik a Lelzinger-féle
g v o m e c s e p o |ö hatását,
Tjvecje I k o r o n á é r t k a p Ható
leinzinger
Qyula,
«yő8VBzeriárá"oa« S z e g e d .
S'éeteiyi-tér.
250

z.nger-féie „ C h i a a h n j
s z e s z * által. Ara K 3.—
Kapható L e i n z i n g e r Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Legjehb hajtestá ai
ó f F i á g o s a n eíis meri Leinzinger féle. Ara 4 korona.
Kapható Leinzinger Gvu!*
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25í

i a j 6 s z ű I és ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle
„Hajrestorerl
használja.
Ára
2.—
Kapható Leinzinger Gyula
ygógvszertárában S z e g e d
Széchenyi-tér.
250

D A N N E R Mihálynál, Széibenvl-Tfip. Gíongpádl-p

Ibsen Henrik

Peer Gyot,
Ára 1*44 kor.

Szilágyi Géza

„NCíHSisHiMHBHRHBeHaaaaaHHsaB

Szalámi
kapható

csak r u d a k b a n 2 2 . —
és 2 4 . — koronáért

Bokor-nál,

| PHISKIJ

Ára 4 — kor.

Móricz Zsigmond

Harmatos rózsa.

Valéria-tér

Ára 5 — kor.

Molnár Ferenc

Ismerősök.

Uj női divatterem.
Van szerencsém a mélyen tisztelt
hölgyközönség becses tudomására
hozni, hogy KISS BÖSKE kisasszony, szabásznö vezetésével . w .
Mars-tér 9. sz. alatt a mai kor
igényeinek megfelelően berendezett

n ő i divattermet

r «
"e e
A
r P f P ^ i f P ^ í

N. é. úrhölgyeket é s vevőimet
tisztelettel
kérem,
hiányában
munkaer6
öszi é s téli dolgaikat lehetőleg mielőbb rendeljék
meg, ezáltal a hosszadalmas várakozások némileg
kikerülhetők lesznek. Divattermemben választékos
Ízléses és szolid árak mellett készülnek k o s z t ü m ö k ,
u t a z ó - é s s p o r t - r u h á k , s z ő r m e k a b á t o k stb.
Tisztelettel Zsolnay István, divatterem tulajdonos,
S z e g e d , S z é c h e n y i - t é r 9. s z . (Korzó-mozi ház.)
Telefon 15—01.
Telefon 15 01.

nyitottam. Megrendelések a legutolsó
divat szerint szolid árak mellett a
legrövidebb idő alatt eszközöltetnek.
A mélyen tisztelt hölgyközönség
nagybecsű pártfogását kérem . v . v .
Bőhm Sándorné

M a r s - t é r 9. s z . I. e m .

T e l e f o n 949. sz-

Ára 5.— kor

Vértes István

p
Dr. Décsi Imre

10191] l!

Ára 3 50 kor.

Szegedy Miklós

Magyar holnapunk.

Ára 3*50 kor.

Tömörkény István

í. az
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Ára 4*50 kor.

Ára 5 — kor.

Baudelaire Charles

A rossz virágai.

e g é s z szünidőben felvétetnek középiskolai tannlók. E l l á t á s i d i j évi 1000 k o r o n a ,
igazgató: dr. Lippay G y ö r g y főgimnáziumi tanár. — P r o s p e k t u s kívánatra.
T e l e f o n : 630.
T e l e f o n : 630.

Ara 4.— kor.

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® @ ® ® ® a ® ® ® ® @ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Verhaeren E m i l é

Versek.

i

Ára 3.— kor.

Villányi Andor
íelefoniiásoli

különösen darabos és oltott mész,

poriland-

Legenda.

feletonsiM

és román cement, továbbá kőagyag- é s cement-

Ára 1.— kor.

Szederkényi Anna

csövek, kátrányfedéllemez é s elszigetelők, mennyezetnád, g i p s z ; tűzifák ölenkint é s apritva állandóan
Bank 3 8 5

=

=

=

=

=

kaphatók.

= = = = = = = =

Raktár 231

Szegedi Bankegyesület áruraktárai,
Mérei-ufea

21.

és

15.

Nyomatott Várnay L. könvnyomdájában, Szeged, Kárász- utca 9,

Éfe^X

mm* .

Laterna magika.
Ára - . 6 0 fül

