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Jó tisztikar.
A város egvik érdemes és értékes tisztviselőjének okos kezdeményezése folytán a
januári közgyűlésnek két olvan indítvánnyal
lesz módjában foglalkozni, amelyek azt célozzák. hogv tapasztalatokban és tudásban
minél gazdagabb tisztikar szolgálja a jövőben Szeged fejlesztésének érdekeit. A két indítvány nem azok közül való. amelyek alkalmasak nagyobb érdeklődés keltésére. Klikkeket nem sorakoztat az a — elismerjük:
nem uj, de meg még nem valósitott
gondolat, hogy a város fiatal, buzgó és tehetséges tisztviselői közül egv&t-egvet minden évben külföldi tanulmánvutra küldjön, vagv az,
adjunk alkalmat és biztatást a tisztviselőknek
idegen nyelvek tanulására. Az ilven egvízerü
és szerértv tervek nem kavarják fel a szenvedélyeket. nem csábítják fel a városatyákat
tömegesen a közgyűlésbe, miért is kavarnának. miért is csábitanának, hiszen 5000 korona nem nagy pénz. történtek már annál
nagyobb csudák is. hogv a szegénv vagy
gazdag városi tisztviselő közpénzen ment
szórakozni és ha nem sajnálja a munkát tőle.
hát törje a nyelvét a bolond, aki akarja, a
kánya német vagy — uram bocsáss — angol vagy francia beszédhez.
Mi szeretnők ezt az inditvánvt jelentéktelenségéből kiemelni. Szeretnők a közfigyelmet azok felé az intenciók felé irányítani, a
•melvek a két helyes gondolat mögött szerényen meghúzódnak és amelyektől még több
kezdeményezést, más és általánosabb terveket várunk annak érdekében, hogy a város
tisztikara legalább is Szeged fejlődési arányainak a nívóján álljon. A mi közéletünkben épp olv ritka az őszinte hang. mint valamennyi magyar városéban. Himnuszokat
gyakran hallunk, alapos és tárgyilagos kritikai hang élvezetében ritkán van részünk. Legértékesebb tisztviselőink is irtóznak a bírálattól. akármilyen szolid, meggyőző és indokolt is. Ezzel szemben tagadhatatlan, hogy
nemcsak a közgyűlés, hanem a polgárság
nagy többsége is elégedetlen a tisztviselők
egv részének munkásságával. Nem habozunk
kijelenteni, hogv e vélemény kialakulására
százezer okot szolgáltattak az illető tisztviselők és hogy számtalan indokát látjuk annak az aggodalomnak, amely esetről-esetre.
fölmerült értékes terveket, életrevaló ideákat
•a közigazgatástól félt.
Azok. akik görcsösen ragaszkodnak Szeged. naggváíejlesziésének gondolaiához, azon
a véleményen vannak, hogv ennek alapjait
a legközelebbi években kell lerakni. Ennek a
felismerésnek hevességét teljesen fölösleges
megindokolni. Viszont érthető az a várakozás is. hogv a tanács taglal álljanak elő
nagykoncepcióju tervekkel, a napi munka
melleit szolgáliák a lövőt is. mint tervezők
és épiiök egyaránt vezessenek a.városfejlesztési munkában. Ma tűin igv van. Azért, hogy
iav legyeik kerek egv év előtt inditvánvt fogadott d a közgyűlés, inelv riaevon ,i6l tudta. hogy az u.i szervezési szabályrendelet
csak egvik orvossága lehet a niai beteges
állapotoknak. És a tanács ezt az egv orvosságot. is sainália tőlünk, az tiffv már régen
a közigazgatási nagvternető kapujában hal„ dokíik,
Árról van szó: neveljünk szorgalmas és

képzett tisztikart. Támogassuk: aki nem
röst tanulni és tapasztalatokat akar szerezni
Az erre forditott Pénz százszorosan, ezerszeresen megtérül. Jó és modern közigazgatás nélkül elsorvad minden akciónk és halványra fordul jövőnk szépnek megrajzolt
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képe. A .ió közigazgatáshoz ló tisztviselők
kellenek. Fejlődésünk alapjához hord tehát
egv-egv erős követ, aki abban segit. hogy
tisztviselőink tökéletesedjenek és a régiek
helyére minél képzettebb, minél inunkásabb,
minél tehetségesebb emberek keriiíjenk.

hivatalos jelentés a béketárgyalások
szombati plenáris üléséről.
- Elismerték az ukrán kiküldötteket. - Czernin,

TVoekij, Hötfmano és fóOhlmann felszólalása.
BUDAPEST, január 12. A Magyar Távirati Irodának jelentik
Bresztlitovszkból
12-lki kelettel: A mai plenáris ülés elején,
amelyet délelőtt 11 óra 10 perckor nyitottak meg. Czernin a következő kijelentést
tette:
— Az e hó 10-lki plenáris ülésen az ukrán népköztársaság államtitkára a négy szövetséges tattakan küldötteinek átnyújtotta
az ukrán népköztársaság főtitkárságának
1917 december 11—24-lkJ kefetü 72ó számú
jegyzékét. Ez a jegyzék az első pout alatt
azt a kijelentést tartalmazza, hogy a főtitkárság által képviselt ukrán népköztársaság
nemzetközi ügyekben önállóan lép fel és
hogy a többi hatalmakhoz hasonlóan az öszszes fcéketárgyaláson, konferencián és kongresszuson részt kiván venni. E nyilatkozatra vonatkozólag van szerencsém a négy
szövetséges hatalom küldötteiinek nevében
a következőket kijelenteni:
Ml elismerjük az ukrán küldöttséget,
mint önálló delegációt és az önálló ukrán
nép meghatalmazott képvisblölt. Az ukrán
népköztársaságnak, mint önálló országnak
a négy szövetséges hatalom által való
formális elismerése a békeszerződés számára vn fentartva.
Trockij nr, aki ezután szót kért. a
következőket fejtette ki:
Kapcsolatban a négyes szövetség
küldött sínek nyilatkozatában az imént említett kérdéssel, szükségesnek tartom, hogy
tájékoztatás céljából és mindennemű félreértés elkerülése végett a kővetkező kijelentést tegyem:
— Azok a konfliktusok, melyek az orosz
kormány és a főtitkárság között keletkeztek
ós amelyeknek tényleges részletei az összes
jelenlevők előtt többé vagy kevésbé ismeretesek, nem voltak és nincsenek összefüggésben az ukrán nép önrendelkezési jogának kérdésével. Ezek a konfliktusok a szovjetek, népbiztosok és főtitkárság politikája
kőzött mutatkozó ellentmondásokból keletkeztek, olyan ellentmondásokból, amelyek
i kltejezésr ejutottak

ugy ukránl
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mint anna khatáraln kívül. Ami már most
Ukrániának tényleg megnyilvánuló önrendelkezését jelenti, hogy népköztársaság politikájában ez az esemény nem okozhat konfliktusokat a két testvér köztársaság között.
Tekintettel arra, hogy Ukrániában nincsenek
megszálló csapatok, hogy a politikai élet
ott szabadon nyilvánul meg. hogy ott sem
középkori rendi intézménye knincsenek, se
felülről a hatalmi helyzet alapján kinevezett
látszatkormány nincsen, amely ama határig
kon belül cselekszik, amelyeket neki felülről megszatbak, továbbá tekintettel arra,
hogy az ukrán területen mindenütt a munkások, katonák és paraszt képviselők szabadon választott szovjetel állanak fenn és hogy'
az Önkormányzat összes szerveinek megválasztásánál az általános, egyenlő, közvetlen
és titkos választójog érvényesül, nincs is és
nem lehet kétség az iránt, hogy Ukránia önrendelkezési formája a földrajzi keretekben
és amaz államformában, amely az ukrán
állam akaratának megfelel, fog megvalósulni.
Tekintettel a fentiekre ós egyetértve a
január 10-iki ülésen leadott nyilatkozattal,
az orosz küldöttség semmiféle akadályát
nem látja annak, hogy a főtitkárság küldöttsége önálló módon vegyen részt a
béketárgyaíásokban.
Holupovics ukrán államtitkár kijelentette, hogy tudomásul veszi a négy szövetséges hatalom deklarációját. Az ö küldöttségük a deklaráció alapján fog részt venni
a béketárgyaláson.
Hofimann tábornok, aki ezután felszólalt. hangsúlyozta, hogy a pétervárí küldöttség elnökének az ő tiltakozására adott válaszából azt látta, hogy Trockij nem értette
meg, hogy a szónok által kifogásolt szikratáviratok és közlések, miért ellenkednek a
fegyverszünet szellemével. A fegjwerszüneti szerződés elején e szavak állatiak: ..A
tartós béke előidézése céljából." Az orosz
propaganda ezzel ellentétben van. mert nem
a tartós békére törekszik, hanem forradalmat és polgárhábornt akar bevinni orszáterületen, gainkba.
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Válaszában az orosz küldöttek elnöké
rámutatott qrra, hogy az összes német lapokat beengedik Oroszországba, még pedig
azokat is, amelyek az orosz reakcionárius
körök véleményének megfelelnek és amelyek ellentétben vannak a népbiztosok kormánya álláspontjával. Ez ügyben is tehát,
amelynek a fegyverszüneti kérdéshe^z semmi köze sincsen, teljes paritás uralkodik.
Hoffmann azt válaszolta, hogy tiltakozása nem az orosz sajtó ellen irányult, hanem a hivatalos kormány-nyilatkozatok és
a hivatalos kormány-propag'anda tevékenysége ellen, amelyek Krilenko főparancsnok
aláírásával vannak ellátva. A keleti hadsereg főparancsnoka és a külügyi államtitkár
nem űznek hasonló propagandát.
Trockij ur azt felelte, hogy a fegyverszüneti szerződés feltételei áz orosz köztársaság polgárai, vagy kormányzó és vezető
körei nézeteinek megnyilvánitására vonatkozólag semmiféle korlátozást nem tartalmaz.
Kühlmaas államtitkár az orosz küldöttség elnökének megjegyzéseivel kapcsolatosan megállapította, hogy az oroíz viszonyokba való be nem avatkozás a német
kormány szilárd alapelve, amely azonban
természetesen teljes kölcsönösséget igényel.
Trockij ur azt felelte, hogy azok a felek,
amelyek az orosz kormányhoz tartoznak,
előre tett lépésnek ismernék el, ha a német
kormány nyíltan és őszintén kifejtené nézeteit Oroszország belső viszonyai dolgában, amennyire ezt szükségesnek tartaná.
Az ülést ezután berekesztették.
Bresztlitovszk,
január 12. A Magyar
Távirati Iroda jelenti: A tegnapi plenáris
ülés határozatának értelmében tegnap délután Ausztria-Magyarország.
Németorseág
és Oroszország küldöttségeinek szűkebb bizottságai tanácskozásra ültek össze. Elhatározták, hogy az orosz küldöttség által 1917.
december 27-én javasolt bizottság, mely a
politikai és területi kérdések megvitatására
lesz hivatva, megalakittassék és e bizottság
tanácskozásával párhuzamosan az egyes küldöttségek szakreferensei előzetes megbeszéléseket folytassanak a gazdasági és jogi kérdések rendezéséről.
Kimondották továbbá, hogy a fentebb
emiitett bizottság január 11-én délelőtt tiz
órakor kezdi meg ismét tanácskozásait. A j
bizottságba Ausztria-Magyarország és Németország részérő! a két küldöttség elnökeit,
egy-egy diplomáciai és katonai kirendeltet
és két-két titkárt küldtek ki. Az orosz küldöttség fentartotta magának az elhatározás
jogát, hogy hány tagot delegáljon ebbe a bizottságba. A bizottság ma délelőtt tizenegy
órakor tartotta alakuló ülését és mindjárt
megkezdte tanácskozásait, melyeket egy órakor megszakított, majd délután fél hat órakor folytatott.

A békéfeltéteiek megállapítását
sürgeti Tittonl.
Zürich, január 12. A Corrkre della Seranak nyilatkozott Tittm szenátor, volt külügyminiszter és párisi nagykövet a béke
ügyéről. Ezeket mondta:
— \ sok beszéd helyett jobb és hasznosabb lett volna, ha az ántánt kormányai közösen megállapították volna békefeltételeiket
és békefeltételekkel válaszoltak volna a központi hatalmaknak 'Bresztlitovszkban megfogalmazott békenjánlatára,
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BÉCS: Berlin irányadó helyről közük,
hogy a tegnapi bresztlitovszk! béketárgyaiárok lefolyása egészen megfelel a várakozásnak. A berlini sajtó megnyugtató hangon
ir. Kühlmann államtitkár és a hadvezetőség
bíznak abban, hogy a válság régképen meg.
Sjzünlk.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
Az északi hadszintéren tengeralattjáróinknak 6 gőzös esett áldozatul, amelyek többségét az ango! part mellett és a különösen
erős őrzés ellenére sülyesztettük el.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
Hindenburg és Ludendorfí tábornokok ma
délelőtt ide érkeztek.
PARIS (Havas-jelentés): Pichon külügyminiszter beszéde után 397 szóval 145
ellenében napirendet fogadott el a kamara,
mely bizalmat szavaz a. kormánynak.
HÁGA: A munkások és írek összefogtak az alsóházban, hogy egyesült erővel támadják Lloyd George kormányát és a gyors
békekötés érdekében agitáljanak.
BUDAPEST: A szocialisták vasárnapra
öt népgyűlést jelentettek be. amelyeket a
béke érdekében rendeznek.

