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Csütirtik, január 3.

A monarchia megbizoftai

szerdán Bresztlitovszkba utaznak a tárgyalások folytatására.
- Koronatanács Berlinben. - Czernin a király előtt, - Oroszország nem halasztja el a tárgyalásokat. Karácsony napján a bresztlrtovszki béketárgyalásokat a központi hatalmak megbízottai. az orosz delegáltakkal egyetértően
tíz napra elhalasztották az általános béke
kedvéért. Ez a tíz nap, amelyet főként az
oroszok szántaik arra, hogy a z antant meggondolhassa magát és csatlakozzék a tárgyalásokhoz, január 4-rkén letelik. A központi hatalmak megbízottai
csütörtökön
visszautaznak Bresztlitovszkba, hogy awz
abbahagyott tárgyalásokat folytassák és be
is fejezzék, amelyek az antant távolmaradása miatt valószín üteg az orosz különbekéhez fognak vezetni.
A gondolkodási időre szánt tfz napot az
antant szokásához híven huzavonával
és
frázisoktól csöpögő nyilatkozatok megtételével húzta ki. F.íőször az a hír jött, hogy
Witson fog váteszOhti a bolsevíkt-<kormánynak arra a felszólítására, hogv vegyenek
részt a béketárgyalásokon. Wilson ezúttal
azonban mélyeit hallgatott. Megszólalt ellenben Pichoti francia külügyminiszter. Orlando olasz miniszter elnök és •mindketten
BÉCS, ianuár 3. A Neue Preie Presse
jelenti: Ausztriai-Magyarország képviselöi csütörtökön utaznak Bresztlitovszk-

arra hivatkoztak, hogy az antant egységes
felfogás alapján fog dönteni, L'oyd George,
akinek a >zándéka;ról közben a legkülönbözőbb hírek jöttek és aki más alkalmakkor
sietett a vezérkülompost játázawi, mostanig
nem vallott szint.
A tíz napból kilenc elmúlott már és az
•antant a becsületes bákeszándésk k k i y f k t koztatása helyett, amit elsősorban tőle né.
pel vártak volna el, titkos intrikákat folytatót: a böiv ellen. Az ukrajnai radát akarta először mozgósítani a további háború érdekében, mikor pedig ez nem sikerült, az
orosz kormányt azzal az ürüggyel igyekezett a tárgyalások elhalasztására bírni, hogy
útlevelet ad a szocialistáknak egy nemzetközi konferencián való részvételre. Mindkét kísérlete meghiusult és ha az utolsó
napon, ami aligha várható, el nem szánja
magát a béketárgyalásokon való komoly
részvételre, .akkor a keleti fronton felragyog
ugyan a béke napja, de a háború furiái tovább dühöngenek és a milliók golgotajárása
nyugat felé vánszorog.
| Huet tling birodalmi kancellár, Hindenburg
tábornok, Ludendorff föszálíásmester, Röj
dern gróf államtitkár és Kühlmann külügyi
áílamtitkár együttes előterjesztését.

ba. a béketárgyalások folytatására.
BÉCS, január 2. Czernin külügyminiszter holnap reggel
hogy

az orosz

képviselőivel

Bresztlitovszkba utazik,
kormány

meghatalmazott

BERLIN, január 2. A WolfKigynökség
jelente: Hindenburg vezérfábornagy és Ludendorff tábornok megbeszélések folytatása
végett kedden délelőtt Berlinbe érkeztek.

ujbó! megkezdje a tárgyalá-

STOCKHOLM, január 2. Az a tiltako-

sokat. A külügyminisztert dr. Gratz külügyi

zás, amelye taz angol munkáspárt a külön-

osztályfőnök, báró Alittag rendkiviili követ

béke ellen hozott,

és meghatalmazott miniszter, Wtesner rend-

stockholmi orosz nagykövethez. Arra a kér-

kívüli követ

désra,

Arídrlán báró
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és meghatalmazott miniszter,
és Coloredo Mansfcld gróf

megérkezett Vorov&zkl

vájjon az orosz kormány,

volna-e a béketárgyalásokat abban az eset-

követségi tnnácsoáík és gróf Csáky követ-

ben

ségi titkár kiséri.

megadnák Stockholmba az.

PERI IN, január 2. Lapjelentések szerint a Beitevue-kastélybaa a császár elnöklésével koronatanács volt, amely föteg a
breíyüitovf-zki béketárgyalások eredményével foglalkozott.

clalteláksrak egy nemzetközi

BERLIN, január 2. A Wolff-ügynökség
A császár ma délután fflégtialígatta

hajlandó

elhalasztani, ha az antant

kormányai

utlvelet a szokonferenciára,

íiz orosz nagykövet igy válaszolt:
— Az orosz kormány kész volttá várni,
de csak akkor, ha az amtant-kormányok
az

útlevelekkel egyidejűleg

biztosítékot

adnak, hogy a nemzetközi szocialista koa-

ferenciát nem a béke mesterséges halasztására

akarják

orosz javaslat

kihasználni,
szellemének

hanem

az

megfelelően,

hajlandók általam,® békét kötni,
BRESZTLITOVSZK, január 2. Egy ukrajnai küldöttség ideérkezett, hogy részt vágyén a béketárgyaláson.
BÉCS, ianuár 2. A király ma gróf Czernin Ottokár külügyminisztert és Schrairutl
ezredest kiöötf kihallgatáson fogadta.

Budapestre és Szentpétervárra
nem kaptak útlevelet a német
szocialisták.
BUDAPEST, január 2. A ..8 Órai Újság" irja: December 26-ikán Bernsteiu és
Schekiemann német szocialista képviselőknek Budopestre keltett vohia énkezofök,
hogy előadást tartsanak a népik békéjéről.
Scetdematm ezen kiviil tervbe vette, hogy
a magyar s'zoeláldemokratapárt vezéreivel
is tanácskozik. Egyszerre kérelmezte a két
képviselő útlevelét, de a rendőrkapitány és
a belügyminiszter elutasították a kérelmet
azzal s.z indokolással, hogy nem tartják
eléggé megokolinak az utazást. — A műit
hét elején történt ugyancsak, hogv Kautáky
és Ledebour német kisebbség? szocialista
vezérek meghívást kaptak
Szentpétervárra, az orosz forradalmi pártok kongresszusára. A német hatóságok azonban megint
megtagadták az útlevelek kiadását azzal
indokkal, hogy veszélyeztetné ag utazás a
bresztlitovszkl tárgyalások sikerét.

Feloszlatják a szalonikai
antant-hadsereget.
ZÜRICH, január 2. Svájci görög köt ökben elterjeda hírek szerint a szalonik'i
hadsereg feloszlatása befejezett tény. Sorai! tábornokot visszahívták, hogy megkíméljék a ttod hogy ö legyen kénytelen a
hadsteregét feloszlatni. A hazaszállítás Délalbánián és Vafottán keresztit! fog megtörténni.

A kancellár nyilatkozni
fog a békéről.
BERLIN, január 2. A Vosischo Zeitung
jeleitai: Holnap összeül a blrodaíml gyűlés
pártelnöki tanácsa, hogy a plénum összehívásának kérdésének határozzon. Az erre
vonatkozó nézetek nagyon szétágazók. A
főbizottság holnapi ülésén a kanccl'ár tájékoztatni fogja a képviselőket a béke ügyéről.

igftged,
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Zenson mellett a Piave keleti partjára vettük vissza
csapatainkat.
BUDAPEST, január 2. (Közli a mi©iszterelnök: sajtóosztály.) Keleti harctér:
Fegyverszünet.
Olasz harctér: Az Asiago fensikon, a
Monté Tómba területen és az Alsó-Piavenál
időnként tüzérségi harcok fejlődtek ki. December 26-án léggel a Zenson mellett! folyó
gátakon levő állásból a megszálló legénységet veszteség nélkül visszavettük a Piave
keleti partjára. Az ellenség, amely ezt a ki-

ürítést csak december 31-én vette észre, az
elhagyott fedezékeket eddig a napig állandóan tüzérségi és aknatiiz alatt tartotta,
A VEZÉRKAR FŐNÖKE:
^ B E R L I N , január 2, A ' n a g v főhadiszállás jelenti: A tűztevékenység aiz asiagoi
fensikon és a Tomba-teriilelen időnkint fokozódott.
LUDENDORFF, első főszállásmester
(Közli a mimszttrejnöki sajtóosztály )

Fokozódott harci tevékenység nyugaton.
BERLIN, január 2. A nagy főhadiszállás jelenti: Rnpprecht trónörökös hadcsoportja: A tüzérségi tevékenység Dixmuidentöl a Denlelg déltől kezdve egyes
szakaszokon fokozódott, LenstőJ északra és
délre pedig sikeres felderítésekkel kaípesolatban átmenetileg feléledt. — Arras és St.
Quentin között is fokozódott időnkint a tüzelés' ereje. Az utolsó napokon a Markoingtól délre elfogott angolok száma ötszázra
emelkedett.

A német trónörökös badesoportja:
Prosnestól északra és Ornes mindkét oldalán fokozódott a harci tevékenység. Felderítő előretörések az arcvonal több pontján számos francia foglyot eredményeztek.
Keleti harctér: Nincs újság.
Macedón arcvonal: Na»yobfe barsl cselekmény nem volt.
LUDENDORFF, élsö föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.!

Megválasztották az orosz alkotmányoi ó gyűlés tagjait.
STOCKHOLM január 2. Az orosz alkotmányozó. gyiilés a lefolyt végleges választások után a következőképen alakult
meg: Megválasztottak 125 makszimalisiát, 40 baloldali forradalmi szocialistát, 75

ukrán forradalmi szocialistát. 375 jobboldali forradalmi szocialistát; 25 szocialistát, 60 mohamedánt, 20 zsidót. 24 kozákot
és 25 kadetet.