— Budapesti tudósítónk telefon jelentése. —

(Az alkotmánypárt értekezlete.) A Magyar Tudósító jelenti: Az alkotmánypárt
ma este értekezletet tartott, amelyen a választójogi bizottság tagsági helyeire ejtették meg a jelöléseket. A kormány részéről
jelen voltak Grecsák Károly igazságügyminiszter, továbbá gróf Pallavichini és Bottlik
államtitkárok. Az elnök bejelentette, hogy
az eddigi diszpozíciók szerint a pártnak a
választójogi bizottságban 3 tagsági hely jutna. Többen felszólaltak olyan értelemben,
hogy a kormányt támogató pártoknak nem
19, hanem legalább 26—27 hely járna a képviselők számaránya szerint. A három tagsági helyre gróf Andrássy Gyulát, Nehrebeczky Györgyöt és Springer Ferencet jelölték.
(Wekerle a helyzetről.) A képviselőház
egyik közelebbi ülésén Wekerle Sándor miniszterelnök fel fog szólalni és nyilatkozik
a belső és kii'ső politikai hélyzertlő. Valószínű, hogy a miniszterelnök a Ház megnyitása előtt tijbóí kihallgatáson jelenik meg a
királynál.
(A választójogi bizottság.) A Ház csütörtöki ülésén megválasztják a választójogi
bizottságot. A munkapártnak huszonnyolc
hely jut, a negyvennyolc tagu bizottságban
tehát többsége Jesz. Megválasztása ntán a bizottság nyomban megalakul és megkezdi működését. A bizottság tárgyalni fogja a választókerületek beosztásáról szóló javaslatot is, a
mely már elkészült, A bizottság munkája
előreláthatóan három hétig fog tartani.
(4 kormány helyzete bécsi megvilágító sban.) A Neue Freie Presse szombati száméban a mag var politikai keVzetrÖ! a következőket irja; A magyar politikai élet gyújtópontja -szidő szerint abban a kérdésben van,
hogy a terveze tt egyséves pártot meg lehet-e
alakítani. Ennek az előfeltétele egv program,
amelvbén
messzemenő. katonai követelések
j
szerepelnek. Hogyan történhetett az. hogv
egy ilyen kérdést éppen ilyen jt&ivés pilla-

rá

január 18.

natokban vetettek fel. erről már sokat irtak.
Vájjon Tisza itt tartózkodása a katonai kérdéssel van-e összefüggései)!!, még nem lelhetett megállapítani. Azokat a híreket, hogv a
katonai kérdés változásokat fog a kormányban előidézni, ma még nem erősítették meg.
A fejlődés további merete azonban még nem
tiszta. A jelenlegi kormánynak tudnia kel',
hosv megbízatásának az vo't a cél.ia. hogv a
választói reformot keresztülvigye. Az ezen
feladathoz való visszatérés olvan kérdés, a
mellvel most foglalkoznia kell a magvar kormánynak.

Frontjainkon nípcs
esemény.
BUDAPEST, január 12. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér:
Fegyverszünet.
Olasz harctér: Natu voltak különösebb
események.
A VEZÉRKAR FŐNÖKE.
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BERLIN, január 12. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportte: A harci tevékenység az arcvonal különböző pontjain kifejlődött tüzérségi é*s aknavetőharcokra szorítkozott.
Keleti harctér: Nftrcs újság.
Macedón és olasz arcvonal: A helyzet
változatlan.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Franela és amerikai lapok
Wilson besiédérílf.
Zürich, január 12. Az Eaho de Pari - ina
Wilson beszédével kapcsolatiam Wilson beszédének az lesz a következménye, hogv az
ántánt nemsokára közös deklarációt fog tenni hadicéljairól. Ezt a kérdés: az ári tán tminiszterelnökök legközelebbi konferenciáján
fogják • eldönteni, és Piohon külügyminiszter
addig nem fog lelelni semnrféle interpellációra. amelv a hadicélokra vonatkoz'k. A Humanité azt irja. hogy Wilson 14 feltételére
vonatkozó minden mondat világos és megérdemli. hogv részletesen foglalkozzanak vele.
Wilson beszéde a közeli békát és a központi
hatalmak vereségét jelenti. A Vtctotre szerint
Wilson beszéde felér egv második marnei
győzelemmel. A .főúrinál de Geriéve azt fej'"
geti. hogy Bécsben és Budapesten be kell
látni, 'hogy a háború véget ér m'helvt a belső reformokat megvalós'tiák. Különös n Magyarország lehet megelégedve. — irja a Jc«r
nal de Qenéve — mintán Wilson Magyarországtól semmi áldozatot sem követe! a románok iavára.
Az amerikai lapok szintén lelkesen Írnak Wilson beszédéről. Az az egységes vélemény alakult ki. hogv Washington és L o r don kőzött a hadicélok tekintetében tökéletes az összhang. A World kiemelte, hogv
Wilson eltérj Lloyd George véleményéi'öl
Oroszországra vonatkozólag. Az angol miniszterelnök azt hangoztatta. hogv az orosz
birodalmat csak saját néne mentheti meg.
viszont Wilson nagyot? helyesen ugv látja a
dolgot, hogv a jövő- világoké nem kis mértékben függ Oroszország sorúkról, tehát az
orosz népet nem szabad a német intrikák
prédájául dobni.
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Februárban falögáznap
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— Mozgalom a csongrádmegyei és szomszédos földgázforrások
felkutatására. —
{Saját iudásitájikiólj
A
Déhndgyaifpr. nököket, , akik elismert szakértői ennek az
szág karácsonyi számában cikket irt Som- ügynek Magyarországon, a törvényhatósági
lyódy István táblabíró, amelyben uj és agili- bizottságot, a hatóságot, a Mérnök és Épisabb várospolitika sürgetése mellett arra hív- tészegyietet és mindazokat az egyesületeket
ta fel a figyelmet, hogy a Szeged környékén és magánosokat, akiknek a mozgalomba való
esedeg található föld gázforrások felkutatásá- bevonása célszerűnek és szükségesnek látval és a földgáznak az iparfejlesztés szolgá- szik. Felkérik Becsey Antalt és Böck Hugót,
latába való beállításával hatalmas méretek- hogy ezt a nagy nyilvános értekezletet megben lehetne előrevinni a város fejlesztését. előzően járják be mindazokat a környékbeli
A cikkre hamarosan visszhang támadt, Som- helyeket, ahol földgáz jelentkezett, hogy a
iyódy levelet kapott, amelyben figyelmeztet- szegedi értekezleten ezekre a forrásokra voték, hogy a megyében már is több helyen natkozó összes adataiknak és megfigyeléseikbukkantak földgázra,, sőt. egyik-másik helyen nek birtokában legyenek. Az értekezleten
már használják is. A levelet újévi számában mindenki hozzászólhat majd a megvitatás alá
közölte a
Délmagyaröj\szúg.
eső kérdéshez, hogy az ügy minél alaposabA dolog ebben a legkezdetlegesebb stá- ban é s . részletesebben letárgyaitassék. A todiumában is érthető érdeklődést keltett. A vábbi akció a tárgyalás eredménye szerint
földgáz jelentőségével, ha megfelelő erővei és fog alakulni.
mennyiségben jelentkezik, ma már mindenki
Az eddigi adatok szerint valószinür.ek
tisztában van. Sokan tudják Szegeden, hogy látszik, hogy érdemes lesz több helyen is kía mezőhegyesi cukorgyárban földgázzal vi- sérletezni fúrásokkal. Ebben az esetben esetlágítanak, hogy Szentes határában, a kis- leg már a februári, de legkésőbb a
királyi birtokon — amely Pallavicinié volt —
márciusi közgyüifa elé indítvány kér ül
260 méter mélységben a viz, amint a parasz- abból a célból, hogy a már konkrét adatokat
tok mondják, égni kezd. Ezekből és még sok fölmutatni tudó mozgalom központi vezetését
más jelenségből nem lehet persze mindjárt vegye kezébe a város, rendelje el a furatások
arra következtetni, hogy a Szegeden és a megkezdését, sürgősen szerezze meg ehhez
környéken eszközlendő kutatások föltétlenül a kormányhatósági engedélyt és a kutatási
eredménnyel végződnének, arra azonban épp munkálatokra szükséges költségeket szavazelég támpontot szolgáltatnak a szimptomák, za meg.
hogy a nagyjelentőségű dologgal haladéktaA további programot — küiönösen ilyen
lanul és a legalaposabban foglalkozni kell. nagyhorderejű dolognál — előre pontosan
Ez a meggondolás eredményezte azt a meg- megállapítani" képtelenség. A földgázra való
beszélést, amely Somlyódi táblabíró kezde- jogot tudvalevőleg az állam ientartotta maményezésére szomfyitai volt a ket[ipkedéimi gának, de erkölcsi testületeknek átengedi.
és ipaffOmdféban és amelyen az érdekes és. A város — ha aktuális lesz — természetesen
értékes akció megindítása és lebonyolítása a maga számára fogja kérni a földgáz kutatekintetében konkrét megállapodásokra is ju- tásának és 'használatának jogát. Az akció
tottak.
kezdeményezői leglább igy tervezik. Azután
Ezek szerint február folyamán földgáz- természetesen részvénytársaság alakulna a
napot tatfaipk Szegeden
a kereskedelmi és fogyasztó közönség és az ipari érdekeltség
iparkamara. gyüléstermáben. A földgáznapra bevonásával.
•'meghívják Becsey Antal és Böck Hugó. mér-

R megszállott orosz tartományok

a béketárgyalások idején.
Egy magasransni katonai előkelőségtől,
ki hosszabb időt töltött Vilnában. vesszük a
következő rendkívül érdekes ismertetést:
— Nils Ghrist'enson svéd iró. lapiában a
„Nva Dagiigt Allehandá"-ban az elfoglal;
orosz tartományokban tett útjáról igy kezdi
jelentését: Ahová Attila, a hunok bősz fejedelme lábát letette, ott többé fű nem termett
— igy mondja ezt a mondahagyomány. Kövessük tehát mi is a jelenkor szük egyenruhába bujtatott barbár hunok lépteit, akik
az összes ántánt lapok értesülései szerint,
ellenségeik elnyomásánál és legvilkolásánál
nagyobb örömet nem ismernek,"
Dokumentálom, hogy Ghrisiiernson jelentése gyönyörűen pellengérezi ki az orosz
barbarizmust és dicsőíti a németek részéről
tapasztalt humánus bánásmódot — t é n v k
alapján, Vilna elfoglalásánál a német hadvezetőségnek főcélja volt a gvors előrehaladás.
Ettől függött minden és épen ezért minden
erővel arra kellett törekednie, hoev a hadsereg ellátásában és az utánpótlásban fennakadás ne történjen. És mégis, midőn a német hadtápparancsnok a főparancsnoknak
jelente; i tett arról, hogv Vilna lakosságúnak
tízezrei éheznek, a katonai kiildeménvexet

azonban a hadsereg táplálásának veszélyeztetése nélkül visszatartani nem lehet, a főparancsnok azt válaszolta, hogv a város
szükséglete t minden körülmények között kielégítendő. És ettőLa perctől kezdve minden
szükséglete födözve lett a városnak, dacára
annak, hogv a katonai szükségletek csak nehezen voltak kielégíthetők.
Hogy ez mit jelentett abban a rettenetes
időben, elképzelhető abból, a körülményből,
hogv ennek a hatalmas városnak napi hat
vagon lisztszükségletét Németországból pótolták. Abból a Németországból, amelv .már
akkor kenyérjegyen tengette az életét. Litvániának a földjei abban az időben kitűnő termést ígérlek, azonban a hátráló oroszok, különösen a kozákok az érés alatt levő gaben lt
teljesen elpusztították. Magában Litvániában
340,000 hektetémi úbusztitotf
tétilÁW. tdttil
.ak csapataink, amelynek se gazdája, se művelője nem akadt.
És hol volt a parasztság? Azokat maguk
elő t űzték, hajtották az orosz csapatok ?z
elmenekülni nem akarók pedig .3 katonai közös sírokban aludták Őrök álmukat a kozákok jóvoltából. A bevetetlen területek mégsem maradtak meddőn. A németek az orosz
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foglyokat betanították a modern földmivelésre, megismertették a ícbbíermelés hasznos
munkáját velük, az elhagyott piszkos orosz
lakásokat kiosztották és gazdasási könyveket vezettettek a német iósz' gigazgatóknál a
célból, hogy amidőn a birtok tulajdonosa
vissza fog térni, annak a megtakarított kamatokat átadhassák, a birtokkezelésről leszámolhassanak.
'Hihetetlennek látszik és mégis valóság,
márka márkához, rubel rubelhez tétetett és
minden az ismeretlen nevén növekedő hitelbirtok ivén elszámoltatott és annak, aki a
cárnak szófogadó alattvalója volt, vi szatérie
után igy kellett, vagv keli megismerkednie
barbár elnyomóival.
Qrodnóba. ebbe a nagv városba a németek egész uj, modern lendületet vittek. Hogy
milv elmaradott állapotok voltak ott is, illusztrálja csak egy példa. 1914-ben még nem
volt rendes vízvezetéke a városnak. Ma egv
négyemeletes. víztorony nvomia szerte a városba a vizet, amelyet azelőtt hihetetlen primitív módon a Njemenből szívattak fel egy
faalkotmányba. A német mérnökök német katonákkal és orosz foglyokkal 50 forráskutat
fúrtak a város területén s ma Grodnóban a
legüdébb ivóviz van.
Hogy. mit tesznek a németek és a mi
katonáink a lakosság jólétének emelésére,
legven elegendő megemlíteni azt. hogy p a déul Vilna lakosságának harmadát kellett segélyezni és hogy az ingven kenyérjegyre
havonta 50.000 márkát ajándékoztak. Uj
ipart és iparágakat teremtettek. Az öreg,
rossz pálinkafőzőket becsukták és a lakoss'g
alkoiholszenvedélvének letörésére
sz'rpgyárakat létesítettek. Sok ui iparág dacára mindenki nem kaphatott munkát, mivel Németország és szövetségesei a blokád miatt a
szükséges anyagokat nem szerezhették be.
Hogv- közegészségügy, tekintetében milyen ázsiai állapotok uralkodtak Litvániában,
mi sem bizonvit.ia jobban, minthogy a . n é metek állandó -vendégül lelték ott a kolerát,
tífuszt. himlőt és ezek a vendégek egy-egy
kerületben 500 embert söpörtek el naponta.
A németek. röviddel a területek megszállása
után kellő higiénikus. ellenszerekkel teljesen
megszüntették a ragályos betegségeket. —
Nyolc millió embert fürdettek meg és oltottak be. Sok százezer ember akkor fürdött
meg életében először!
A civillakosság számára 21 ui kórházat
rendeztek be a német katonaorvosok. És ez
mind nem elegendő barbárság. Tovább menték. Behozták a kötelező iskoláztatását a
gyerekeknek. A legádázabb harcok között
kénvszeritették a katonák n lakosságé . hogy
gyermekeiket iskolába küldjék. Az eredmény
az lett. hogy ma a barbár állapotok alatt 25
százalékkal több tanulója van Vilnának, mint
volt az orosz uralom alatt.
Igaz, hogy. itt a Hindenburg és-Ludendoríisták -nem voltak kénytelenek hajlamaidat megzabolázni. A- két világrengető név
ragyogja be mindenütt a lábadozó tartományokat. Ma már az oroszok nem tar sí: k borbároknak a németeket és szövetségeseiket.
Mert ők mindenütt ott vannak, ahol a szegénységet gyámolítani kell, ahol a könnyeket
'e kell törölni. Munkában ál! mindenki. Az
irvag'verekek ellátás álait felölelve, iskolák
padjaiban. És ott. ahol még kevés az élelem,
nem a szövetséges barbárok az okai annak,
hanem a• félrevezetett volt tartománvfőnökök, akik vakul hitték ,az ántán. ámításainak
ős most keseregve, nvilt szemmel vezeklik
bűneiket.
Uj élet indult meg a megszállott tartoánvokban és a bresztlítovszki béketárgva' ás okkal kapcsolatban fe'pezsdült a kereskedelmi és gazdasági élét. Az áruk áram'ása.
kicserélése megindult m ' r és e mii k i papiros dokumentumnál eresebb - bizonviUka
annak, hogy az orosz nzrp ellenség Gébbé —
::
barát, aki tenyerén hozza elénk az élet
fentartására szükséges erői, az orosz birodalom javait.
—u-o.
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Talpbőrlopás
Elfogták a

^ m á z s a s z á m r a .

reiMteitöpáitjaüdvar

(Haját ittilósin nktólJ A .s'/.CteMi rendezőpályaudvaron az utóbbi hónapokban nnivalevőles: rnihd több és 'több lopás történt. Az
ismeretlen tolvajok előbb csak a \a*uti kccslkat dézsmálsatták. később azonban annyira
megnövekedett vakmerőségük, houv a raktárhelyiségekbe is bemerészkedtek. Néhány
nappal ezelőtt két kocsi egész rakományát
ellopták a rendezŐDálvaudvar szarkái, akik
azonban nem elégedtek meg ezzel a gazdag
zsákmánnyal. A rákövetkező éjszakán a raktárhelviségbe merészkedtek, ahonnan a sötétrég leple alatt nyolc métermázsa
talDbőrf
emeltek el az ügves tolvajok. A lopást csak
reggel vették észre a vasúti alkalmazottak,
akik az esetről nyomban jelentést tettek a
főnökségnek, majd pedig ennek ut.ián a rendőrségnek és katonai rendőrségnek.
A nyomozás meg is indult. A tolvajok
azonban mintha csak megsejtették volna a
közeledő veszedelmet, napokig nem mutatkoztak a reudezöpá'yauuvar környékén. Csütörtökön éjjel azonban ismét kimerészkedtek
az állomásra „egy kis vállalkozásra". Munkához láttak egv vasúti kocsi körül. Alig
kezdtek azonban munkához, a lesben álló
katonai detektívek megzavarták őket. Rögtön
felismerték a veszedelmet és meneküléshez,
láttak. A sötét éjszaka segítségükre volt ebben és igv sikerült is elmenekülniük.
Másnap, pénteken az egvik szegedi bőrk reskedő jelentette a katonai rendőrségnek,
hogv két katona nagvobb mennyiségű talp'
' kinált nekik eladásra. Azonnal detekíi-

tolvajait,

vek mentik a bakba. ahonnan éüPtu akkor
távozott « két katona. A detektívek a katonásban felismerjék a rendezöpálvaudvar tolvajait. A nyomukba szegődtek és elkísérték
őket egészen a lakásukig. Itt hirtelen hozzájuk csatlakoztok é - igazolásra szólították
őket. A két katona futni igyekezeted* hiába.
A detektívek lefoetái a két ióimdaraf. majd
megejtették náluk a házkutatást. Rengeteg
vasúti iopásból származó tárgyat találtak lakásukon. Megtalálták a néhány nap előtt ellopott nvolc mázsa talpbőrt is.
A katonák erre .megtörtek, vallani kezdtek. Bevallották, hoav hetek óta „iiüködadí"
már a rendezőpálvaudvaron.
Katonaszökevények és lopásbói tartották fönn magukat.
Néhány hamis katonai igazolványt találtak
náluk. Ezeket még a pár nap előtt elfogott
okmányhamisitó és betörő Kovács József katonaszökevény ügynökeitől szerezték. Mindkettőt letartóztatták.
Kérdéssel fordultunk a nyomozás további eredményei iránt a szegcdi katonai
rendörséghez is. ahol azonban minden felvilágosítást megtagadtak. Ezzel az üggyel kapcsolatban említjük meg. bosv a szegedi katonai rendőrség nehánv hét előtt sajtókönyv
felállítását határozta ci a sajtó informálására.
Azonban a sajtóiroda eddig mindössze négv
iiirt tartott közlésre érdemesnek. Az elfogott
Kovács József üzelmeiről például egv szót
sem irtak és bármikor érdeklődünk, akánmIvcn közérdekű ügvben is. a fölvilágosítást
mindig megtagadják.

Beszélgessünk.
*

de mit sem tesznek ellene, mert láncos-lob©,
gós, még jót is telletnének.
fim Kapard meg a láncot, alatta aa üzA fahmrvéd:
Szépen sikerült m újságlet. Minden üzlet ma már, lánccal, vagy a
ii'ók v a s á r n a p i délelőttje. M i n d e n k i n e k kednélkül, és jobbára tisztátalan üzlet, az ésszel
v i r e való volt.
élő ember bölcsen teszi, ha kitér előle.
A fuhdftvéd: Sokait kitérnek mostanában.
Én: A „kócosok" megmutatják, bog? »
kultúra minden utján szolgálni tudják a kö- Kii itt, ki ott, kr ezért ki azért. fik se lehet
más. mict üzlet,
zönséget.
Én: Üzleti érclek nélkül csak a villamos,
A fahonvéd: És nem sajnálnak sem költséget, sem fáradságot, ha arról van szó, hogy a vonat, az autó, a kocsi, meg a részeg ember
hiteit szerezzenek a törekvéseiknek és üditő elől tér ki az ember.
szórakozást a közönségnek.
A fahonvéd: A kis késit neki. ezek nem
Én:
Mór
is
megmutatták,
hogy is adoptálhatják az embert és legfeljebb a nénemcsak gáncsolni, birólni tudnak, hanem hai előnevet ruházhatják rá a ki nem térőre.
produkálni in.
Én: A jótékony egyletek sem térhetnek
A fahonvéd-. Nekem különösem a rajzoló mór ki a ayilvónos elszámolás kötelezettsége
művész tetszett. Ugyancsak érti a módjót, alól.
hogy kell pár vonallal megnevettetni az euu- A fahonvéd: Negyedik esztendeje beszélíreket,
.JÓ.átHi&i getjük, tesszük szóvA hogy a jótékonyság nem
£n: Pompásan torzit és sohasem bóntóau, szmügyi bizottságé ülésj és nem lehet szűr
A fahonvéd: A kiiteő figurát nagyszerűen alatt kezelni, igy, meg ugy elintézni,
eltalálja. Ha egyezer csak ekezdené az emÉn: Vége » kedélyes állapotnak, a régi
berek bel*ő világosságát rajzolni, az lcnna számolási szisztémának: Jöttünk, Láttunk száz
csak a szenzáció.
forint, ittunk, ettünk, száz forint, egy dinár,
Én: Sokét torzítani se kellene. Sötét az
minden fekete szin nélkül is.
A fahonvéd: Olyan, mint * lelkiismeretTelefon
Telefon
furdalás. De sok ember is érezheti magában,
807.
807,
különösen az árdrágítók, az órucseiopészek,
ááozgó színház.
meg azok, akik teli hassal hallgatni tudják a
mások gyónna korgásót.
Én: Ezeknek nemcsak a fülük síiket, haVasárnap, janaár 13-án.
nem a szivük is. Nem is lehet, örömük az
életben.
Fred Saner és Relíy Ridon,
A fahonvéd: Ne is legyen! Ha elesnének,
két k i v á l ó n é m e t filmművész felléptével.
én föl nem emelném. Én én várhatok, mert
lesz még a kutyákra dér. Hanem ugyan magyarázza meg má», hogy mi is ux a lánckereskedelem?
Év; Az olyan kereskedelem, amit a szegély. kiszipolyozott vevők nyaka körül vonna k. És mind szorosabban,
Fantasztikus dráma 4 felvonásban.
A fahanréd: Persze rutin szakad el, inert
lúucból van.
A l e g i z g a l m a s a b b filmek egyike.

VASS

Én:

És mert nincsenek Sámsoipok, akik
oni tudnák.
i\:iionvéd: M i n d e n k i látja, mert mint a
imp, fényes az a lánc, a csörgésit is hallják,

Előadások d. a. 2 órától kezdve. Gyerrn bJegyek
csak az etsfl elsőelőadásokra érvényesek.

áréíréd,

ttlis.

ii.

két dinár, sekeiíi minden, másunk %emtm -se
jár.
A fahoitiéd: De mikor mi ezóvó tettük
fzí a kedélyes állapotot, voltak, akik azt
mondottak, hogy kákán csomót kérésünk.
fin: Pedig dehogy i» csaxnót kerestünk.
Csomót a kendőnkre kötöttünk, hogy el no
felejtsük a pénzt keresni.
A fahehnód: A pénzt, az áldott itte és
nagy pénzt, amit mi kutattunk mindig és
rendszerint mások kerestek...