Az antant és a bresztlltovszki tárgyalások.
— Az olasz miniszterelnök sem akar a békéről tárgyalni. Zürich, január' 2. Az olasz szenátus tit- tant makacssága akadályozza a. béke megkos ülésén, amint az egves szenátorok nyi- kötését. Kijelentem, hogy az antant akarja
'Iatkozia'ta'ből kitűnik, a kábánál és küípoliti- a békét, sőt csak az ..antant az, mely a békét
• kai helvzet te! és a bre'sztktovszki báketár- akarja, még pedig, az egyetlen lehetséges
gyalásekkal. foglalkoztak. A ilkos - ülések
módon: igazságos, becsületes és lojális .megután a szenátus nyilvános ülést tartott. Az
.
elnök felolvasta Tiftoni szenátor, -tevéiét,' aki állapodások utján.
.
"
A
status
quoelfogadása, amelyet
rosszullétére való' hivatikozkisal lemondott
interpellációjának előterjesztéséről. Wdtt&ti- ellenségeink követelnek, megsértése volna az
horg szenátor .az él címzési bajaikról és a •emberiségnek egy ilyen- borzalmas -vérontás
pénzügy; terhek emelkedéséről beszélt 6s eltűrése után. Ami végül azoknak az ál.Iiakimutatta, hogy Olaszország adósságai rö- tnqknak.,politikai függetlenségét illeti, amevidesen hatvan mWiárdot, fognak elérni. — lyek a z t h á b o r ú b a n , elvesztették, rá kell
Meda pénzügyminiszter felszólalása utáir mutatnom arra, hogy ellenségeink, kétértelCreSpi közékimbzési főbiztos beielént&fte,
hogy az ország diétása „ügyiében kedvezőbb mű szavakat használtak, „mert hiszen ezekhíreket mondhat, mint tjz nappal ezelőtt, nek az országoknak gazdasági függetlensémert Amerikából útban van a gabonananak gét ' és sérthetetlenségét nem garantálják. A
amely februárrá és a következő hónapokra hódításokat illetően különben sincs kizárva,
elegendő lesz. Ezután Orímdo minlsztere!- hegy a. központi hatalmak hódítani akarnak,
nök emelkedett szólásra és hosszabb beszé- ha ez nem történik erőszakosan es ha a
det mondott, melyben reflektált a. -vita során megszállott területek lakosságának kikényelhangzott 'óhajtásokra és kifogásokraszerftett nyilatkozatára mutathatnak rá.
— A bolsevikji kormány és a központi
— Mindent összevéve, teljesen jogos az
hatalmak között megindult béketárgyalások- a feltevésem, hogy ezúttal, sem őszinte békeról az a nézetem, — mondta, — hogy Olasz- törekvés vezette ellenségeinket: és ismét raországnak fentartüdsal és kényesen keli ke- vasz offenzívát kezdtek a hadviselő nemzezelnie a kérdést, 'mert a szövetségeseknek tek megbontására és a népek szellemének a
előbb teljes megegyezésre kell int ni ok, minő megmérg'ezésér-e. A béke nagy és szent ügy,
álláspontot foglalnak el a bresztlitovszki bé- dó az antant nem akarhat olyan békét, a
li .javaslatokkal szemben. Az én egyéni ér- mely semmit sem ad és mindent -követeizésem áz, hogy itt a központi-hatalmak ma- Én tehát békevágyból tiltakozom az ellen a
nőveréről van szó, a saját államaik népeinek kísérlet ellen, hogy a béke eszméiéből hábor
hangulatát ébren akarják tartani, a m-i lakos- tus fegyvert kovácsoljanak. A szenátus Orságunkét pedig meg akarják rontani. A béke iando beszéde után a költségvetési provizó•palládiumának óhajtják magukat feltüntetni riumot tárgyalta, elfogadta azt, majd eflwaés azt a hitet akarják kelteni, hogy' áz an- potei ütéseit. TM. T. I.)

BERLIN: A birodalmi gyiilés palotájában Hertling kancellár hosszasan tanácskozott Tirpitz nagy-admirálisai.
BERN: Az antanthoz közelálló Journal
-de- Oenév-e- újévi számában feltűnő' oilkiket
közöl, amely többek között ezeket mondja:
— Amerika beavatkozásának komolysága nagy mértékben túlnő a háború-keretein. Bár ez a közbelépés az antant megmentését jelenti, mégis valószi-niüleg nem
lesz ingyene-s. Az egyik kiváló•• tábornok állítólag ekt mondotta: „Nagyon vigyáznunk
kel', hogy Amerika Portugállá iává n-e váljunk." A cikk foglalkozik a Franciaországban mutatkozó dehangoltsággal, az orosz forradalom hatásával, amely navgob-b lesz,
mint sokan szeretnék. Amerika beavatkozása csak lassankint f o g k i f e j l ő d n i -és d ö n t ő h a -

tást ebben az évben még nem lehet várni
tőle.
ROTTERDAM: Pétervárró! jelentik:
IKriemiev matrózt kinevezték a Pétervári
katonai

kerület i d e i g l e n e s fő-oarancsnoikává.

Axentiev ismert paraszt vezért, a'z alkotmánvozó gyűlésre ikikiüldött kénvbelőt leíartéztatátik. c-s a Péter Pál-erődbe zárták.
ZÜRICH: A M-atin jelentése szerint
.egész Oros7'ms7ncr ej. vah árasztva, ölvan
német ipari ciktkeíkkel, amelvek Rigából
erednek.
y.
PÉTER VAR: A. P. T. Ü. jelenti: Azon
küldöttség, 'tagjajtiek közlése szerint, amely
•int-eg van bízva,, -hogy Kievben tárgyalásokat folytasson a szovjet és a rada között
kitört konfliktus békés megoldása céljából,
meg. van a lehetőség a viszály békés elintézésére. Uj radát fognak létesíteni, melyben nagyobb befolyása lesz a szovjetnek.
Ez-a rada teljesíteni szándékozik a népbiztosok ultimátumában kifejtett kívánságait,
feltéve,., ba Ukrajnát, pénzzel látják el és az
ukrajnai köztársaságot, egy hivatalos deLkré-tumbatt elismerik-.

POLITIKAI HÍREK.
- Budapest! tudósítónk telefonlelentése. —
(Károlyi újévi nyilatkozata.) Károlyi
Mihály pártjának újévi üdvözletére válaszolva Holló Lajoshoz táviratot intézett, mélyben megköszönte az újévi üdvözlést. A párt
tagjainak erőt és kitartást kíván ahhoz a
küzdelemhez, amely rájuk vár és amelyet
folytatni kell az. általános intézményeken
-alapuló megegyezéses békéért. Ezzel együtt
jár a tiltakozás ama törekvések ellen, amelyek a magyar vérrel megszerzett áldozatok árán kívánja a maga imperialista, annékszvós irányzatát szolgálni.
S
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Krémer H.
Kossuth L a j o s - s u g á r u t .

Mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. — Férfi- flu és
leányka-kalapok.
Telefon 7 7 3 ,

Telefon 7 7 3
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J7 szegedi újévi tisztelgések.
(Saját tudósítónktól)
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester vezetékével jóval több,
mint száztagú küldöttség üdvözölte újév
napján délelőtt J1 órakor dr. Kelemen Béla
főispánt. A küldöttségben részit vettek: többen a tanács tagjai közül és a tisztviselői
karból, sok .törvényhatósági bizottsági tag
és dr. Kószó István országgyűlési képviselő
vezetéséve! a függetlenségi és 48-as Kossutpárt vi^etői, Somogyi polgármester üdvözölte a főispánt. Ötödik újév a mái, — mondta, — amely reánk virrad a háború kitörésétől. -Minden újesztendő ujabb és ujabb
megpróbáltatások elé állit bennünket. De a
közellátás tekintetében soha sötétebb színek
nem rajzolódtak lelki szemeink elé, mint éppen most. Napról-napra fogy a készletünk,
mind kisebbre kell szorítani az élelmiszeradagokat, mind kevesebb a fűtőanyag és
nincs remény, hogy mostanában
sorsunk
jobbra forduljon, A ruházat roppant drágulása is próbára teszi türelmünket, j De minden
nélkülözés dacára Szegednek népe hősi elszántsággal birkózott meg a megpróbáltatásokkal a z uj termésig, és az elégületlenséget
elnyomta a józan belátás és az a tudat, hogy
különben csak ártunk és nem nyerünk semmit. A küzdelemben- erőt ad a béke reménye.
A polgármester ezután a - törvényhatósági
bizottság nevében meleg szavakkal üdvözölte
a főispánt, aki a következő beszéddel válaszolt:
Nagyságos Polgármester Ur!
Igen tiszto't uraim!
Megtisztelő reám nézve a refleonérzésnek és a ragaszkodásnak az a megnyilvánulása, amely érzéseket ugy megjelenésükkel,
mint ;a most elhangzott üdvözlő beszéddel
a reánk köszöntött újév alkalmából tanúsítani móltaztattak. -Ezeket a szíves ió érzésekeit én teljes bensőséggel viszonzom és megvagyok arról győződve, hogv a gözügyek
szolgálatában -kifejtett önzetlen, kitartó, céltudatos munkásságunk kölcsönös megbecsülése lesz az a Ihatékqiív érő. itíeiv bennünket
mindenkoron egymáshoz fűzni, egymáshoz
vonzani fog.
Amikor most a polgármester ur szavair a válaszolok, első sorban is tarról a történelmi jelentőségű eseményről óhajtok örvendetes szívvel megemlékezni, hogy ennek a
hosszantartó háborúnak bámulatos erőfeszítései és csodás teljesítményei után végre
ma, a negyedszer reánk virradt, újév reggelén egy ezerhatszáz kilométeres fronton, a
Keleti-tenger és a Fekete-tenger közötti arcvonalon fegyverszünet van. s a véres küzdelmeket folytató népek • között a .barátságos
összeköttetésnek fejlesztésére és ímegszilár-/
ditására rendszeres közlekedés létesitfótety
Világtörténelmi jelentőségű esemény az,
hogy a központi hatalmak és Oroszország
között december 17-től január 14-ig terjedő
négyheti időtartamra
fegyverszünet köttetett, kifejezetten abból a célból, hogy ezen
idő -alatt a tartós és mindegyik félre nézve
tisztességes béke megköttessen,
f - ^ z elmúlt három évnek atinvi gok véráldozata. szenvedése, nyomorúság,a után
végre megkönnyebbült szívvel és emelkedett érzéssel éltük meg a ne eved ik ujév-napot s a jövőt illetőleg az az éltető remény
van bennünk, hogv ez a fegyverszünet a világháború befejezésének és az európai népek
'között az áita'ános békének kezdetét jelenti.
Jog'ií bizakodással várjuk -a breszitlitovszki
béketárgyalások további fejleményeiből azt,

hogy hazánknak, állami biztonsága és összes
egyéb érdekéink megvédve maiiadnakAVégeredmé-nyben bölcs ifjti. k'lrájvuak uralkodása alatt a 'magyar fajnak politikai. gazdasági. és. .erkölcsi megerősödése az. amit minden téren hozott. nUloztaiuk
ellenér'tékeül
joggal :eivárunk.. .
(A választójogi

mfárm

botWiesztésej

Belpolitikai életünk' térén is fordulóponthoz jutott állami életünk.. A Wekeríekormánv beterjesztette a választójogi reformról a, törvénv,i-.vási':atot és ezzel téljesiitette létezésének és hivatásának alapját képező főfeíadaíot. A reform megfelel ia- demokratikus eszrfiBknek, megfelel a nemzet
milliói hatalmas erőkifejtésének, megfelel a
mai kor szellemének s hazánk jövőjének
nyugalma követeii meg, hogy ez -a javaslat
mielőbb törvényre emelkedjék. A demokratikus választójog magában véve nem jelenti
az állami és a társadalmi jólétet, de igenis
megteremti ennek a z . általános iólétnek a
megvalósításához -a feltételeket, megadja az
általános jólét -megvalósulásának lehetőségért,
mert megnyitja az irtat a-z összes társadalmi
osztályok és munkásrétegeknek az állami
életben való érvényesüléséhez: megadja a
lehetőséget, hogv minden jogos érdek érvényesítse befolyását a nemzőtí politikában és
a szociálpolitikai kormányzatban- A magvarság összetartásaitól, a különböző társadalmi osztályok együk tér zésótőll függ, egyszóval a mi kezünkbe van letéve' annak a
sorsa, hogy ez a mélyreható reform minden
irányban M; igya,•ország belső megerősödését szolgálja.
(Akik a front mögött
harcolnak.)
Tisztel: Uraim! Amikor ugv küipolvtka:, miut belpolitikai vonatkozásokban egy
rég sóvárgó A ember iesebb. szebb, biztató,
jobb jövő küszöbére lépünk, minden í&ieoneiö
érzésünk mellett szamot kell vetni azzal, hogy ha a hadi állapot .Oroszország
és a mi monarchiánk között tényleg megszüntetve lesz is. még ha az általános bekenek .korszaka bekövetkezik is. — addig, a
mig a hosszú háborús küzdelmek után és a
belpolitikai évtizedes közjogi harcok után
nyugvó pontra jutunk, hogy egyebet ne;
mondjak, arnig a pénzügyi helyzettel megbirkózunk és gazdasági helyzetünket megszilárdítjuk. - - még sok megpróbáljatás, sak
erőfeszítés, sok -kitárté munka vár reánk.
Az el műit háborús években hazánk sorsát a hősiesen küzdő katonák és az otthon
maradottak közül- azok védték meg. -akik háborús kötelességeiket minden vonatkozásban
teljesítették. Az azonban bizonyos, hogy az
itthon maradt népesség nélkülözése, szenvedése, sok mepróbáitatása még csak nem is
hasonlítható azoknak a szenvedéseihez és
nélkülözéseihez.- akik a fronton véres küzdelmeikben, önfeláldozással i-szonvatosságek
között tettek tanub zenyságot a trón és a
ihaza iránt való tár tori tihatían hűségükről.
Szeged hő* fiai, a negyvenluAosok a galíciai
harctéren, a lembtrgi Visszavonulásnál, az
Isonzó-fronton, a Doberdón átszenvedték a
háború rettenetességeit. Avagy micsoda a
•mi nélkülözésünk a przemvsli hősök és a
fogságban- sínylődő -többi honfitársaink testi
és lelki szenvedéseihez képest? Vagy hogy
még tovább menjek, az a nepesség. aimelv a
hadi- szintéren élt. ez tudja, mi a háború, ez
tudja a maga icttenetes valóságában, hogy
a háború milyen emberteíenség. miiven borzalmas szerencsétlenség.
Távol áli tőlem, hogv lekicsinyelni
akarjam az itthon maradt lakosság áljai hozott áldozatokat, az itthoni megpróbálta t á ; óikat, az itthoni nélkülözéseket, az itthoni ke-

á
serüségeket, azokat a nyomasztó nehéz megélhetési viszonyokat, melyek közt vagyunk.
Csak annyit akarok mondani, ne túlozzuk
szenvedéseinket, ne áihatatlankodmnk. ne
szítsuk az elégületlenséget, mert a reánk
kényszerite-tt 'háború folyamán százszorta, és
ezerszerte is nagyobb bajok zúdulhattak volna reánk. Hiszen úgyszólván az egész világ
ellenségünk volt ós mégis -az antant-hatalmak-túlnyomó katonai erejével szemben nem
csak -megáilutk helyünket, de katonai fölényünk folyományakép legfélelmetesebb ellenféllel. az- orosz kolosszussal Bresztlitovszkban béketártívslásckat folytatunk. Aimmt az
ellenséges . hatalmak nem tudták legyőzni katonáinkat. ugy keli. hogy az itthon m a r a d t
polgárság is- győztes maradion hazafiasságával. 'íegycí mezei is égével. .ióZan belátásával
és kitartásával a kiéheztetésünkre irányuló
gazdasági, harcban. Az itthoni szegedi lakosság legyen méltó a negyvenhatosoíkhoz, az
öt'ás-honvédekhez, a hármas huszárokhoz és
az egyes tüzérekhez; ők védtek m g bennünket; érettünk áldozták fel magukat. Anglia -ma is .ugv képzeli a békét, hogv kifárasztani fog bennünket és azután ő diktálja a
béke-feltéteteket: tz antant-államok melyek
békekészségünket mind'ig
visszautasítottak,
m a is országunkat szétdarabolni és az öszszes háborús költségeket és károsodásokat
velünk és szövetségeseinkkél megfizettetni
akarják.
Ezért pern szalad, hogv meginogjon a
mi erkölcsi erőnk; ezért nem szabad elégületlenséget szítani; ezért kell. hogv egyetértitek maradjunk, kitartók maradiunk, biz*,
kodcak maradjunk, clhatározottak m a r a d junk abban a tekintetben, hogv ha fokozottabb további nélkülözések és megpróbáltatások várnak Is "eánk. az eddig elért eredményeket kíshitüsígürikkel, állhataflanságutikkal. türelmetlenségünkkel nem fogjuk kockáztatni. Gazda-ági életünkben, magánviszonyainkban meg -kell értenünk az idők
nehézségeit; folyton tudatával legvünik. nincsenek normális viszoycik; negyvenkét hónap
óta tartó viszontagságos, küzdelmes háborús
időket élünk. Mindenkinek kötelessége főképen a szegényebb sorsú néposztálvt. mely
-most a téli évszakban a fűtőanyag hiánya
és az élelmiszer drágasága miatt a legjobban
szenved és nyomorog, ezek közt a nehéz.viszonyok között a csiiggedéstől óvni; mindenkinek kötelesség" emberséges érzülettel
tehetségű szerint telje® áldozatkészséggel
közreműködni abban, hogv a nélkülözések
és szenvedések lehetőleg envhittessenek.
(A város fejlesztésének

miogmmja.)