Romanoék 60.000 koronája.
— Bonyodalmak, bünper egy katonai
Igazolás fcöröl. —
(Saját
PadásUtfyifciól.) Buuyodalmas és
részleteiben szenzációs érdekességü ügy iratai kerültek át szombaton a szegedi királyi
Ügyészségre. Az ügyben a nyomozás még
nincs befejezve, de már eddig is nagyon sok
érdekes adat került nyilvánosságra.
A bűnügy előzményei a múlt év novemberébe nyúlnak vissza. Romom> Ábrahám
Isak zenicai kereskedő és egy zenicai kereskedő társa: Lieblmg
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káposzta és friss répa szállítására kötött üzletet Bokor Jánosné szegedi kereskedővé!. A>
két kereskedő az árukat a makszimális áron
felül vásárolta és a makszimális ár és tényleges ár közötti differenciát, összesen 59.375 koronát az üzlet megkötésekor, még novemberben lefizették Bokor Jánosnénak, Bokoraé és
Bleier Sándor nevü üzletvezetője a kifizetett
összegről nyugtákat adtak a kereskedőknek,
akik ezután visszatértek Zenicára.
.Elkövetkezett a szállítás ideje és Bokorék
nem szállítottak. Romanó és társa ekkor sürgetni kezdték a szállítást, de a Bokor-cég erre
sem reagált. Hiába küldték a leveleket, a szállítás nem történt meg és nem, kapták vissza
pénzüket sem. Romano erre e hó 7-én Szegedre jött, hogy megtörténjék a leszámolás,
vagy elintézze a szállítási. Ezek az előzmények. Amik ezután történtek, arról már a
rendőrség hivatalalos jelentése számol be legmegbízhatóbban.
Romai10 Ábrahám Isak zenicai kereskedő január 9-én följelentést tett a rendőrségen, hogy ő és egy7 zenicai kereskedő társa'.
iÁeiMng Hermáim, 1917. novemberében Bokor
Jóno&néval savanyitott káposzta és friss répa
szállítására ügyletet kötött. Az árukat, mokezimális áron felül vásárolták és a makszimális ár fölötti differenciákat, úgymint ,34.375
koronát, továbbá gp.000 koronát, összesen
59.375 koronát készpénzben lefizettek és ezekről az összegekről Bokor Jánosné, valamint
Bleier Sándor, Bókomé üzletvezetője nyugtákat adtak. Mikor esedékessé vált az áruk
szállítása Romano és Lifth]ing erre megsürgették a szállítást, miután azonban a Bokorcég a sürgetésre sem reagált, január 7-én reggel Romano megjelent Bokor Jánosné irodájában és követetni kezdte a kettejük pénzét.
Bleier üzletvezető azzal, hogy megejti a leszámolást, átvette Romanotól a nyugtákat és
kötleveleket. Mielőtt azonban a leszámolás
megtörténhetett volna, megjelent az hadában
a kotorni édfiMtség hehápy kiküldöttje,
akik
igozOtchra szólÉoffyth föl Rovijerrwt. Miután
pedig űz igazolás az üzletben nem sikerült, a
katonai rendőrség' előállította a zenicai kereskedőt a rendőrségen. Romano, akinek ig>
sürgősen távoznia kellett az üzletből a nyugtákat és kötleveleket nem vette vissza, mire
RJoier azokat becsapta egy üzleti könyvbe. A
könyv Romano távozása után BVierrcl együtt
visszamaradt az irodában.
kV katonai rendőrségen Roinauo előadta,
hogy m.i járatban van Szegeden s panaszkodni kezdett, hogy írásai visszamaradtak
Bcikorékndl. A katonai rendőrségtől erre víszszakisérték Romanot az üzletbe, ahol Komami

mvmruuu, m.iia»M».'i«

Szeged, 1018. január 13.
kérni kezdte.Bieiertől pénzét és írásait. Bleier
csanbmi nem adta oda. Azt állította, hogy Bopiano .sem pénzt, se mnyugfát nem haévott
ott.
A panaszra a rendőrség dr. Dreyer Jóv••;• ]' r- -időrkapitány vezetésével nyomozást indított az ügy Íren, aiuelyet két nap alatt be is
fejeztek. A nyomozás erdménye mindenben
igazolta Romano panaszát. Bleier beismerte
a rendőrség előtt, hogy a nyugtákat átvette
ós azok nála maradtak. Beismerte azt is, hogy
a nyugtákat és kötleveleket, megsemmisítette
Bomanónak a katonai detekt ivekkel történt
távozása után. A kályáhba dobta a fontos írásokat, amelyek ott elpusztultak. Bleier kihallgatása során azzal védekezett, hogy okmányokat azért semmisítette meg, inert nem
-akarta, hogy nyilvánosságra kerüljön az a
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tény, hogy makszimális áron felül adtak el
árukat.
Kihallgatták a rendőrségen 'Bok<y Jánosnét is, aki azonban csak az általános kér.
désekrc tudott válaszolni. Kihallgatása közben ugyanis hirtelen rosszal Tett. Ur. Dreyer
rendőrkapitány azonnal orvost hivatott, aki
megállapította, hogy Bokorné súlyosan megbetegedett és képtelen vallomástételre. Mire
lakására szállították, már eszméletét is elvesztette. Azóta eszméletlenül fekszik lakásán
és orvosi vélemény szerint ez az állapot napokig eltarthat. Igy az ő kihallgatását föl
kellett függeszteni.
•Letartóztatás nem történt, Bleier fölött,
aki katona, a katonai biróság fog ítélkezni. A
nyomozást egyébként még folytatja a rendőrség.

ségének csökkenése következtében a munkabérek-- oly mértékben . meíkedtek. hogv :gv
közepes" munkás keresete is meghaladta az
eddigi biztosítási értékhatárt. Á '•;•: fejező biztosítás értékhatára tiz év előtt-24ife k o r m á ban állapíttatott .meg. ennek a fiz. év előtti
4400 koronának a vásárlási kórcsséee ma
aránytalanul kisebb és .mégis csuk legfe-ielb
ennek a biztosítási végihatárnak 50 százaiékát kapta betegség esetén a biztosit ott. T e r mészetes. hogv az eddigi alapon folyósított
Pénzbeli segélyek n beteg munkás fen tartását ma már nem biztosítják, másrészt a fenti
2400 koronás értékhatár következtében az
alkalmazottak nagvrésze kiesett a biztosítási
kötelezettség alól. ép az a munkástömeg, á
meivnek kötelező biztosítása a legindokoltabb.
F. évi január hó 1-én lépett életbe a felhatalmazási törvénv alapján kiadott 4790—
1917. M. E. számú kormányrendelet, mely
elsősorban a betegségi biztosítási értékhatárt,
illetve a betegségi biztosítási kötelezettséget
uj alapon szabályozza.
munkaereiét a végletekig kihasználja ugvan,
A rendelet értékhatár szempontjából a
de ugyanezen termelésen nyugvó társadalom biztosításra kötelezetteket két csoportra osztigyekezett azután a beteg munkással szem- ja. A biztosításra kötelezett foglalkozási
ben fennálló felelősséget magától elhárítani. ágak munkásainál a bérhatár korlátját elejti,
A háború kitörésekor mindenki, aki mun- számol ugvanis azzal, hogv a munkásság
kásbiztositássai komolyan (foglalkozott, meg bérviszonyai olv változékonyak, hogv ez a
volt győződve arról, jíiogv az
intézmény körülmény eleve kizárja a bérhatár felállítácsődöt mond; ugyanis a pénztár
legjobb sát. Megtörténhetik ugvanis. hogv az egyes
anyagát képező, a körülményekhez képest munkások, illetve családok maid e korláton
legjobban javadalmazott, s emiatt aránylag bellii, majd kívül esnek és ép a legválságolegjobb szociális viszonyok között élő fiatal sabb időben bekövetkezett betegség esetén a
és középkorú férfimunkásság, elsősorban a munkást és családját a legnagyobb nyomorszakmunkássá g hadba vonult é s helvét na- nak tenné ki. A rendelet oéldázóíag említi
gyobbrészt nők. gyermekek s aggok foglal- csak fel a bérhatár korlátia nélküli betegségi
ták el. később pedig a háborúból hazatérő biztosításra kötelezettek csoportjait, amidőn
szervi betegséget szerzett vagv megrokkant 1. §-anak első bekezdésében kimondja, hogy
katonák, kiknek ellenálló képessége a beteg- „a munkások, cselédek, tanoncok, szolgák és
ségekkel szemben a 'legminimálisabb. A pénz- cselédek munkakeresményük összegére való
tárak azonban kiállották a tüzpróbát és a tekintet nélküli betegségi biztosításra kötelefokozott mértékű segélyezés mellett a körül- zettek." Ezen rendelkezés folvtán tehát jórnénveklhez képest a gvógyellátást is töké- részt kiküszöbölíetett az 1907. XIX. tc. 1. és
letesen . szolgáltatták. Csak a háború harma- 2. §-a;ban foglalt taxative felsorolás hiányosdik évében — miként annak idején e helyen sága s elkerülhetők lesznek ezáltal azok a
több izben rámutattam — kezdtek a bajok félreértések és súrlódások, mélyek a biztosímutatkozni, de ezek sem a pénztárak szol- tási kötelezettség szempontjából ez'deig fengáltatási képességében, mint inkább az ala- forogtak.
csony biztosítási értékhatárban.
Más elbírálás .alá esnek a kereskedősegéA nagy drágaság, a pénz vásárló képes- dek és magántisztviselők. Ezeknek bérviszo-

Jtfódositott szociális biztosítás.
i.
Tíz esztendeije annak, hogv az ipari és
-kereskedelmi alkalmazottak betegség és baleset esetére való biztosítását szabályozó
1907. XIX. te. életbelépett. E tíz év alatt sok
(harag és leszólás érték egyrészt a törvényt,
másrészt gáncs s legkevésbé sem tárgyilagos kritika és erős támadások a törvényt
végrehajtó pénztárakat. Ezek a támadások
főleg a munkáltatók azon csoportjától eredtek. rnelv a valóságnak meg nem telelő adatok bejelentésével a pénztárt és munkást egyaránt megkárosította, a járulékok büntetlen
elsikkasztásában előMárt s emiatt a kezelési
teendők mesterséges gyarapításával a pénztárak adminisztrációs költségeit nagymértékben növelte.
E helyen nem akarom boncolgatni azokat az okokat, melyek a magvar munkásbiztositás működését az első tiz esztendő
alatt ' megnehezítették, csak
konstatálom,
hogv é.gáncsok dacára a munkásbiztositás
az első évtized alatt 180 millió koronát fordított a magvar közegészségügyre, ennvivel
járult a beteg munkás fogvasztó képességének megóvásálhoz, akinek fogyasztóképessége azelőtt szóba sem Jöhetett, hiszen a mai
kapitalista termelés az egészséges munkás

Félóra a korcsmában.
Irta: Cserzy Mhály.
A korcsmában téli estalkonyati hangulat
van. Akárcsak kint. valamelyik csöndes tanyai házban, ahol napszállta után beülnek
az emberek a befűtött banyakemence mellé
és néznek kifelé a homályos, kicsi ablakon,
hogy miként, tűnik eL a mindjobban halványodó világosság, a nappalnak kékségbe hajló
utolsó fénye. Azután darvadoznak. iEz anynyit jelent, hogy lassankint csak egymásnak
a feketeségét látják a homályba burkolt szobában s eközben beszélgetnek. Ha szünet áU
be, akkor meg hallgatják a sétáló óra ketyegését. Elmondják a nap eseményeit, a véletlenből jött híreket, melyek leginkább a városból kerülnek ki, különösen hetivásáros napok délutánján, amikor a gazdasszony nem
átal esetleg tiz fillért is áldozni egy gürün
nyomtatott újságért, hogy legyen vasárnap
délutánra olvasnivaló, amit a oskolába-járó
gyerek szokott elejétől végig elintézni.
.'Hót igy vagyunk most a kis külvárosi
korcsmával is. Itt is néznek jóidéig kifelé a
-havas világba, azután darvadoznak. A lámpást csak később gyújtják meg, mivelhogy
nincs petróleum. Ezt is jegyre adják és igen
•mostohán. A háború nem törődik a megélhetéssel. Olcsó az emberélet... A rózsás falióra
itt is ketyeg, mivelhogy ez neki a mindennapi
dolga, a macska is elnyújtózkodik a vaskályha előtt és mert jól érzi magát, dorombol. Az
házbeliek is leülnek, egyik itt, másik amott s
•beszédbe erednek. A gazda egy-két rác-tojáson szerzett, olcsó dohányból pipálgat, a füstöt nem látja, de azért élvezettel kezeli az
•üreg tajtékpipát. amiről az ezüstkupak rég'

leveszett... Pedig, az volna az igazi élvezet,
ha aX uszó, gomolygó füstöt is. láthatná, ami
szokása szerint, most is, mint békeidőben, lassan még inkább beárnyékolja a szoba levegőjét.
Az asszony a kemence mellé ül, a nagylány
a söntésen rakosgatja sorba a poharakat, melyek bizony) mag-megcsorbultak a háromesztendős emberirtás alatt, de még mindig szolgálatban vannak, mert a tót is felemelte az
üvegfúvás árát s amit busz fillérért megvett
boldog időben az ember, most négy árát kéri
az üveges, ezt is félvállról, h a tetszik, tetszik,
ha: nem, akkor marad. Hiába, a háború itt is
parancsol.
ÍEképpen várnák a kartonfüggönyös ivóban a vendégeket, h a jönnének. De nem jönnek ám, inert hogy a bornak ára csudálatosan felszaladt, harminc krajcárból három forint lett literjénél s ez visszatartja az embereket, Meg azokat is, akik naponkint megitták
a félliter egy szódát, ugy gondolkozván, hogy
inkább tőle, mint érte pusztuljanak el. Dohogj' is pusztulnak pedig el. A jó bor erőt ad,
vélik a borivó emberek, erőre pedig szükség
van, mert különben nem megy a munka. És
igazuk van, igazat is kell nekik adni, mert ők
ezzel a tudattal boldogok.
Nemsokára becset)diil a hétórai harangszó, ami ugy terjed a tiszta hideg levegőben,
mint egy fehér galamb, mely békésen úszik
szárnyaival a házak fölött. Az asszony ajkáról lecsalja a szelíd „dicsértessék"-et, az ember az üzletre gondol és eszébe jut az öreg kis
Panna Jóska, aki esténkint oly pontosan szokott elkövetkezni, mint ez a hétórai harangszó. K i is mondja a gondolatát:

—T A Jóska... Hbvá lőtt a Jóska?
—i Az ám —7 feleli rá az asszony — máma
elakadt.
— Bizonyosan f u v a r j a került.
Mert Jóska, ama bizonyos Kis P a n n a Jóska, akit- az anyja nevéről neveztek gúnynéven Kis Pannának, hozzáadva persze a Jóska nevet is, jómódú földmives ember, háza,
földje van, de azért f u v a r t is vállal ösmerős
emberektől mióta a háború jóvoltából az egy
koronás f u v a r éppen busz koronára lépett elő.
Ez ugyan nem sokat változtat Kis P a n n a Jóska életmódján, az agglegénységrő] emuk dacára sem mond le és leginkább most is csak
a maga főztjén él, nem sokkal különben, mint
Toldy-lova. Ebédre sulhantott levest eszik,
vagy szilva-befőttet, amit nyáron készített részére, cukor nélkül, a szomszéd asszony, este
pedig bort vacsorázik. No nem sokat, csak
ugy módjával, hogy a szokástól el ne térjen.
Egyébként ő is ama boldogok közé tartozik, a
kik borban nem az igazságot, hanem az erőt
hiszik.
Ha hamarabb emlegetik a szobában Kiss
Panna Jóskát, egy ellen kettőt lehetett volna
tenni, hogy megérkezik.
Mert íme, alighogy kimondja a korcsmárosné az „elakadt" szót, nyílik az ajtó és bebukkan Kis P a n n a Jóska. A köszönéséről ismerik meg.
— Adj Isten —t mondja. Igy szokott köszönni minden este.
—' Fogadj Itsen —, feleli rá az asszony.
Az ember felkel, nagyot nyújtózkodik a
két karjával, ugy, hogy a parázs is kiszóródik a pipából a hamuval együtt.
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nvai nincsenek olv változásoknak kitéve, alá estek. Sajnos, a fix javadalmazása alkalmint a munkásságé. Gazdasági helyzetük ál- mazottak. elsősorban az állami és közhivatallandóbb és javadalmazásuk egyenletes emel- nokok kötelező biztosításáról nem rendelkekedést mutat. Ezek legnagyobb része már zik, csupán az önkéntes biztosítás határát
nincs arinak a veszélynek kitéve, hogv bér- terjeszti némileg ki. de ezzel majd e helyen
határ felállítása esetén majd biztosítási kö- csak később foglalkozom.
telezettség alá esnek, maid nem. Itt tehát
Dr. Holló Jánő.
m á r indokolt a bérhatár további fentaríása.
Természetes, hogv az eddigi 2400 koronás
bérhatár esetén csak a fiatalabb kereskedősegédek és magántisztviselők esnének a betegségi biztosítás kötelezettsége alá. de nem
a családos emberek, kiknél különösen fontos
a betegségi biztosítás. A rendelet a bérhatárt
az eddiginek kétszeresére': 4800 koronára
emelte fel, ez azonban semmiképen sem áll
— Indítvány a januári közgyűlés elé. —
arányban a drágaság emelkedésével és igv
Pásztor József törvényhatósági bizottmég annvi kereskedelmi alkalmazott és masági
tag a következő inditvánvt adta be a jagántisztviselő sem fog ezután betegségi biztosítási kötelezettség alá esni. mint a háború nuári közgyűlés elé:
előtt a régi értékhatár mellett." A törvény
Nagyságos Polgármester Ur! Tiszteletíenthivatkozott szakaszának második bekez- tel kérem, szíveskedjék a következő indítvádésében a bérhatár korlátiát: „tisztviselőkre, nyomat a tanács pártoló javaslatával a jakereskedősegédekre és általában hasonló ál- nuári rendes közgyűlés elé terjeszteni:
lásban levő — rendszerint havi. vagv évi
1. írjon fel a közgyűlés Ugrón Gábor
fizetéssel alkalmazottakra" — állítja fel._
belügyminiszterhez, hogv sürgősen bocsássa
Kérdés már most. hogv a fizetés, illetve ki a városi altisztek és szolgák illetményeit
munkabér fogalma alá minő javadalmazások szabályozó rendeletet. Mint ismeretes, a vávonhatók? Erre megadja a feleletet a rende- rosi tisztviselők iizetésrendezáse egyes kivélet 7. §-a, m-elv szerint az összes mellékjava- telektől eltekintve az egész vonalon keresztül
dalmazások betudandók;
a lakbér, termé- ment. annak, hogv a városi altisztek és szolszetbeni lakás, hálóhelv és férőhely egyen- gák fizetése még nincs rendezve, az 1912 évi
értékének kivételével, melv azonban az össz- 58. törvénycikk 28. §-a az egyik akadálya.
javadalmazásrtak legfeljebb egv harmadát Ez a §. a következőket mondja: „Felihatalmaztatik a belügyminiszter, hogv a városi
teheti ki.
A mellékjavadaimazások két csoportra altisztek és szolgák illetményeit a városi
oszla nak. és pedig: pénzbeli és természet- pénztár terhére az állami hasonló alkalmabeni javadalmazásokra; pénzbeli javadalma- zottak minimális fizetéseitek megfelelően renzás a fizetésen vagv béren felül háborús. — deletileg szabályozhassa." Ebből a rendelkedrágasági, beszerzési — és ruházati segély, zésből. de a dolgok szelleméből is azt a köborravaló, családi pótlék, osztalék, jutalék vetkeztetést is lehetne vonni, hogv a szabástb.; -természetbeni járandóságok: teljes el- lyozást maga a törvényhatóság is keresztül
látás. élelmezés: pl. reggeli, ebéd. vacsora, vihetné. Minthogy azonban az a cél. hogv az
mosás, fűtés, világítás, ruházat, lábbeli, ter- altisztek és szolgák fizetése is egységes elmőinek. élelmicikkek, tüzelőanyagok, föld-, vek és rendszer szerint rendeztessék az egész
országban, minthogy esetleg a belügyminiszvagv kerthasználat. állattartás stb.
Ezen rendelkezésekből is láthatjuk, hogv ter a rendelkezést kimondó szegedi határoa rendelet legjobb esetben is csak azokat a zatot nem hagyná jóvá. feltétlenül indokolt a
•munkásosztályokat vonja be továbbra is a rendelet megsürgetése. mert a városnak éplegszükösebb
betegségi biztosítási kötelezettség alá. ame- pen legkisebb fizetésű, tehát
viszonyok
között
élő
alkalmazottait
éri súlyek a régi értékhatár korlátia mellett a háborút megelőzőleg is biztosítási kötelezettség lyos sérelem azzal, hogv az ő fizetésüket sza. ,

Rendezni kell a városi végrehajtók, altisztek és szolgák
fizetését.

—. Farkast emlegetünk, oszt' itt jár a kert
alatt.
. ;i
— J ó estét — fiizi a beköszönéshez Jóska,
ahogy kettőt, báromat lép befelé.
— J ó estét —• mondják utána valamenynyien.
. SíiiMl^M
Tán mán lé is akartok feküdni?
— Dehogy akarunk, —' feleli az asszony
most" akarjuk felgyújtani a lámpást. És
nagyobb bizonyság okáért már sercenti is a
gyuíás-skatulya oldalát, hogy világosságot
teremtsen az ivóban. Persze csak gyér világöságot, amelyben olyanok az emberek mintha árnyak lennének.
—i Hát bizony Jóska, ha nem gyűltél volna — mondja az igazságot az ember.
- Lefeküdtek volna kendtök!
—1 Lé, bátya, bét óra elmúlt.
— Igaz, bét órakor már éccaka van ebben
a.szomorú világiban.
— De kire is várnánk — toldja magyarázatul az asszony a beszédet — mikor még
embör sé jár az utcán.
— No mar igaz.
—. Igy igaz, nem látsz erre napáldozat
után Jóska egy teremtött lelkűt sé.
— Igy van valósággal Ambrus bátyám,
nem tanálkoztam én most sé egy árva lelökkel se.
—. Ki is bóeorogna ugyan ebbe a sötétségben?
— Hát Annus néném, ha ezt valaki mondta volna, hogy igy lösz, nem hittem volna el....
Csupa falu ez a város.
Kis P a n n a Jóska eközben leül,, a szokott
helyén, a kályha mellett, mivelhogy itt job-

ban esik a bor, mint a másik asztalnál. (Igy
vagyunk ezzel különben minden dologban. A
szokás: szokás!) Azután előveszi a nagy halbicskát. Ez még boldogult Sziráky-bácsi boltjából való. Öreg szerszám is már.) a kendőből
kioldja a száraz fekete kenyérdarabot. Az eladó ekkorra odaviszi a három deci piros bort
és elél>e teszi.

Szeged. 1918. január II.
bálvozó miniszteri rendelet megjelenése mégegyre késik.
2. Mondia ki a közgyűlés, hogv a szervezeti szabályrendelet ismeretes módosításával februárban okvetlenül foglalkozni kivan
és hivja fel a tek.. Tanácsot arra. hogv a
végrehajtói állásoknak fizetési osztályba való sorozását ugyanekkor halaszthatatlanul
eszközölni kívánja. A szervezési szabályrendelet tárgyalása a mult év januárjában tartott közgyűlés egyik határozata értelmében
már 5 hónappál ezelőtt aktuális lett volna, a
végrehajtói állások ás fizetések rendezésére
pedig még 1916 július I9-én kelt leiratával
hívta fel a várost a belügyminiszter. Itt az
ideje, hogv ezeknek a szegény és mellőzésben részesült embereknek az ügye végre szintén rendeztessék.
0 b ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
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Szombaton és vasárnap
január 12-én és 13-án

A legszebb film,
a szezon művészi szenzációja.

ii mmí
Egy nagyvilági hölgy regénye 5 felvonásban.

A főszerepben Lydia Rodeiii
a legszebb fiimmtivésznő.

Ü Előadások d. u. S. 7, és 9 órakór. Vasárnap d. u.
5 2 órától kezdve. Jegyek előreválthatok d. u.
\
3 órától, vasárnap d. u. fél 2-től kezdve.

— Ügy-e
— Ugy ám... Azok kellemétlenkoduek.
Nemsokára elhallgatnak. Jóska a bicskabeggyel kimártogatja, parasztos óvatossággal a falatokat és csudálatos jóétvággyal e-zi
őket. Megrágja, mint a h u s t é s lenyeli.
H]át ez pompás, még nézni is jó. Az éhes
ember talán még- meg is kívánná. Meg is látMögéhözött Jóska bácsi?
szik Kiss P a n n a Jóskán, mert az arca las— Dél óta nem ettem húgom. Pedig sokat sankint piros lesz, a szemei pedig fényesek.
csatoráztam, felsővárosrul alsóvárosra, alsó—• Igy ni — mondja megelégedéssel s egy
vár osrul rókusra, éppen elég vót a'csikóknak. darabig nézi a pohárban maradt ruskót, -ez— Az éppen elég — véli Ambrus.
tán a leány felé n y ú j t j a a paharat.
— Mivel keresködtél Jóska? — kérdi az
Ez tulajdonképpen az ital a vacsorához.
asszony.
De ezt már mák ugy szopogatva issza meg.
— E g y kis paprikám vót, azt adtam el.
Szinte csak csókolgatja a poharat, amig a
száján tartja. Végül nagyot sóhajt, mint a
— Akkor pézzel gyiisz mots haza?
— Kevéssel Ambrus bátyám. Többel is jóllakott ember.
gyiihetnék.
—i J ó volt Jóska?
—- H á t elhagytad valahol?
— Sosé vót rossz Ambrus bátyám, de
—< Dehogy hagytam, itt szuszog a gele- most nagyon jó vót.
hembe.
— Látod, ilyen az élelmetö« embör, a bor— Akkor ne szóli... Nagy ára van most ral együtt, a vacsorát is elvégzi.
a paprikának.
— Hát akár hiszi, akár nem Ambrus bá— Nagyobb is lőhetne.
tyám — dobogja a vendég, amig a kis bőrAmig igy folyik a lassú, vontatott beszéd, bukszából szedegiti a vasfilléreseket az aszKiss P a n n a Jóska apró darabokra szeídesi a talra jobban jólakok én evvel, mint aki bürkenyeret, a mellényzsebből kivesz két darab gepaprikást öszik vacsorára.
kockacukrot s mindezt az első egy-két korty
Ambrus is meg a felesége is nyugodtan
után beleteszi a pohárba. Aztán kavarja, hogy néznek a kifelé ballagó emberre és összeesik
a cukor elolvadjon. Ebez idő kell, nem sok, a gondolatuk: aztán mondja még valaki,
de valamennyi, ezért megint csak beszélni hogy nincs boldog ember ébrén a háborús vikell. A rablás meg a gyilkosság kerül szóba, lágban.
ami módjával belekerül az újságokba.. (Nerji
Mint ahogy a ludak szállnak, szép sorjávalamennyi, mert a jóból i.s megárt a sok.)
ban mondják egymás után mind a négyen:
— Sok a szökött katona — véli Jóska.
— Jojeakát, jojeakát...
ú

(Szeged, IMS. január 18.
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DEteMiAtí ¥ A KOKSZÁÖ
ros törvényhatósági bizottsága részéről felterjesztett szerencsekivánatokért és liódolatnyilatkozatáért 1 ekegyeín',«sel>ben szíves köszönetét kifejezni méltóztatott. Budapest, 1918.
január 6-án. A miniszterelnök rendeletéből:
Bárczy s. k., miniszteri tanácsos.