Tiszteit i T a i m ! Olv radikál s átalakulások előtt állunk, amelyek fejleményükben és
követelményeikben ma még beláthatlan l;orderőveil bírnak; a perspektíva szitué bámulatos. valósággal szemkápráztató- A nemzetközi élet terén egy egészen ui világrend
alakul, a gazdasági harc kiküszöbölve lesz;
a fegyveres erő az elkerülhetetlerü! szükséges mértékre tesz -korlátozva, és bekövetkezik az általános egyenletes és fokozatos katonai leszerelés; a döntő bíróságok intézményének elfogadásával az anyagi erő helyébe
a jeg erkölcsi ereje fog lépni. A nemzetközi
viszonyok ily gyökér. - -megváltoztatásával
egyidejűleg állatnunk belső életében is a
népuralmi elvek érvényesülésével lépünk a
haladás útjára, az u.i élet terére. A szabad,
erős magyar Magyarország megújhodását
keli előkészítenünk, hogy a béke korszakában a vagyoni jólétért, a kulturában elchuladasért folytatott világversenyben is megálljuk helyünket. Teljesen ui helyzettel fogunk
szemben á'.bnk És ennek az ui helyzetnek
nagy nehézségeivel esek ugv birkózhatunk
meg. ha a; állam; é
t -1.i ess égének megszerzésével szívósan ragaszkodunk nemzeti
mivoltunkhoz és vállvetve veszünk részt a
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nagy munkában, hogy aflva«i erőnk mellett
kulturális és erkölcsi erőinket is növeljük é&
gvarapitsuk.
Ebbe a feladatkörbe iHezt.Wifc be
mi
szeretett városunk ullesztésártek miOg%dmmját. Az a feladat áll ;ina is előttem, hogv &
tősgyökeres magvai- lakosság ősi erényeinek
és faji jeliemének megőrzésével fejlessze
Szegedet a mai komák magas kulturális nívóján álló JTI dern euiópai várossá. Ipari,
kereskedelmi és ku'turális gócponttá akarjuk
tenni ezt a mi szép alföldi metropolisunkat,
melynek nemzeti hivatása az. hogv a magyarság vonzó erejét és fölénvét az egész
délvidéken hatékony módon érvénvesitse.
Végeredményben ez egész közélet terén, az egész polgárság jólétére törekedvén
nemzeti és demokratikus iránvu politikát
keli folytatnunk, és én azt hiszem, hogv a
demokratikus haladásnak és a szociális újjászületésnek a mai idejében végre is megérni
fogjuk a hazafias lelkeknek, a tehetségeiknek,
a képességeknek és a munkás kezeknek olytan
koncentrációját, mely nem enged semmi destruktív irányzatot becsempészni az áillaimi
életbe, hanem történelmi hivatásunk betöltésével több munkával, több termeléssel, fokozott erőkifejtésekkel vesz részt az európai
népek megújhodott életében a békés polgáriSu'tság és közszabadság
intézményeinek
szolgálatában.
Ezzel a >ó reménységgel ismételten köszönöm m'.egt s z t d ő megjelenésüket és a kifejezett jó yvánságokat. a Polgármester Urnák. a tek. Tanács tagjainak, az egész tisztviselői karnak, a törvényhatósági bizottsági
tag uraknak, a megjelent népkörök tisztelt
tagjainak. ugy mint tisztelt családjaiknak
boldog uj esztendőt. Istentől minden jót kívánok.
Ezután küldöttségek tisztelegtek a főispánnál, többi között Weiner Miksa a kereskedelmi és iparkamara, Szász Iván főügyész
a szegedi ügyészi testület, Tőrös Sándor és
di-. Sajtos Samu a pé n zügyígazgatóság, Almdssy Eridie négy színésszel a színtársulat
képviseletébenOr. Hósa Izsó országgyűlési képviselő
gyengélkedik, t. miatt a munkapárt újévi tisztelgése elmaradt. A párt tagjai Írásban üdvözölték vezérüket,
Dr. Kúszó István országgyűlési képviselőt Dobó János alsóvárosi népkori elnök
vezetésével üdvözölte pártja. Kószó lendületes beszédben válaszolt A harcosok küzdelmeiről. dicsőségéről beszélve, Itangsulyozta,
hogy akkor ismerjük meg egész nagyságában a hozott áldozatainkat, ha majd hazajönnek a hősök. De gyász, vagy örösm készen
találja edzett szivünket, amelyet a nagy
kötelességek rnéiy átérzése hat át- A közeli
békének hivője. Beszélt azokról a föladatokról, amelyek a pártra várakoznak a béke beköszönésével. A szegedi függetlenségi és
48-as Ko&siith-párt a maga töretlen, erős
szervezetével együttérzéssel áll az uj kötelességek elé. mert tisztában van a kor szellemével, hiszen régen lobogójára van irva a
demokrácia, amely nem adja föl a nemzeti
szellőmet, hantim megerősíti, diadalra viszi.
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Kovács János.

ligetet sem. amelyben vidám életkedvvel
annyit gyönyörködött. Betegsége
ágyhoz
•kötötte. Sokat szenvedett, de türőn és megadással. nií'a szeida' reggel szenvedéseitől
megszabadította a halál. Csütörtök délután
3 órakor temetik. A város tólséges. szerető
fiát gyászolj,i benne,-a prfgárság pedig együk
érdemes és kiváló erényekben gazdag munkását. akiről elmondhatni, hogy hivatását
•c rédmétiyeser. be tűi töt te.

A kultúrpalota oromzatán gyászlohogói
lenget 'a januári szellő, jeléül annak, hogy
a váras kultúrájának halottfo van. Kovács
János étetének fonala szakadt meg az uj
esztendő második napján- Ebnuh. megszűnt
egy élet. ami szépségeiddel -vdlt <teSá: befejezte küldetését egv ember. aki. értéket
k é p v i s d t . ennek a városnak társadalmában.
Kovács János l8Sfi-ben született SteageMindinkább ritkul azoknak a száma, tten. Gónmáziumi tanulmányainak elvégzése
akik az árvíz óta ennek a városnak sorát ntáo irogatni kezdett. Eleinte rövidebb cik'rányitották, kultúráját itjtesrteíték és elő- kei jelentek meg szegedi és budapesti lapokrehaladásán tevékenykedtek. Ez a kisszámú," ban. A f ia tal, te kintornás irú szülővá rosában,
de nagyszerű gárda nem tartozott a n a g y
Szegeden maradt és a posta .szolgálatába léhangnak, a tülekedők. a minden lében kana- pett. Negyven évet töltött ezen a pályán s öt
lak c s o K r t i á b a : csöndbeu.»zaitalaiml, min- érvel ezelőtt mint posta- és távirda-feliigyeKj
den hiva'kodás rUfciH végez-y- áldásos te- vonult nyugalomba. A posta- és 'távirda-osztályok egyesítése előtt a távirdaosztály vevékenységben gazdag m.nő Mulat és mkd.g
zetője volt, később helyettea főnök lett. Küa város i.iv-ia és sohasem s maguk ríszlönösen mint távirdiai szakembert ismerték ós
nára V rekedtek. Ntm s z o h iVck a sa.'.te
szeméyük kuíuszát. de hangtalanul kul- beesülték nagyra felébfavalóí s a posta és távtuszt csináltak abból hogv ez a város telje- írda egyesítése után a távirdaosztály fejleszsíthesse a dé!v:céVep hivatását, terjeszthes- tése körül nagy érdemeket szerzett
(Három értékes munkát irt (Szegedről.
se a magyar szellemet, a magyar íkulturáí
iEVső
könyve éhséged és népe, Szeded ethnogníés azokat az erényeket, amik fundamentuf'iéja, amellyel a Dugonics-Társaság pályadímát képezik ennek az ősrégi városnak.
Akik majdnem minden örömükéit abban ját nyerte el és amelyet a társaság adott ki.
találták, hogv a királyi szó: Szeged szebb Ezt követte a Szeged és Szeged muUjéból cilesz. mint volt. teste? öltsön: akik az alá a mü két könyve, amelyekben Szeged 'történelobogó alá tömörültök, amelyre lá'hatetla: téből közöl részleteket. Igen sok cikke jelent
meg szegedi és pesti lapokban, a Pesti Naplónui a város megerősödése, boldogulása, a
nak
másfél ért izeden át volt szegedi munkapolgárságnak java, előrehaladása volt feltársa.
Ezenkívül állandóan dolgozott a Boírva. tartozott Kovács János iá. Azt Üs mondlond
Miska,
a K a k a s Márton és a Borsszem
hatnók. hogy ennek a lobogónak ő volt a
hordozója, egyben tiszteletben tartója is. Jankó cimü előlapokba, amelyekben humoros
meg. Különösen sokat foglalTanult, képzett ember volt Kovács János, versei jelentek
1
kozott
Szeged
történetével
és legalaposabb isfinom, url egyéniség, nagyszerű elme, világmerője
volt
a
város
közművelődési
történetélátott férfiú, aki hangyaszorgalommal sajánek.
Állandó
összeköttetéseket
tartott
fönn
tította ei a tudnivalókat, hogy azokat a köz
különféle
tudományos
és
irodalmi
körökkel.
javára értékesíthesse. Nem tartozott a jelenvoltak közé. de mindig és imindfentttt jelen
volt, ahol egy szép és .ió ügvön üenditeni
kellett, amikor oly símbernek is felemelni
kellett a szavát, akiben a polgárság hitt,
akiben bízott, hívőn, kitartással- Azok közé
tartozott Kovács János Is. akik —• noha
megvívták a maguk harcait — csak tisztelő- — Hárem tettest elfogott a rendőrség. —
ket, efemerőket szereztek .maguknak, . az
(Saját tudóslíénktól.) ö z v e g y Répás Jóeszmének, ami; hirdették, tevőket, kitartó
zsefné,
szappanfőző Hétvezér-utca 6. számú
tamogatókat. Nem volt irigye, haragosa, a
minthogy a harag nem lakozott meleg, érző házában hónapok .óta betörők garázdálkodszivében. Nem szerette .a lármás zsivajt, «
tak. Hol szappant, hal aprójószágot vittek eb
hangos szavunkat, a handabardázókat, csön- •a nagy és gazdag portáról, -mindezie>dig azondes természet volt, aki sokszor félrevonulban nem sikerült a tettesek nyomára jönni.
ta n szemlélte az eseményeket, amiket koMost azután egy „áruló" rendőrkézre juttamolyan és megfontoltan bírálgatott és h a a
tót* hátqm Példányt a díszes társaságbed,
bírálatának hangot adott, annak súlya volt,
írtért tudták róla, hogy sem közügyekben, mig két, orosz után, akik szintén a bűnszösem niagándoigokban önző cél, vagv érdek vetkezetbe tartoztak, nyomoz a rendőrség'
nem vezette.
_
t
A szerdára virradó éjjel — ugy látszik
Évtizedeken keresztiŰJ vezető állásban
—
nagy
tervekkel indultak ei útjukra a beműködött a szegedi posta és távíró hivataltörök. A iegaprólékosabb részletekig kidolban és egész embert kívánó munkásságában
is időt szakított arra, hogy irodalmi hajla- gozták a tervet, amely szerint éjjel 11 óramait kielégíthesse és festészeti képességét
kor kellett vo.'na elkezdődni a .munkának a
fejleszttese, Néprajzi írásai elsőrendű alko- Répás-udvarban. Az egyik tettes azonban
tások, kulturcikkei komoly és tartalmas tubeárulta a dolgot a rendőrségnek, amely így
dásról tanúskodnak. Ha mást nem irt volna,mint Szeged és népe cimü kötetes munkáját, tudomást szerezvén a készülő betörésről hét
detektívet Állított fel a jókora portán. A titaz esetben is n d v jutna számára á magyar
irodalomban. A Dugonics-társaságnak ala- kos rendörök idejében elhelyezkedtek a szákulása óta tagja, maid alelnöke volt és az el- mukra kijelölt helyeken és várták a pont
múlt esztendőben választották meg tisztezárórára bejelentett látogatást. Tizenegy
letbeli elnöknek. Tagja volt a törvényhatóórakor valóban két alak közeledett a sötét
sági bizottságnak és minderr kuiturbizottság
nak. Az utóbbi esztendőksben, hogv egész- Hétvezér-utcán Répásné háza felé. Alighogy
sége fogyatkozását érezni kezdte, nyugalom- odaértek, a detektívek lefülelték őket, még
ba vonult és azóta mindritkábban foglalko- mielőtt munkába kezdhettek volna. A két
zott közügyekkel. Megbújt könyvei közé, éjjeli kirándulót, akiknek egyike volt, aki a
néna irt és még a palettája is előkerült, d. >
a munkássága már nem rőtött nagyobb ará- tervet a rendőrségnek beárulta, azonnal a
nyokat. A nyár óta nem rótta Újszeged ár- rendőrségre vitték, ahol nyomban vallatóra
nyas fasorait, nem igen kereste fel a rózsa- fogták eke', Megállapítást nyert egyelőre,

Betörőbanda garázdálkodása a legnagyobb szegedi
szappanfőző telepen.

á&egeel, 193,8. jál-uúr 8.
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[íiogy az egyik előzőleg két ízben j á r t Rópá;
I síknál. sShfOBRan s z a p p a n t és a p r ó j ó s z á g o k a t

[lopott- .
Szerdán a rendőrség tkézrekeriíette a
bandának 'harmadik tagját és most még két
órás/, fogoly otán nyomoz, akik szintén a
tórsaságlrüz tartoznak és most szökésben
\annak. A rendőrség az-t hiszi, hogy a két
orosz fogoly, akik jól beszélnek magyarul,
még a városban tartózkodik. Az egyik detektív szerdán állítólag nyomában is volt az
egyik orosznak, aki azonban később egérutat
nyert Szerda éjjel hat detektív kutatott a
menekülő oroszok után.
A bandának tehát az eddigi adatok szerint öt tagja van. Három közülük orosz fogoly, egy oláh nemzetiségű bognár és egy
oláh mnzt'ségü kovácsinas. Hogy kik é s
hányan tartoztak még a diszes társaságba
és hogy miiyen bűnök terhelik még a lelküket,. az? a további nyomozás lesz hivatva
megállapítani.

HÍREK
ocoo

Uj éri tapasztalatok.
Mikor kiléptem a lakásomból, álmélkodva néztem széjjel. Mintha a világ egy éjszaka
megváltozott volna és a kemény érdekemberekből, lágy, jóságos szivemberek lettek volna. A házmester, aki máskor szigora nemtörődömséggel köszönésre sem méltatatott, most
barátságosan megveregette a vállamat, udvariasan leemelte a kalapomat, a cigarettát
egy grnnszenyőri gesztussal kiemelte a számból és miután saját ajkai közé dugta, meleg,
fuvolázó hangon huhogta: Bucie! Aztán bizalmas mozdulattal kigombolta a. kahátomat,
zsebeimből előkotorászott, egy összegyűrt
busa koronást, gondosan kisimította, tárcájába tette, bal mutatóujját sipkája széléhez
'bökte, még egyszer felém vicsorított vidáman és azzal tovább, ment.
Könnyek tolultak a szememre a meghatottságtól, a kapualjában az ajtó szines üvegeit, amelyeken a didergő napfény ragyogott keresztül, szeretettel megsimogattam és
Önbizalommal telve léptem ki az utcára. Ugy
emlékezem, hogy nem is érhettem még egészen biztos tolvajt, amikor valaki galléron
ragadott, baráti öleléssel magához húzott és
a fülembe súgta: Szenvedő embertársam, bolgod u j évet kívánok! A recehártyámon még a
kapualji spektrum szinei vibráltak és nem
birta.ni kivenni, hogy ki szorongat engem.
Nagyokat pisloghattam és ő ezt észrevette.
Selyem zsebkendőm kivette a zsebből, megtörölgette szememet vele,majd gondosan lehelyezett az útra és miután a zsebkendőt, óvatosan magához vette, egy rózsaszínű lapot tartott elém aláírás végett. Gyöngédségétől mélyen megindulva tettem eleget szerény óhajtásának, mikor ismét megszólalt:
—i Köszönöm elvtárs, maga derék fiu.
(Ezt az ötven koronát, amit egy karácsonyi
cikkóért kapott, igazán nekem adhatja. Hisz
én a pénzes levélhordó vagyok és ugy is olyan
ritkán jövök magához.
És még a ház közelében volt szerencsém
a mozgékony vicéhez, a megifjodott szeme-
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teaház és bárom kéménysaprő-esemetébez. Személyesen beszélhettem a szenes emberrel, a
gázossal (ezúttal szelíden lejtett és nem gázolt) és magával a szerelő-inassal. A büszkeségtől dagadozva kapaszkodtam fel végre egy
zsúfolt villamos kocsira. A kalauz lehajolt
értem, felemelt, kilyukasztotta a szabad-jegyemet és egy eltépett szakaszjegyet adott a
helyébe. „Buék1' — mondotta és a három ko-.
ronásból erővel vissza akart ötöt adni, de
természetesen nem engedtem. Mikor a kávéházamhoz ériem, m á r a büszkeségtől nem
fértem el a kocsiban, hát egyszerűen az utasok kibuékoziak onnan. A kávéháziban, mikor beléptem, egy pincér ugrott nekem, tévedésből három kapucinert és két-kávét rám
öntött, de egyáltalán nem mérgesen. Sőt, közvetlenül utána bájos mosollyal mondta:
— Békés u j évet kívánok!
Ugy éreztem, hogy a béke már itt is van,
meghozta a Szilveszter álmatlan éjszakája és
örökre az emberek szivébe költözött.
(h, l )
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dek kirohanásainak ismertetésénél állandóan
szerepelt Szathmáry ezredes és Scböpflin alezredes neve, mint akik* csapataik élén rohantak rá az ellenségre. Előléptetésüket minden ember a legnagyobb örömmel fogadja.
— KezdoűneK a refcvii áiásoá a z e g e d e n .
A közélelmezési miniszter szerdán/táviratban
ért esitette Somogyi Szilveszter polgármestert
hogy a rekvirálások ellenőrzésével megbízott
.Poporics Sizilárdot- Temesmegyóbe helyezte
át és helyébe báró Jeszenszky László kirendeltségi felügyelőt nevezte ki. A rekvirálások
— A király újéve. Bécsből jelentik: Károly egyébként, mint megírtuk, csütörtökön kezkirály kedden reggel 8 órakor Badenbe uta- detüket. veszik -Szegeden. Szerdán délután
zott, ahol misét hallgatott. Féltizenegykor
értekezlet volt ebben az ügyben a városházán.
Laxenburgban fogadta az udvari méltóságok,
főhadsegédek, majd az összes Bécsben időző Az értekezlet keretében Fodor Jenő tanács.főhercegek és főhercegnők újévi üdvözlett, nok és Domonkos Mihály tanító kioktatták a
ezután' József
főihereeget,
majd délután rekv-irálókát kötelességeikről. iMlint értesüStÖégér^Stpm0c liadügyminisztert fogadta.
lünk, a rekvirálások folyamán minden kis
— Vázsonyi Vilmos Bécsben. Budapestről íöiiis mennyiséget rekvirálni fognak. így rekjelentik: Vázsonyi Vilmos választójogi mivirálják a k.iiós mennyiségeket is. Érdekes
niszter kedden délután .Bécsbe utazott. Utjátény
és lehetetlen említés nélkül hagyni, hogy
nak semmiféle politikai jelentősége nincsen.
a rekviráiási rendelet megjelenése éta a pol— Könnyítés a katona-diákok helyzetén
Budapestről telefonálja tudósítónk: Ai Ma- gármester egyre kapja-' á fenyegető levmegyar Tudósító jelenti: A kultuszminisztérium ket, amelyekben természetesen a névtelenség
a hadvezetőséggel egyetértésben a következő homályában egyesek haiái t és kinhaláloxai
rendelkezést tette a középiskolai tanulók ta- igéinek neki, amiért „abból a kevés lisztből
nulmányainak tovább folytatása érdekében: is rekviráltál ni akar". Így szerdán is- ka1. Az 1300-as évfolyamba tartozó azon népfel- pott ilyen fenyegető névtelen levelet a polkelési szolgálatra alkalmasnak talált tanulók, gármester, Ez természetesen nagy járatlanakik valamely középiskola utolsó, vagy " utol- ságra mutat, mert a polgármester csak a
só előtti osztályának növendékei, február hó kormány rendeletéinek miii-nw végrehajtója
6-ika helyett ritárcius 15-ikén fognak csak be- és nem ő rendeli el a rekvirálásokat.
vonulni, hogy- ilyen módon a rendelkezésre
— EiÖleptetesen. A hivatalos lap Közli, hogy
álíó idő alatt, hat hétig tartó tanfolyamon király Ransberyer Győző 1. honvéd lovasturészt vehessenek és ennek befejezése után zérosztáiy-beii fóliadiiagyot századossá, t'sztéjgályos Ferenc 5. bon véd gyalogezredben
inájpeli
osztályvizsgát, ennek
hadnagyot főhadnaggyá, Bayer feancior es
sikere esetén pedig érettségit tehessenek.
Bíró Jenő 3. honvéd ijuszarezreübeli és Cher% Az 1899-ben és az előző években szüle- rie.r János, Gavfillér István, Veíla János es
Antal 5. honvédgyaiogejzrecEeu
tett és a középiskolák utolsó és utolsó előtti Aagyfgkisi
osztályának azon növendékei, akik október zászlósokat hadnagyokká nevezte ki.
— .A
ujsfagttoK m a t i n é j a , január
15-ikén, vagy még korábban bevonultak, a
hatodikán,
vasárnap
délelőtt .11 órakor renmennyire a katonai érdekek megengedik
1918. április 1-től 28-ig terjedő időre szabad- dezi a Szegedi Újságírók Egyesülete az idei
ságolta téri fognak, hogy részükre a jelzett szezonban harmadik matinéját a ' Korzó-mozi
időpontban osztályuknak megíekvően anya- helyiségében. A matiné iránt városszél te
intézetükben rendezendő előkészítő tanfolya- óriási érdeklődés mutatkozik. Hat országos
mon részt vehessenek és ennek befejeztével a irodalmi és művészeti nagyság lép fel a mafentebbihez hasonló módon vizsgázhassanak. tiné keretében olyan programmal, ameiy
;3. Azon 1900-as évfolyambeái ' alkalmas- minden eseményen és várakozáson felül áll.,
nak talált tanulók részére, akik a középiskola Mint megírtuk, szerepelni iog a matiné kerealsóbb osztályainak növendékei, bevonulások tében Krúdy Gyula, a m a g y a r elbeszélő iroelőtt egy héttel a megkezdett osztályról szóló dalom hatalmas^ jnestere s a j á t novellájával,
Ilona, a Nemzeti
bizonyítványuk eddigi tanulmányi előmene- Náday Béláné, Tasnády
telükhöz képest minden vizsgálat nélkül kiál- Színház tagja, aki Bródy Sándornak erre az
alkalomra irt prológusát a d j a elő, ezenkívül
lítandó és kiadandó.
—Przemysi szegedi hőieinek előléptetése Lázár Miklósnak még meg nem jelent ÜvegAJ hivatalos lap legutóbbi száma közli, hogy szem cinrü novelláját, valamint több Kiss
a király Szathmáry
Géza ezredest 19il7. má- József verset. Major Henrik a kiváló magyar
jus elsejei ranggal vezérőrnaggyá és Schöp- karrikaturista, aki karrikaturákat készit orfldn Ottó ötös honvédelezredest 1915. május el- szágos nagyságokról és a megjelentek soraisejei ranggal ezredessé nevezte ki. Przemysi ból, Hajdú Hona, az Operaház neves tagja, a
legendás hőseinek ezt a kitiintetéset nem kell ki operaárilkat énekel, Lázár Miklós, a „Déli
kommentálni, hiszen nincs újságolvasó ember, | Hírlap" főszerkesztője, aki meg nem jelent
aki ezt a két nevet ne ismerné. A. bős honvé- és most sajtó alatt levő kötetéből olvas fel.