akkor már ölték egymást, de az ő leányos szi— Kitüntetés. Jung Jenő 46. gyalogezredvében még az élet mosolya nevetett. Szelíd,
búzavirág kékségü szeme meleg örömök lá- be]! hadnagynak az ellenséggel szemiben tazától csillogott, mint tavasszal a tenger vég- nusitott vitéz magatartása elismeréseid a legtelensége a nap ölelő sugarában. Ében bajá- felső dicsérő elismerés újólag —- a kardok egynak dus fürtjeit büszkén lengette a szél és idejű adományozása mellett — tudtul adatott,
bő, fehér szoknyája lágyan suhogott utána és
— A városok közbiztonsága. A városok
tapadva omlott ringó testéhez. Ajkai e fi- közbiztonsága az utcai világítás korlátozása
nom, eszményi vonalak sokszor tárultak szét és a rendőri létszám megfogyatkozása miatt
esöppnyi, szabálytalan karikákra és csengő
az utóbbi időhen válságos helyzetbe jutott. A
kacaj szállott róluk szerény nárciszok felé.
Akkor az emberek ölték már egymást, szabadkai főkapitány," mint már említettük,
de ő még uem tudta, mi is a háboru. Mint táviratot intézett a belügyminiszterhez, hogy
ahogy a pipacs hajladozik a rengő kalászok a város közbiztonságáért nem vállalhat felelágy ölében, ugy himbálta őt is balkan és vi- lősséget. Az ország több városában bizonyos
gyázva az élet, csöndes mindenek felett elsutervek merültek föl a közbiztonsági állapotok
hanó mozgásokkal. Kedvesek, simák és demegjavítására.
Az aradi főkapitány, mint onrültek voltak napjai, mint a nyakán levő
nan
jelentik,
szükségesnek
tartaná országos
gyöngyfüzér szabályos, tiszta szemei. A vágyak simogatva rajongták körül, gyöngéd akció megindítását a záróra
meyhossbbhítfíSfi
melegséggel és áldás éa öröm és ajándék volt érdekében, mert szerinte ez is egyik eszközt,
minden, ami hozzá eljutott. Az esték szelíd lenne a büntettek ellen való védekezésnek.
álomba ringatták és egy ódon zongora félő
Kérdést intéztünk ebben az ügyiben dr. Tepianitszimója volt az altató dala. Az. éj mis-;
metsváry
Géza főkapitány-helyetteshez, aki a
tóriuma messze virrasztott tőle és a rózsaszínű baldachin alatt, tündérmesék apró he- köv étkezőket mondotta:
roldjai' áttetsző fátyolt szőttek köréje. Reggel
—• A közbiztonsági állapotok, mint mina megújhodás varázsára ébredt, friss szépsé- denütt az országban, bizony Szegeden is rossgekre és zengő nótaszóra, melynek édes meszák, Érnek egyik főoka az erősen redukált
lódiája hűen kisérte tűnő óráit,
közvilágítás.
A város nagy részében az utcák
-Aztán gyorsan peregtek a napok és a> elkoromsötétek.
Különösen ott, ahol gázvilágíső dérrel megérkezett rá az első kétely, a bánat keserű árnyéka. Az u j tavaszon bordó tás nincs, a rendőri és katonai őrjáratok a
ibolyák nyiltak, bágyadtam hatjotta le fejét 'bűncselekményekkel szemben úgyszólván tela kaméjeon és a kék g l y c é n a á g a szomorún jesen tehetetlenek. Ezen a bajon azonban a
elhervadt. Bus sirám csendült fel gyakran
záróra meghosszabbításával nem lehet segíszobácskájában és nyomasztó egyedüllét szateni.
Ellenkezőleg: nekem az a véleményem,
kadt a lelkére. Nem leste már az ajtó nyilahogy
a záróra redukáláséra
lenne szükség,,
sát ós nem figyelte bágyadt tekintete, a kavicsos, hosszú kanyargó kerti utakat. És ahogy liogy a közvilágFást mégjárilhdssuk.
A zárelmúlt lomhán és lassan a nyár, lekoptak a óra meghosszabbításának uem volna semmi
belső örömök is. Ősszel égbemeredő halottakértelme, hiszen az utcák sötétségiben maradr a hulltak a sárga levelek és elnémult talán
örökre_a pacsirtaszó. Bent a pálmafa alatt ef- nának. Mindenekelőtt a 'közvilágítás megjaszenderült az öreg kanári és az első gyász vítására- lenne szükség, ez többet érne még
tompán szárnyalt a szivében.
annál is, ha egy-két rendőrrel többet kapna
Rég tombolt már az öldöklés és a bus sej- a város. A polgári őrség szervezésére régebbi
telmek sötét ködként borították el életét. Télen belügyminiszteri rendelet utasítja- a törvényvérvirágok virítottak az ablakon és apró ránhatóságokat, de ez az intézmény sehol sem
cok fagytak sima vonásai fölé. A gond kihajtotta otthonából és feledni akart az embe- vált be. Szegeden is vannak fizetett polgárörök, a katonai rendőrség is megteszi köterek között. J á r á s a bizonytalanná vált és termete összeroskodt, mint az évek nyikorgó sze- lességét, de a koromsötét utcákon az ellenőrkere a. csalódások borzalmas gulya alatt. K i s zés ós a közbiztonság megóvása szinte leküzdkarikák nem tátongottak már ajkai finom vo-»
hetetlen akadályokba ütközik.
nalából és messze-messze szállt kacaja, az ábrándok tünesével....
— A meghosszabbított szénvakáció. A
Tegnap, sötétlő januári éjszakán, talál- következő iskolai értesítéseket kaptuk: Hivakoztam vele. Hideg, apró esőcsöppek zubogtalosan értesítem az érdekelt szülőket és tatak, mintha ősz lett volna éa elkopott hangu- nulókat, hogy az előadások esak február hó
latok emléke jött volna kisérteni. Feketén, 4-ikén veszik kezdetűket. Elleniben az östszes
céltalanul imbolygott mellettem, remegő gub- VII. és VJII. oszt. Ninblók rdmikivüli fidwfohaszkodással, mint az eresz ahá tolakodó, ki- lyama m á r február 1-én reggel 8 órakor nyítagadott veréb. Szemei könnyesek voltak és lik meg. Dr. Kárpáti
Károly, áll. főgimn,
szája hallgatag. Fejét lecsüggesztette és a kíigazgató. A női felső kereskedelmi iskoláméletlen eső cseppek a nyakába hulltak. Mi- ban a tanítás február 4-én kezdődik; a fin
kor elváltunk később, észre sem vette, csak kereskedelmi iskola alsó osztályában szintén;
ment tovább és tovább, mindig előre. Egy a középső és felső osztályokban ellenben jaszót sem szólett, még csak ; un is sóhajtott.
nuár 17-én. A kereskedelmi iskola igazgatósága. — A "szegedi állami felső leányiskola és
H\eresen István.
leánygimnáziumban az előadások csak 1918.
február hó 4-én kezdődnek. Igazgatóság. Az
— A k i r á l y K ö s z ö n e t e S z e g e d n e k . Károty
összes polgári fiu- és leányiskolákban az előkirálynak az életveszedelenrlől történt szerenadások szintén február 4-én kezdődnek.
csés megmenekülése alkalmából a közgyűlés
tudvalevőleg üdvözlő táviratot intézett a
— Iskolás gyermekek ingyen étkezése.
őfelségéhez. A hódoló táviratra a király a mi- Nagyvá-jyidról jelentik: Ember Géza főispán
niszterelnökség utján a következő köszönő néhány héttel ezelőtt fölterjesztést intézett a
távirattal válaszolt: Nagyságos Polgármester
Url Őesászári és Aportoli Királyi Felsége e népjóléti minisztériumhoz, amelyben kérte,
legmagasabb személyét ért baleset szerencsés hogy a város szociális intézményeinek fentarkimenetíle alkalmából. Szeged szab. kir. v a • tására a minisztérium nagyobb összeget utai-

/
jon ki. Gróf Batthány Tivadar népjóléti miniszter leiratot küldött a városnak, amelyben
közli, liogy Nagyvárad népélelmezési programjának megvalósítására az 1918. év 24.00®
koronát utalt ki. A város hatósága a leirat
vétele után elhatározta, hogy a miniszter által kiutalt 24.000 koronát az iskolas gyermekek inigygyétkezésére fogja fordítani. A város
szegény gyermekei a napközi
otthonokba*
teljesen ingyen étkezhetnek, lit emlitjük
meg, hogy Sípos Iván, a
Dé/magymo^zrít/
munkatársa hasonló
szellemű indítványt
nyújtott be m á r két hónappal ezelőtt a váron
tanácsához. Az indítvány azonban még tárgyalásra sem került.
— Egy szegedi pilóta főhadnagy öngyilkossága. Décsy István pilóta főhadnagy pénteken a lakásán fejbelőtte magát és nyom
han meghalt. Két levelet hagyott hátra; az
egyiket édes apjához, a másikat a barátjához intézte. Tettének oka ismeretlen. Az ön'
gyilkos főhadnagyot vasránap délelőtt 10 órakor temetik el katonai pompával.
— Az ipartestület közgyűlése. Az ipartestület elöljárósága tegnap tartott ülésén
megállapította, hogy a rendes évi közgyűlés;
február 24-én tartja meg az idén a városháza
nagytermében. A közgyűlésnek kc\ fontos tárgya lesz. A tisztújítás és a tagsági-dij felemelése. A tisztújítás körül előreláthatólag nem
lesz nagyobb érdeklődés, mert a mostani ve-,
zetőséggel teljesen meg vannak elégedve a ta
gok s igy ellenpárt még egyáltalán nem ész
lelhető. Az érdeklődés inkább a tagsági-díj
felemelése iránt fog megnyilatkozni, itt is
kisebb iparosok részéről, kiknek tagsági-dijuk
csak nagyon csekély összeggel fog - a tervezet szerint —< emelkedni. Lényege- emel ke
dós a nagyiparosoknál lesz, az adójukat véve
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zongoraművész

hangver-

senye 1918. ianuár 29-én
este

órakor

a „Tisza*

nagytermében

Helyárak 19, 8, 6, 4, és 2 kor. Páholy 30 kor.
Jegyek elére válthatók
kereskedésében,

a

Várnay

L.

könyv-

„Délmegyarcrszáy"

kiadóhivatalában.
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alapul. A- testület tagdíjának emelése immáieikerülhetlen, mert a mostani levétel uem fedezi a rendes kiadásokat sem s az ország ki*
••oh!) ipartestületei is mind nagyobb Üöltség««1 adminisztrálnak, mint a szegedi. A tagdijak rendezésével végleges megoldást fog
•nyerni a testület tisztviselőinek fizetése is, &
mire még a rendes kerékvágásba illeszkedő
illőben is égető szükség lesz.
- A király köszönete a hetedik hadifcölösöíiért. A Magyar Tudósiió jelenti: A Budapesti Közlöny holnapi száma a királynak
Wekerléhez intézett legfelsőbb kéziratát közli,
amelyben köszönetét fejezi ki a hetedik hadikölesön sikeréért
— A tizennyolcévesek sorozása. Megirtuk
már, hogy a li8 évesek sorozása j a n u á r 18-án
kezdődik Szegeden. A sorozások polgári elnöke ezúttal is dr. Pálfy József árvaszéki elnök
lesz. — A KiülüoipHmlügy jelenti: A hadvezetőség a vallás- és közoktatási miniszterrel
egyetértően elhatározta, hogy azok az 1900ban született íiépfölkelő-kötelés tanulók, akik
a középiskola utolsó osztályát végzik, a katona,i szolgálatra február ft-ika helyett március 15-én kötelesek bevonulni. Azok az 1899.
évfolyartibeli népíölkeiő-köteles középiskolai
tanulók, akik szolgálattételre már bevonulunk, de vizsgáik letételére eddig még alkalmuk nem volt, kérelmükre négy heti idötarktm/1a sqabadságólhatók.
— Közvetlen távlróforgalom Oroszországgá!. Budapestről jelentik: A magyar postaigazgatóság dr. ffpnyey Vilmos postaigazgatót és
két műszaki tisztviselőt küldött ki nemrégiixm Szentpétervárra. A magyar kiküldöttek
az osztrák és német megbízottakkal együtt arról tanácskoznak, hogy a közvetlen posta- és
táviróforgaknat Oroszországgal visszaállítsák.

<m

Szeged, 1918. január 18.

— A kutyaadót 15-ig kell befizetni. Mióta
a házőrző komondorok és a többi szoba-kutyák adó alanyokká lettek s az adóhivatalban valósággal elanyakönyveltetnek. sok kellemetlenségük volt már a kutyatartó gazdáknak. Nemcsak be kell értök fizetni — még
pedig pontos terminusra —> a kutyaadót, hanem emelett sok utánjárásai és kellemetlenséggel járó bírságot is kell értök viselni, ha
elvétik a gazdák a hivatalos határidőt. Más
kétlábú boldog adóalany nem esik ilyen szigorú elbánás aJá, ha ujesztendeig nem fizeti
he az évi adóját. Legfeljebb az adóvégrehajtók tisztelegnek nála és igen hivatalos ábrázattal, a helyzet komolyságához illően felírják kedvenc és értékes tárgyait, azután nyugodtan hagyják, had tűnődjön tetszése szerint a nehéz problémán: miből ás drukkolja le
vájjon a polgári kötelezettség eme mindenki
által megvetett diját? Nem igy a kutyáknál!)
Az ő adójuk elmulasztása után úgynevezett
„idéző" érkezik végrehajtó helyett az ember
fi hoz. mellyel valamelyik napon meg kell
jelen: ie a Tvmesvúry-biróság előtt, ott előbb
egy-két óráig a folyóson kell álldogálnia,
majd bejutván az ószeres üzlethez hasonló hivatalos helyiségbe a szigorú, de mindazonáltal bohémlelkü birö elé és igazolni kénytelen, hogy miért maradt el Diana vagy Nászahad) háziállat adójának a befizetése. Az ember fia persze nem hajlandó a füllentésre és
magyaros őszinteséggel bevallja:
— Mert elfelejtettem befizetni!
—1 Tiz korona bírság —< nehezedik rá a
válasz.
8 most mit tegyen az ember fia, hoszankodik, talán egyet káromkodik
az szerint, hogy milyen a vérmérséklete, azután fizet mint a köles. A bírságot is lefizeti s végül feljegyzi valahová a naptár utolsó lapjára:
—> J a n u á r 15-ig be kell fizetni a kutya
vagy kutyák adóját, mert különben kutyali-

K 0 R Z 0 MOZI R.-T.
igazgató : VASS SÁNDOR,

Telefon 11-85.