—

HMM A §Y AJK ka*AÁÁl
Végill Zilahy Lajos, aki saját költt mén yait
szavalja. A matinéra a jegyeket a Korzó-mezi
árusilja fj, 5, 3 és 2 koronás árban.
— A pápa levele Csernoch hercegprímáshoz. Esztergomból jelentik: A magyar püspöki
kar novemberi konferenciájáról a berregőn más utján üd\ özöite XV. Benedek pápát, a
kinek válasza most érkezett meg dr. Csernoch
János hercegprímáshoz. A pápa megemlékezik békeakciójáról is, amelyről többek közt
igy ir: „Különös örömmel fogadtuk hálátok
gyönyörű nyilatkozatát azért, mert a hadviselő nemzetek fejeihez békejegyzéket intéztünk. Annál inkább örvendeztünk ennek, mert
atyai szeretetünk e tanúbizonysága miatt elfogult emberek részéről igazságtalan gyanúsítások céltáblája lettünk. Istentelen társulatok aknamunkája napról-napra jobban szítja a néptömegek vak szenvedelmét a klérus
ellen. Ámde hivatásunk kötelességét. Isten
regitségóben hizva, továbbra is álhatatosan
1 eljesitjjiik, közben ne szűnjünk meg Istent
alázatosan könyörögve kérni, hogy a békét,
amelyet a világ nem adhat, végre ő adja
meg nekünk irgalmassága szerint." A pápa
I vele még december 3-án kelt és diplomáciai
utón csak most érkezett meg Esztergomba.
— Az oroszországi hadifoglyok helyzete.
Genfből jelentik: A népbiztosok tanácsa a hadifoglyok munkaviszonyaiban uj rendelkezéseket léptetett életbe. Igy például a horcvitsi
kerület összes hadifoglyait fölmentették
a
kcnysdermimka alól és ezentúl ugy fizetik
őket, mint a többi munkásokat. Azokat a hadifoglyokat, akik gyárakban nem akarnak
dolgozni, a mezőgazdaságban fogják alkalmazni. A munkaadók és a fogoly munkások
vitás ügyeit a jövőben a katonák és munkások tanácsának képviselőiből és a munkaadók,
valamint a hadifoglyok választott biráiból
alakult tanács fogja intézni. A hadifoglyok
maguk választják képviselőiket és Ibekső
ügyeikben önállóan határoznak.! A hadifog-

lyokat ezután is munkára kötelezik, de a
munkát maguk választják meg.
— A téli népkonyhák tudvalevőleg már
december 10-én megnyíltak Szegeden. Akkor
mindenki azt hitte, ilyén nagy nyomor idején
minden ember kapva-kap az alkalmon, hegy
ingyen, vagy pár fillérért meleg ételhez jusson. Nem igy történt. Azóta kiderült, hegy
nem is olyan nagy a nyomor Szegeden, s nem is
olyan nagy a szegénység ebben a szép városban. A népkonyhák vezetői ugyanis egyremásra jelentik Tóth -bejelentő hivatali tisztviselőnek, aki a népkonyhák élelmezési biztosa, hogy az ebéd csak bizonyos napokon
fogy el, az ebédért csak bizonyos napokon jelentkeznek a város szegényei. Történetesen
olyan napokon, amikor jó az ebéd, húsos és
tésztás. Máskor kárbavész a drága étel, a zsir,
a főzelék és egyéb hozzávalók. Ugylótszik,
tényleg nagyon el vannak kapatva a szegedi
szegények. Egy kis nevelési kurzus aligha ártana nekik.
— Befejeződtek a hadikölcsön jegyzések.
A hetedik magyar hadikölcsön jegyzése január elsején befejezést nyert. Hogy a jegyzések végösszege mennyi, természetesen még
mm lehet tudni, de az már bizonyos, hogy
fölülmúlja a várakozást és a legtöbb eddigi
hadikölcsön eredményét. A) szegedi jegyzések
végösszege jóval fölülhaladja a busz milliót.
Termézsetes, hogy ezúttal is a kisembereké
az érdem, hogy a hadiból esőn jegyzések igy
1
sikerültek.
— A szegedi lakásviszonyok rendezése.
A lakásínség -enyhítése végett a szegedi lakáshivatal több intézkedésit lé-pHetet^ életbe.
Elrendelte, az üres lakósok összeírását. Ecélból kötelesek azt háztulajdonosok vágyj inéglizottaik az üresen álló és bútorozott, de nem
lakott lakásokat, üzlethelyiségeket az eddig

Január 2-től 6-ig, szerdáiéi-vasárnapig.

8 imt-Uliiilí Béketár gialisati
A felvétel fartalma:
A keleti főparancsnokság
A ház, ahol a béketárgyalások folynak.
Gróf Czernin külügyminiszter,
A

hadseregfőparancsnokság
megbízottja.

Csicserics altábornagy segédtisztjével és Pokorny alezredessel.
Gyülekezés a megbeszéléshez.

Az orosz delegáció:
H. A. Bizenkó asszony,
M. P. Savlozics, Weltmann
lontre admirál.
W. M. Altwater Y. G.
Fokke, vezérkari alezredes,
J. J. Zeplit, W. N. Lipsky
százados, A. A. Samoilov
őrnagy, az orosz delegáció
katonai tagjai.
L. M. Karachan delegáció
titkár.
A hadseregünk kiküldöttjei.

jiztged, 1918. január I,
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fizetett évi bérnek kitüntetésével a lakáshivatalnál január 10-ig bejelenteni. A lakás
megüresedéeét ezentul a felmondástól számított három nap alatt be kell jelenteni és ha a
helyiséget a felmondástól számított 14 nap
alatt nemveszik bérbe a lakáshivatal fogja
bérbeadni. A kibérelt helyiségbe, csak a lakáshivatal igazolványával szabad beköltözni.
Ilyen igazolvány nélkül a bérbeadó nem engedheti meg a beköltözést, a fuvarozási vállalat pedig nenr költöztethet, A bérbeadó a
ház kapuján kifüggesztendő hirdetménnyel
hirdetni köteles üres helyisége bérbeadását ,a
hirdetményen közölni kell a bért is. E rendelkezések megszegését 6 hónapig terjedhető
elzárással és 2000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel sújtják.
— A Feministák Szegedi Egyesülete elnöksége ezúton értesiti az egyesület tagjait,
hogy a miivészestélyen közreműködő művészek tiszteletére folyó hó 4-én, pénteken este
8 órakor a -Kass-szálló éttermében társasvacsorát rendez. Kéri a- vacsorán megjelenni
szándékozó tagokat, hogy részvételüket az
egyesület helyiségében délután 4—(6 óráig jelentsék be.
— A oécsi vendéglők megrendszabályozása. Bécsből jelentik: Budapesti mintára Bécsben is szabályozni fogják a vendéglői étkezést és pedig olyan módon, hogy a menürendszer behozatalát tervezik. Ennek az alapján
az összes bécsi vendéglők kötelesek lesznek
menüt kiszolgáltatni, amelynek az árát az illető vendéglők és éttermek rangjához képest
8—Ti koronában szabják meg.
— Az iskolaszék alakuló ülése. Az iskolaszék esütört-ökön délután4 alakuló ülést tartott, amelyen Somógyi Szilveszter polgármester kivette az uj iskolaszéki tagoktól az
esküt. Korner Pá] korelnök elnöklete alatt
tartották meg az alakuló ülést. Az elnök fölszólít áxár a egyhangúlag megválasztották elnökül, dr. Gaól Endrét, aki kérte, hogy nelióz
feladatában a tagok támogassák. A nehéz
viszonyok a bárom év óta, mikor az elnöksé-

Szerdán és csütörtökön,
1918 január 2-án és 3-án.

• V.

LISA WEISE

,\v

az uj berlini mozicsillag felléptével.

detektív dráma 4 részben.

Az előadás kezdete 5, 7 és 9 órakor.
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Előadások d. u. 5. 7, és 9órakór. Gyermekjegyek
csak az első előadásokra érvényesek. Jegyek
előreválthatok d. u. fél 4 órától kezdve.

lÉlé. január f,
írét vállalta, nem változtak. így a agy sz ükgége van a támogatásra. (Ezután bejelentette az iskolaszéknek Kovács János volt
alelnök
halálát,
aki
rendkívül
szaíkavatottsággal, buzgalommal működött az iskolaszékben. Indítványára érdemeit .jegyzőkönyvben örökítették meg és elhatározta az
Iskolaszék, hogy a halott sírjára koszorút helyez, az özvegyhez részvétiratot intéz és a csütörtök délutáni temetésen testületileg megjelenik. Alelnökül megválasztotta az iskolaszék
dr. Végmmi Ferencet, és dr. Kovács .Józsefet.
Jegyző Nemecskay István lett. Megalakították még a négyes tanügyi bizottságot és a
minősítő bizottságot.
— A meghosszabbított karácsonyi gzQnet.
'Az általános szénhiányra való tekintettel a
tanítások az összes inasiskolákban is január
17-én kezdődnek.
— Páazkallszt a zsidó húsvétra. A közélelmezési miniszter értesítette Szeged hatóságát, hogy a zsidó húsvétra külön pászkalisztet fog kiutalni. A közélelmezési hivatal
lisztjéfből azonban a húsvéti időre azok, akik
már pászkalisztet kaptak, nem részesedhetnek.
—• Leszállított árban eladatnak a raktáron
levő legújabb női és leány téli kabátok,
bundák, szőrme kabátok, szőrmegarnlturák
stb. REMÉNYIVÉ Feldmann SáH női divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyi-tér 2.
(Főposta mellett.)
— Uj zöldség-, főzelék- és gyümölcsárak.
A> zöldség-, főzelék- és gyümölesforgahni intéző-bizottság a zöldség, főzelék- & gyümölcsterményekért követelhető legmagasabb ára-'
kat'lM®. január I-étől 31-ig a következőkben állapította meg 100 kg-ként koronákban
(az első ár a termelőnél, a második a nagykereskedőnél. a harmadik a kiskereskedőnél
értendő): Tök 30, 40, 50. Káposzta 40, 50. (50,
Kelkáposzta 36. 70, 80. Kalaráb, levéllel 80, 98,
108. lEbi! ori étkezésre szánt répa 40, 50 60,
Sárgarépa, petrezselyem ' é s pasztinák, még
pedig: a) zöldié (lévé1) nélkül 80, 98, 108. b)
kevés levéllel 70, 86. 96. Céklarépa 70, 80, 95,
Zeller, sómés 80, 98, 101, Vöröskáposzta 50,
60, 70. Vöröshagyma: a) makói,és erfurti 92,
112, 126. b) egyéb fajta 80, 105. 180, Fokhagyma 300, 350, 400. Diuglia gym a 300. 350, 400. Ia
válogatott csemege fajalma 280, 300. 360. Az
előző minőségbe nem sorolható la alma 140,
170, 200. II. rendit alma 100, 130, 150. I. rendű
körte 230, 300, 360.11. rendű körte 150, 180,
200. Dió (zsák nélkül) 300, 380. 450. Dióbél
(tiszta súlyban, láda önköltségi árban) —i,
1340, 1460. Mogyoró (belföldi, héjjal) 260, 250,
280, Gesztenye: a) 35—40 drb fél kg-ra 180,
280, 260. a) apróbb minőségű 120, 150, 130.
Torma' 120, 145, 175. Laboda (spenót) 80, 100,
120 korona.
— Karbid asztali és függő lámpákból
gazdag választék, lemezujdonságok óriási
választékban Szántó József gépáruházában,
városi bérház.
— Karbidlámpa, karbid állandóan kapható
Szántó Sándornál. Kiss-u Diss D.-oaiota.
—- Szeged sz. kir. város felügyelete alatt álló
nyelviskolában január 1-én 6 havi tartammal
uj angol, francia, német tanfolyamok nvilnak.
Angol nvelv: Besnen Emilia tanárnő ; Francia
nyelv: jakab Dávid tanár, Paupert Józsefné
tanárnő és Kanyő Mária tanárnő ; Német nyelv :
Paupert józsefné, Pogány Margit és dr. Kádamé.
Német és francia irodalmi előadások. Beiratkozni lehet jan. 2-től naponkint d. u. 5—8-ig.
Telefon: 14-11.
Igazgatóság.
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MOZI.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

GOOO

AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:

0000

MŰSOR:
Előadások kezdek fél 8.
Szerda: Szerető Regényes színjáték, páratlan kéthar
Csütörtök: először. Favorit. Operett, páros háromhar
Péntek: Favorit. Operett páratlan egyharmad.
Szombat: Favorit. Opeiett páros kétharmad.
Vasárnap d. u. Márványmenyasszony. Óperett. Este
bérleiszünetben. Favorit. Operett.

Koncz János hangversenye. Abban a
hang-verseny-ciklusban, amelyet a Débnagyetrország rendez a szegedi szegények javára, a sort Kehien János, a kiváló hegedűművész
nyitja meg. Nagyszerű hegedűst, izig-vérig
művészt ismer meg a közönség Koncz Jánosban, akinek művészi hírneve a haza határán
messze tul terjed. Érthető érdeklődés mutatkozik már is a Délrrúggyamrszág által január
8-án, a Tisza-szállóban Koncz János közreműködésével rendezendő hangverseny iránt.
Nemcsak az igazi művészet után való vágyakozás vonzza a közönséget, hanem a jótékonyság gyakorlása is, ami mindig legszebb erényei közé tartozott a szegedi közönségnek. És
ha valamikor szükség volt a jótékonyság
gyakorlására, most igazán égető szükség van,
amikor benne vagyunk a télben és nagy az
inség, a nyomor a szegények egyre szaporodó
birodalmaiban. Koncz János mindeneket kielégítő, elsőrendű műsorra)! kapcsolatosan
mutatja be páratlan művészetét. A jótékonycélu és makulátlan művészetet nyújtó hangverseny jegyei 8, 6, 4 és 2 korona árban a
Fiáirnay L. könyvkereskedésében, a Délmagyá/öászng kiadóhivatalában válthatók.

Szeidán és csütörtökön: A főnyeremény. Detektív komédia 4 részben és Renand tanár hasonmása
dráma 2 részben.
Péntek, szombat és vasárnap: Vengerkák dráma 4
részben és Három a kislány vígjáték 2 részben.

A VA-SS MŰSORA:

Kedden: Nászutazás közköltségen, vígjáték 4 részben
és a Kikapós menyecske, vígjáték 3 felvonásban
Vasárnap: A milliók varázsa, dráma 3 részben.

AZ APPOLÓ MŰSORA:

Kedden: A méltóságos kalandornő dráma, 4 részben
Vasárnap: A csontváz dráma, 5 ré6zben,

— A vengerkák. Ez a grandiózus szinmti,
amely a lázas pétervári éjszakákba kivetődött magyar leányok tragikus sorsát ecseteli,
az ország és a külföld közönségének rendkívül tetszése mellett került színre. Az utóbbi
években nem volt szenzációsabb téma, mint
a Vhnigéákák meséje, mely sokkal inkább
filmre való, mint szinpadra. A film kiállítása szenzációsnak nevezhető. A; másik meglepetés a színészek játéka. Törzs Jenő és Lenkeffy Ica alakítása valódi művészet, de a többi szereplők is kitűnőek. Az Uránia igazgatósága nem kiméit semmi áldozatot, hogy
ezen kiváló filmet megszerezhesse, mely péntektől vasárnapig lesz műsoron és kéretik a
tisztelt közönség, hogy jegyekről szíveskedjék jó előre gondoskodni, melyek már 3-ikától
délután 3 órakor adatnak ki. Füzetjegyek
nem érvényesek.
3a*aaB*aa'SBBBKBsaBaaaaaaBBaaBBBaaaaiaaBBBBaaaa*B*£s
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadó tulajdonos: Várnay L.

férfi é$ női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

iiiisiiiiiiijiiiiiii
Nagyobb tétel
férfi hálóing (orosz foglyoknak
is alkalmas), női ingek, női barchettek és chiffon nadrágok, alsók,
corzetták, selymek és több cikkek
jutányos árban beszerezhetők.
KIcsn M. és Társa

Dugonics-tér.
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Legolcsóbb beszerzési forrás.

Csekonics-u. 6.
Telelőn 854.

S z é c h a n g i - t é r 1?,
Telefon 855.

á Délmagyarország telefonja!

g y ö n y ö r ű virágok
é s művészi kötés.

Szerkesztőség

^

305.
81

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

portland-

TÍMHM

é s r o m á n c e m e n t , továbbá köagyag- és cementesövek, kátrányfedéllemez és elszigetelők, mennyezetnád, gipsz; tűzifák ölenkint és aprítva állandóan

nyilt meg a Feketesas- és Kigyó-utca
sarkán (Kertész-kárpitos volt helyisége.) Nagy választék uri-, nőíés divatcikkekben. A n. é. közönség b. pártfogását kérem
ö o c k c r Ferenc.

it

B a a B a B B a B B B B B B B a a

Virágház
^
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Legmegbízhatóbb cég.

m

Bank 3 8 5

= = 3 = = =

kaphatók.
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Raktár 2 3 1

J Szegedi Bankegyesüiet áruraktárai,
flérti-ttka

21. é s

15.

DÉLMÁGYARORSZAG

HMM llspsüslg!

Van szerencsém b. tudomására adni ugy a
helybeli, mint a vidéki nagyrabecsült érdekelt
feleknek, szíveskedjék teljes bizalommal hozzám
fordulni bármiféle üzletek lebonyolítása végett,
melyet pontosan és leggyorsabban lebonyolitok
ugy az e'adónak, mint a vevőnek és psdig
a következőket: Házakat, telket, üzleteket,
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb
birtokot, úgyszintén házasság-közvetítést valáskülönbség nélkül, a legnagyobb titoktartás
mellett. Vidékieknek válaszbélveg beküldésével
azonnal válaszolok.
Tisztelettel
Margit-u. 28. I. 10.

Kövesi Béla,
Inrtern

g—fent

Aradi-utca 5 s z á m .
Legjutányosabban és legdivatosabb kivitelben készülnek costümök, ruhák, estélyi
toilettek, színházi blousok, alakitások is.

női d i v a ü e r m é b e n
fllars-tér

f^agy Tombola a Demokrata-kávéházban
/niudenoap c i g á n y z e n e , Kitűnő i t a l o k . S z í v e s p á r t f o g á s t k é r

9 . ! . em, (Telefon 9—49.)

•
Szeged

sz.

kir. város

n

Fekctesasa-útca 16. szám.

LJ

LJ

Keleti-palota. Telefon 8 3 6 .

közélelmezési

hivatala.

A sertéshUlalások kötelező bejelentése tárgyában
kiadott 8637|917. s/.ámu hirdetményem kiegészitése
gyanánt figyelmeztetem a közfogyasztási célra hizlalókat. hogy a hizlalni engedélyezett sertéseket a beállítás után, — mint a 3658Í9I7. M. E. sz. rendelet 9. §-a
értelmében az 0 K. H. kizárólagos rendelkezésére lekötötteket, sem el nem idegenithetik, sem a hizlalást
telepről máshova előzetes engedély nélkül — a kényszervágás esetét kivéve — le nem vághatják, avagy a
hizlalásból ki nem vonhatják, s hogy "a hizlalás befejezte előtt tervezett átadást legalább' 14 nappal megelőzőleg a közélelmezési hivatalban Domonkos Mihály
osztályvezető urnái (I. em. 6. szái: ) jelenteni tartoznak,
végül közlöm, hogy a sertések átvétele, az akkor érvényben lévő maximális árakon fog történni.
Figyelmezte em továbbá az ipari hizlalók kivételéve! mindazokat a hizlalókat, akik sertéseiket közvetlenül az Országos Közélelmezési Hivatal részére tehát
nem városok közintézmények, vállalatok stb. részére
kötötték le, hogy a Minister Ur ezidőszerint alakszerű
hizlalást szerződés kötésétől eltekint.
Szeged, 1917. december hó 30.
8827/917. ké. sz.

A l e g ú j a b b inodelifi k o s z t ü m ö k ,
kabátok, ruhák, Seánykaruhák,
valamint a l a k i t á s o k i s j u t á n y o s
V . árak mellett készíttetnek. .'.*

darabja
5 6 fillér
kapható bevásárlási könyv
nélkül a Közélelmezési

Tisza Lajos-körui 48, sz.

Központi Tejcsarnok R.-T.
fióktejcsarnokaiban.

Fagybalzsam
kitűnő hatású kapható a Leinzinger
gyógyszertárban Szeged Szécsényi-tér.

ÉS

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
A Közélelmezési Minister Ur 150 000|917. sz. rendelete szerint Szeged sz. kir. város közönsége által
800 waggon gabona és Őrlemény felesleg lesz múlhatatlanul beszolgáltatandó, mihez képest személyes felelőség mellett fe hatalmazást és utasitást nyertem arra,
hogy ezen mennyiség hatósági igénybevételét írequlrélását) a legerélyesebb rendszabályok alkalmazása sőt
kényszereszközök utján is biztosítsam.
Ezekből foiyólag tudomására hozom a város közönségének, hogy az országos ellátás biztosítása érdekében kiadott kormányrendelet
végrehajtásaként a
requirálást elrendeltem, s azt felelősségemből foiyólag
katoimí segédlet igénybevételével ugy a termelőknél,
mint a nem termelőknél a legnagyobb szigorúsággal
végrehajtatom.
Mielőtt azonban a végső kényszereszközök alkalmazásához nyúlni lennék kénytelen, a város polgárságának közismert hazafias érzesére apellálok s felhívom
őket arra, hogy a nehéz időkben reám rótt kényszerű
és terhes munkámban támogatásomra lenni, s búza,
rozs, kétszeres, árpa, zab, tengeri, köles, valamint bab,
borsó, lencse, lóbab, takarmányborsó s ezek őrleményeiből a feleslegként jelentkező készleteiket az alább
megjelölt telephelyékre önszántukból e jólétekkel beszállítani szíveskedjenek, amidőn fs az átadáskor a
térítési árat nyomban megfogják kapni, mig a requirálás során feltárt, s elrejteítkent megállapított feleslegekért térifést uem nyernek, — ezek kérlelhetlenlíl el
fognak koboztatni.
A gabonafélék beszállítandók:
Alsótanyán: Kalmár-féle magtárba,
Felsötanyán: Benkő-féle magtárba,
a város területén a Back-malomba,
zab, kukorica, bab, s hüvelyesek a felsötiszaparton
lévő Zsótér-féle magtárba szállitandók.
A liszt tetszés szerint ifj. Gottlieb Dávid Kossuth
Lajos-sugáruti kereskedőhöz, avagy Vermes Vilmos
Feketesas utca 14. sz. kereskedő üzletébe szátlitsntó.
Szeged, 1917. december hó 25.
8876:917, ké, sz.
1-2

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

Hivatal megbízásából a

D u s r a k t á r e l ő r a j z o l t kézimunkákban. Hímző munkát
elvállalok a legszebb
kivitelben.
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Hirdetmény.

polgármester.

ÜZLETE

á világítási rendelet
határozatait a fényhatás
csökkenése nélkül csakis

-félwattos
lámpákkal

teMi'OSSSÍ

a legmodernebb gépszerkezetben
•
készit és vállal
•

lehet betartani.

JAKOBOVICS mÓRNÉ Aradi-u. 5. II. 8.

Arany, gyémánt és brilSiáns

Hasznáo
jln 20, $0,09 itt ítpsziásu
Tungsramlámpákat.

ékszereket legolcsóbban vásárolhat
B - r s s A ékszerésznél. SZEGED,
1 Z S O
Kelemen-utca 7. szám.
Telefon 1 6 - 6 7 .

s o n k a , s za I á mi
E c e t literje tiz fillér. Reeept-ért
3 K előzetesen beküldendő műszaki
irodának

tulajdonos

rr

Somogyi Szilveszter dr.

KÉZIMUNKA

Kenyeres Gyula,

OKAT vesz és elad

ecO!bT13á-

fUMBI Í M Ifi É S t M H

iaeged, 1918, laünár 1

és egyébb fcusnemück
szardínia, husieveskocka
Dannei*

Mihály

——

esemegekereskedéaében.
Széchenyi-tér.

Szeged szab. kir. város adóhivatalától.

Felhívás!
Szeged szab. kii. város adóhivatala felhívja mindazokat, kik az U tarlási szabályrendelet 1. §-ában
megállapított körtöltésen belőli é s az ujSzegedi egész
területen egy vagy több kutyát akár szabadon, akár
pedig megkötve vagy folyton zárt helyen tartanak, miszerint kutyáikat az 1918. évre megadóztatás végett áz
idézett szabályrendelet 2. §-a értelmében
1318. évi január 1-től január 15-ig
bezárólag a városi adóhivatalnál bejelenteni s a szabályrendelet 4, §-ában megállapított osztályzatok szerint az 1918. évre esedékes ebadót a városi adópénztárná! a fenti határidőig befizetni annál is inkább el
ne mulasszák, mert aki ezen kötelezettségének eleget
nem tesz, az érintett ebtartási szabályrendelet 10. §-a
értelmében, az ebadónak háromszoros összegét tartoznak megfizetni s ezen felül mint kihágást elkövető a
33. g-a alapján még külön is megbüntettetni fognak.
Aki pedig az év folyamán jut eb birtokába vagy
évközben jön a városba, köteles ugyancsak az 10 §-ba;i
körülirt következmények terhe alatt az adóztatá's végett : az eb birtokéba vételét, illetve a városba jövetelt
követő nyolc nap alatt a városi adóhivatalnál jelentkezni s az adót befizetni. A bcje'entés elmulasztása
miatt az eb tulajdonoson kivü! a háztulajdonos is felelős.
Végül megjegyeztetik, miszerint az érvényben fennálló ebtartá3l szabályrendelet 4. S-a értelmében, az I.
osztályzat szerint, a Tisza Lajos-köruton belül eső
városrészben lakó ebtulajdonosok által minden eb után
évi 4 korona, a 11. osztályzat szerint, a Tisza LajoSkörut ás a Nagy-körutak közzé eső városrészben lakók
által minden eb után évi 3 korona és a íll, osztályzat
szerint a Nagykörutak és a körtöltés közötti városi
belterületen, valamint Uj-Szegéd egész külterületén
lakók á;tal minden eb után évi 2 korona ebadő fizetendő.
Szegeden, 1917. évi december 28-án.
17291-1917. adóhiv. szám.

A városi adóhivatal.

Budapest, II. Margit-körut 50. IV. 11.
Nyomatott. Várnay^L.'„könvnyomdáiában, Szeged, Kárász- ute'a 9,
KWWWWWWWtrv*