Január 11, 12 és 13-án
pénteken szombaton és vasárnap.

A legkiválóbb, magyar füm.

Egy orvos tragédiája 4 részben.
Irta: Molnár Jenő. Rendezte: Wiiheim KároSy.
:-:
Fenyvesi Emil
Isa Marsén

Főszereplők

:-:
Balassa Jenő
Kemenes Lajos

Előadások 5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4,
5 7 és 9 órakor.
ilnIII á l t a l i 1 Páholy, 2.— Zsölye 1.50, I. hely 1.20 K.,
D B l l j d l 0 0 . II. hely I . - K. III. hely —.70. fill.,
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ter megbánjuk, hogy kutyaadó befizetés nélkül kutyát tartunk ebben a kutya világban.
— Megint drágítják a doh nyt. Hányszor
drágult a háború ideje alatt, már nem is tudjuk megmondani. H á n y százalékkal drágult,
fogós matematikai feladat kiszámítani. És
még mindig nem elég, még mindig árdrágttanak a dohány terén. Auztriában most publikálták az árifölemelést és már megindultak
a tárgyalások a két kormány között, hogy av;
árakat hasonló arányban felemeljék nálunk
is. Hogy az árfölemelés uem lesz jelentéktelen, azt gondolni lehet. Hej, a régi idők! És a
tanulságI Egyszerű: nálunk nem 'ehet kormány, hogy ne drágatina valamit, vagy a dohányt, vagy a szeszt, vagy mind a kettőt. Ha
már rontjuk az egészségünket, drága pénzért
rontsuk.
!Budapestről
jelenti tudósítónk: A felemelt trafikárak a következők lesznek: A szivarok közül: Regalitas 48 fillér, Trabukó 44
fillér, Britanika 36 fillér, Opera 30 fillér,
Kuba 22 fillér, Portorico 18 fillér, Szigarilosz
11 fillér, rövid szivar 8 fillér. A' cigaretták
árai: Nilus 18, Stambul, Memfisz 12, Sültán,
Marjam 10, Király, Hölgy és Hercegovina 8,
Sport 6 és fél, Duna 5 és fél, Magyarka 2 és
fél fillér. A dohány neműek ára: Legfinomabb
török dohány 100 gramos dobozokban 22 korona, finom török 13 korona, Finom hercegovinál 7.20, középfinom török 5.40. A: különlegességi dohányok ára 100 grammos dobozokban: Sultán Flór 38 korona. Kivételesen
finom török 30 korona. Purzicsán 18 korona.
Legfinomabb hercegovinai 16 korona.
— Népies előadások. A szegedi Szabadoktatái Egye&ü'et folyó hó 13-án, vasárnap
délután 4 órai kezdettel népies előadást reit
dez, amikor Klug Péter igazgató a beszéd
fejlődéséről és a beszédhibákról,
Szggcffethy
János pedig a Székelyföld címmel tart előadást, Az előadás a városháza közgyüési termében fog megtartatni. Belépődíj nincs.
— A nyugdíjasokhoz. Felkérem mindazokat,
akik tőlem a mult hó végén a Nyugdijasok
Országos Szövetségébe való belépésre vonatkozó felhívást megkapták, hogy az ahhoz csatolt „Belépési nyilatkozatot" kitöltve és aláírva, — vagy pedig a felhívásban jelzett célra szolgáló adományukat e f. hó 20-ig hoz
zám beküldeni szíveskedjenek. Az 1918. évi 4korona tagsági dijat a Szövetség annak idején közvetlen fogja beszedni, de nekem is 'beküldhető. Mikes Gyula, Mars-tér 17. sz. alatt.
— Halálozás. Néhai Scy Andor szegedi
táblai tanácselnök leánya,- Izabella csütörtökön íioszas szenvedés után meghalt Budapesten, az egyik szanatóriumiban.
— Szegedi tány Bécsben. Az egyik gazdag
alsóvárosi polgár néhány hónap előtt arra
határozta el magát, hogy német szóra adja
a leányát Bécsbe. Az elhatározását tett követte és az alsóváros szépe egy napon maga
mögött hagyta a tiszamenti metropolist, hogy
a L a j t á n tiiiról nézzen felénk vágyakozó szemekkel. öt hónapig tartózkodott a császárvárosban a lány, ahonnan a napokban tért viszsza Szegedre. És azóta el van keseredve. Kezd'
soványodni szegény a zsiros magyar koszton.
És már azon gondolkozik, hogy visszatér
Bécsbe, ahol öt hónap alatt négy*kilót hizatl-.
Mert a szegény bécsiek annyit sirtak. mig elsírtak tőlünk csaknem minden élelmicikket.
Hiszen olyan jó szivünk van. És a „sógor"
olyan szépen tud sirai. mint ütni, ha mi kérni merünk.

— Sztrájk egy szabómühelyben. Szom-

baton délelőtt az Első Szegedi Szabóipari Szövetkezet 39 munkása beszüntette a munkát.
Elhagyták a munkatermet, mivel a cég ve-

Ifeéffeii, 1918. január 16;

Í)líj„M kél

üntőaégé oly rosszul fizette őket, hogy ti nyomorúságot, keresetükből ezekben a nehéz
időkben képtelenek megélni. A cég, bár a
munkások az igazgató e'őtt feltárták szomorú
helyzetüket, nem volt hajlandó nz eddig fizetett alacsony áraknál többet adni. Pedig adhatott volna legalább j.% annyit, amennyit a
katonai kincstári szállításokkal kapcsolatban
a honvédelmi miniszter, épen a. munkások védelme érdekében az ily munkálatok végrehajtása körül hivatalosan megszabott. Azt his*
szük, hogy a munkások a bérmozgalmukkal
oélt fognak érni annál is inkább, mivel a cég
kötek-a n honvédelmi miniszter által megszabott árakat fizetni. A helyzet ugyanis as,
— ás ez okozta a sztrájkot — hogy egy katonai köpeny mcgvarrásáévt 911 fillért fizettek a
munkásncknek, akik 11—12 óra alatt csak 4
köpenyt tudtak megvarrni.
— Megmarad a v á r o s h á z a h a r a n g j a .
Ismeretesek azok az intézkedések, amelyei a
polgármester tett a városháza h a r a n g j á n a k
rekvirálás alól való felmentése érdekében.
Szombaton magánlevélben arról értesítették
a polgármestert, hogy a műemlékek országot)
bizottsága, amely eddig1 a rekvirálás mellett
foglalt állást, most a harang megtartását hozta javaslatba a honvédelmi miniszternek.
— A takarmányrekviráiás A polgármesteri
hivatal közli: Minthogy a budapesti és a
helyi lapokban megjelent takarmányrekvirá•lásra vonatkozó közleményeket sokan félreértették, felhívjuk a közönség figyelmét, hogy
a hadügyminiszter csak a katonaság által
történt rekvirálást szüntette be, ellenben a m.
kir. minisztérium 3887—(1917. ML E. szánra
rendeletével szigorú rekvirálást rendelt el,
amelyet a hatóság a takarmány központ kiküldöttjével tartozik végrehajtani. Ez a rekvirálás metst van folyamatban. A' miniszteri
rendelet érteimében mindenki köteles a rekvirált takarmányt az első felszólításkor a legközelebbi hajó-, vagy vasútállomásra, vagy

Telefon:

i w á
435.

A&OR«K.aÜ

annál távolabb eső raktározási helyre saját
igájával haladéktalanul elszállítani.
— Újra tárgyalják * nagyváradi Adorján
Em i bünügyét. Nagyváradról jelentik : A vesztegetés miatt elitéit tekintélyes nagyváradi
ügyvéd: Adorján Emil hűn ügyében újrafelvételi 'kérelmet adott be a törvényszék, miután
ú j r a f e l v é t e l i alkalmas bizonyítékok merültek fel. Az ügyészség a bizonyítékok alapján
maga sem ellenzi az újra felvételt. Az u j tárgyalást igy nemsokára ki is tűzik a szenzációs érnekességü ügyben.
— A katonák utazása. Budapestről jelentik: A kereskedelemügyi miniszter elrendelte, hogy január elsejétől kezdve a legénységi
állományba tartozó katouaSZemélyek szolgálaton kívüli utazásaik alkalmával is használhassák a féláru harmadosztályú utazásra
szóló kedvezményt, A magánkezelésben levő
vasutak hasonló kedvezményt engedélyeztek.
— Fölemelték a g é z egységérát Debrec e n b e n A debreceni városi gázgyár újévtől
kezdődőleg egységes gázárat léptetett életbe
és pedig bármilyen fogyasztási célra minden
további engedmény kizárásával a gáz ára
magánfogyasztóknak 45 fillér köbméterenkint. Egyházak, kórházak, városi intézetek
stb. részére a gáz 40 fillér köbméteren kint,
szintén minden engedmény nélkül.
— Ingyen fürdő a sz igény gyermekeknek.
Ugcpn Gábor belügyminiszter leiratot, intézett a főispánokhoz, aipelyben társadalmi
akció rneginditásáre hívja fel őket a szegény
gyermekek ingyenes fürdőzése érdekében. A
belügyminiszter szerint ott, ahol közfürdő
van, a szegény gyermekeket rendszeres ingyenes fürdőzésben kell részesíteni.
— Újból rendezték a pipereszappanok
g y á r t á s á t . A zshadéktígyi bizottság a pipereszappanok
gyártásának
és forgalmának
ügyét újból rendezte. E ezerint e hó 15-től
kezdve a pipereszappangyárak csakis száz

KORZÚ MOZI R-T

gram snlyu, legalább 72 százalék zsírsavat
tartalmazó, pillirozett, megfelelőén illatosított és csomagolt pipereszappant
gyárthatnak és hozhatnak forgalomba. .(Vak háromféle minőség van megengedve. Ezek ára a kiskereskedelemben: 5.80, illetve 5,20 és a harmadrangú minőség 4.60 korona darabonkint.
A szappankereskedő gyártmányainak árjegyzékét kifüggeszteni tartozik. Egyszerre egy
darabnál több szappant eladni nem szabad. A.
régi készletek kiárusítása csak március l-ig
van megengedve.
— Leszá'lított árban eladatnak a raktáron
levő legújabb női és leány teli kabátok,
b u n d á k , s z ó i m é kabátok, szörmegarniturók
stb. REMÉNYINÉ Feldmatm Sári női divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyi-tér 2.
(Főposta mellett.)
— Ékszereit javíttassa és alakíttassa a
„Royaf-kávéházzal szemben levő „Temesvári" aranyművesnél.
— Karbidlámpa, karbid állandóan kapható
Szántó Sándornál, Kiss-u. Diss D.-nalota.
— Karbid asztali és függő lámpákból
gazdag választék, lemezujdonságok óriási
választékban Szántó József gépáruházában,
városi bérház.

XJ

Telefon: 872.
Hétfőn és kedden,
január 14-én és 15-én.

A'sária

legújabb fellépte.

Telefon :

ptüztts
11-85.

Róbert Reinert 4 felvonásos drámája.

Igazgató: VAS SÁNDOR.

Hétfőn és hedden.

Szenzációs deiekiv történet.

Carmi

Szereplők:
Fernando
Mária a leánya
Péter Tersen \
Edgár
}

. . . .

Bunzel Henrik
Carmi Mária
....
ö
Einar

Bruim

Előadások d. u. 5, 7, 9 órakor. Jegyek előreválthatok d, u. fél 4 órától kezdve.

f'

Egy k ü l ö n ö s történet 4 f e l v o n á s b a n .

t

TT
Vasárnap január 13-án.

Richárd Oswald
a legzsenálisabb német rendező
uj attrakciója.

A főszerepben:

Beearü

Hitt Itt

Bruoó.

A rendkívüli érdekes téma és művészi kivitel
biztosítja a tsím óriási síkerét.

Áz előadás kezdete 5, 7 és 9 órakor.
af a1 4 v 4 •
J \ Z i y á \ M .

Páholy 2 . - Zsölye 1.50, i hely 1.20, K
h. hely
K. ÜL hely —70. fill,

Detektivdráma 4 részben.
Különleges detektív szenzáció.

Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyermekjegyek csak az els i előadásokra érvényesek,
j egyek előreválthatok délután fél 2 órától kezd'/.,
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— Tűz. (Henri Barbussc regénye.) Egy könyv,
MŰSOR:
amely lázba ejtette a háború tüzében izzó
Vasárnap d. u.: Nagy kabaré. (A szilveszteri kabaré
Franciaországot, elragadta az igaz kultúra
megismétlése.) —• Este: bérletszünetben Csárdás
királyné. Operett.
rajongóit, megnyitotta tiszta látásra a fanaHétfőn : Dada. páratlan háromhar.
tizáltak elvakult szemeit és rövid idő alatt Kedd: A Favorit. Operett. Páros egyharmad.
vagy másfél száz kiadást ért meg, Bevezetés Szerda: Képzelt beteg. Vígjáték. Páratlan képharmad.
Csütörtök: Pillangókisasszony. Repríz. A címszerepben
helyett néhány szomorú sor köszönt az olvaHilbert Jankával. Páros háromharmad.
sóra: „Bajtársaim emlékére, akik mellettem Péntek: A szerető. Romantikus szinmü. Páratlan egyharmad.
estek el Crouy-nál és a 119. magaslaton". Az- Szombat: Pillangókisasszony. Opera. Páros kétharmad.
d. u.: Névtelen asszony (Madame X.) dráma.
tán felvonni a végtelenségbe nyúló lövészár- Vasárnap
Este: bérletszíinetöen János vitéz. Daljáték.
kok világának egy artois-beli árok-falucskája,
ahol másfél év borzalmasan lélekölő napjaiNyiregyházy hangversenye egyelőre elban, néhány kis ember-csapat a szenvedések marad. Sajnálatos jelentést kell tennünk a
pokoli skáláját végig tengődi. És bősök heközönségnek, ezúttal már másodízben. Abból
lyett csak mártírokat találunk, akik nyugod- a hangverseny ciklusból, amelyet a Délrmttan számolnak a veszedelmekkel, dö lelkileg gyarorszag
rendezni szándékozik a szegedi
elsinylődnek a válásban .Hisz nagy és szent szegények javára, január 15-ikére hirdettük
célokéi t várni is oly nehéz, hát még a szürke Nyiregyházy
Ervin koncertjét, amely iránt a
Barqueoknak, Pepinecknek, az öreg Tulacqu- legteljesebb érdeklődés mutatkozott. Sajnos,
oknak, akik soha meg nem tudhatják, hogy ez a hangverseny is elmarad egyenlőre, még
íniéri vártak és miért szorult cl lélegzetük a pedig a csodagyermek hirtelen megbetegedébizonytalanság aggodalmától. És a bajok, a se miatt. Szombat este sürgönyt kaptunk a
szerencsétlenségek,
megrázó
katasztrófák gyermekmüvész anyjától, aki arról értesíközben egyhangúan zubognak folyton és foly- tett, hogy a fia erősen meghűlt a mostani
vást, mintha nekivadult pöiöly-csapások a müvészköruiján, ágyban, fekvő beteg és két
világ minden- oldaláról le akarnák verni a héten beiül nem szerepelhet. Így hát nem marad más hátra, mint az előre tervezett időrozsdás abroncsokat.
/
pontban, még pedig január 29-én tartani meg
Az állati sorba aljasitott szegény mártíaz érdekkel várt hangversenyt, amely időre
rok először bőszen, bánatuk minden keservéremélhetőleg Nyiregyliázy teljesen meggyóvel az ellenségre, vetik magukat, öntudatuk
gyul és bemutathatja csodává! határos műalján még pislog a dacos miért és feleletül
vészetét. A jótékonycélt szolgáló hanverseny
erre a németeket okolják, hogy nem lehetnek
ciklus második száma Banán koncertje lesz
otthon éhes családjuknál és nem búzhatják
és a sort Koncz János zárja be, akinek 8-ára
békés robotjukat, mig engedi a számukra ki- hirdetett hangversenyét a művész betegsége
szabott szűkös élet. De később mikor az ég miatt szintén el kellett halasztani. Nyiregynem a k a r derülni, mikor a szürke határ elha- házy január 15-re tervezett koncertjére válgyatottságában, a bánat örökös szárnyalásá- tott jegyek január 29-re érvényesek.
ban, az égbekiáltó nyomor és a merev bullaPillangókisasszony. A szinházi iroda je"
dombok között nem találnak részvétet, meglenti; A Pillangókisasszony, Puccini operája,
értést, vagy méltánylást, feltámadt bennük
a legközelebbi operaelőadás. Hoszu hetek
ismét a gondolat, a lélek és újból ember lesz szorgalmas próbái után csütörtökön eleveníti
az ember.
föl a színház s minden igyekezetével azon von,
Precízen motivált lelki rezdülések, mély hogy a lehetőség szerint legtökéletesebb előadás hozza színre.
meglátás és sok súlyos igazság, ez „A tüz"
A képzelt beteg. A színházi iroda jelenti
egyetlen problémája, melyet Barbusse fiataA klasszikus előadások sorozatában szerdán
lon, ragyogó tehetséggel old meg. Egy csa- Moliere Képzelt betegére kerül sor. A címpásra Leérkezett evvel a regényével oda. ahol szerepben Kertész Endre adja folytatólagos
az ágyuk zöngésén keresztül is meghallják az tanúbizonyságát tehetségének, mely alkalmassá teszi őt a legkomolyabb művészi feladatok
értékek csöndes szózatát.
megoldására. A Moliere-darab, mely ma is
(h, i.)
közelebb áll a közönséghez, mint sok modern
alkotás, a következő szereposztásban kerül
színre: Beline Zikó Ilma, Angelika Hantos
Irma, Tokiét te Vajda Ilona, Beralde Dózsa
Jenő, Cleante László Tivadar, Diafoirus Solymcssy, Tamás Matány, háziorvos Harsányi,
gyógyszertár os Szilágyi közjegyző Rogoz,
Louison Szabó Viliké.
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— A vidéki színházak nem adhatják elő
az Árva Lászlót. Budapestről jelentik: Az
Országos Szin észegyesület pénteken tanácsülést tartott, amelyen foglalkoztak a, vidéki
színészetnek sérelmével. Berezeg Ferenc, az
Árva Lázsió szerzője, megtiltotta, a színházi
ügynökségnek, hogy a darab előadási jogát
vidéki színigazgatóknak eladja. A tanácsülésen szó volt arról is, hogy Herczeget a vidéki színészek önérzetét sértő eljárása miatt a.
vidéki ezinpadoken bojkottálják. Végül az
ügy békés elintézését az elnökségre bizták.
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AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:

Szombaton és vasárnap: „Tünő napsugarak" dráma 5
felvonásban a főszerepben Lydia Borelli.
Hétfőn és kedden: „A nap átka", dráma 4 felvonásban
Mária Carmiva).
Szerdán és csütörtökön: „Pierre Clemencean". Dumas
Sándor regénye 4 részben. A főszereplők Ludvig
Hortau és Marta Orlanda.
Pénlektöl vasárnapig: „Ahasvér" dráma 4 részben, a
főszerepben Carl de Vogt és „A látszat csal" vígjáték 3 felvonásban a főszerepben Anna Miiller
Lienkével.

A VASS MŰSORA:

13-án Vasárnap : „Az örök élet" dráma 4 felvonásban
Fred Saaer és Relly Ridon felléptével.
20-án vasárnap: „A fehérarcú férfi" fantasztikus dráma
4 felvonásban.,

AZ APPOLÓ

MŰSORA:

13-án Vasárnap „tiorzalmak háza" detektivdráma 4
részben.
20-án Vasárnap: „Péntek 13-dika" detektivdráma 4
felvonásban.

— Maria Carim legszebb filmjét mutatja be
hétfőn és kedden az Uránia. A nap átka a címe ennek csupa szenvedély ós mozgalmas drámának, melyben nagyszerűen érvényesül Mária (Jármi művészi alakítása,
— A Koraó-mu/i igazgalóiöga kéri a
közönséget, hogy a Winterri-jegyeket. visszaváltás végett hozza vissza. A Cabrria második
részét szerdától vasárnapig játszák. Jegyek
mától kezdve kaphatók.
— a z öaOKeifcí. a legizgalmasabb filmek
egyike kerül a Vass-moziban vasárnap műsorra; az érdekfeszítő, fantasztikus drámában
a főszerepet a legjobb német színészek játszák.
Az Apollóban ugyanakkor A borfahwk árára
Richárd Oswaiclnak, a legzseniálisabb filmrendezőnek
egérdekesebb detektivdrámáját
vetítik.
«»*«*7<>&sa*ab&»ssxc**bsa*t;ica«««a*b3task»««3saaaeami
Felelős /szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

mimaggatorszag

n'ifizetési ara Szegedem

w

agy é v i é ,
félévre
,
negyedévre
egyttónrpra
y

36.
18

kor
*
*
»

iáéken:
e g y évre .
félévre
,
negyedévre

kor.

Szeged, 1018. jasuár 18.

DÉLMAGYARORSZÁG

nyilt meg a Feketesas- és Kigyó-utca
sarkán (Kertész-kárpitos volt helyisége.) Nagy választék uri-, nőiés divatcikkekben. A n. é. közönség b. pártfogását kérem
Bcckcr Ferenc.

T
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m

fW»M

sonka,
és

ffi
™

I ars a

Malomipari és Áruforgalmi R -T. Budapest.
V., Oizella-tér 3.

Sürgönyeim: Malombank.

; Kelemen-utca 7. sz.

Telefon szám : 134-94.

Konyhakerti magvakat

HépRerel nQhela: iskoia-utca i s . sz.
ss^fSTssastasstiscssí!

mig a készlet tart

napi áron szállítunk.

Egy jó irásu, lehetőleg
kereskedőimet végzett

A nagy maghiányra való tekintettel rendelések
csakis a beérkezés sorrendjében vehetők figyelembe.
Cslraképessé ért, tisztaságért szavatolunk.

kisassionp

e

D a n n e r MihálfJ csemegekereskedésében.
——-—szfctiftnvm^r.

'vssvanaPA®FCTS8SATE®TÖCS»AABJS

KK* *

r es

szalámi

Silóbb
fcusneirtüek
szardínia, húsleveskocka

í1

helybeli elsőrendű irodában alkalmazást nyer. Gyakorlattal birók előnyben
részesülnak. Ajánlatok „Postafiók 80"
címmel teendők postára.

ü

í s k o l a h e ^ e d ü k b e n . valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

Bafeós Sándor

PKÍWÍA6I ¥

Biztos megélhetésit forgalmas
n
«r
*

TzeTed6

Iskola utca — 8. Szolid árak.

tizlet azonnal eladó, bővesbet Kövesi Béla,
Margit-utca 28. I. 10.
HJK5SK3ES!

Ar?di-ufca 5 s z á m .
Legjutányosabban és legdivatosabb kivitelben készülnek cosfiimök, ruhák, estélyi
toilettek, színházi blousok, alakitások is.

Iparvállalatnak
alkalmas m a g á n o s ház megfelelő
főbb nagyobb és kisebb műhelynek
alkalmas helyiséggel, nagy udvarral,
vízvezetékkel, lehetőleg a villanyos
vasút mentén hosszabb időre bérbe,
esetleg megvételre kerestetik. Cim
megtudható a kiadóhivatalban.

Fagybalzsam
kitűnő hatású kapható a Lcinzinger
gyógyszerárban Szeged Széesényi-tér.

aki a magyar-német Írásban és
könyvelésben tökéletesítene.
Czim a kiadóhivatalban.
»

Naqtitibb tétel
f é r f i h á l ó i n g (orosz foglyoknak

is alkalmas), női ingek, női barchettek és chiffon nadrágok, alsók,
corzetták, selymek és több cikkek
jutányos árban beszerezhetők.
Klein M. és Társa

i m ^ ^ f s a m s i s i
1 0 0

m é t e r

sima es
b á r s o n y hímzett

1000 korénál
ÜZLETE

Tisza Lajos-körui 48. sz.
Dus raktár e l ő r £ | z c l t kézimunkákban. tiimzö munkái
elvállalok a legszebb
kivitelben.

kereshet havonta
mindenki, hadiözvegy, rokkant is, ha uj
rendszerű sorsjegy-eladásunk képviseletét
elvállalja. Szakértelem nem kell. Mellékfoglalkozásképen is űzhető. Sikeres működés
esetén n y u g d t j k é p e s i é g . Tanítók, jegyzők, egyéb tisztviselők előnyben. Kíséreljék
meg! Tőzsdén jegyzett részvényeket olcsón
lombardirozunk, Másutt levőket átveszünk.
Olcsó I-«ő és

Il-od heiyü Jelzálogkölcsönöket
nyujtunk.

Magija? Sasdssifgl HiíglöanH R.-T. Budapest,

Hölgyek figyelmébe!
Velour- és bársony-ntodellek, nemez* és
gyászkalapok, fátyol, szallag és toltüzékekben nagy választék. Alakítások és díszítések jutányos árban, úgyszintén s z ő r m e ,
sapka é s garnitúra alakitasokui vailal.

Rózsa

I m i *fc?R é , női kalap divatéin, e

Deák Ferencz-u. és Oroszlányi, sarok.

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

Dugonics-tér.

pettyes jutányosán eladó a Károlyiutcai bazárban, Feketesas épület.

KÉZIMUNKA

férfi- é s női
k uha- üzlete
Kossuth L a j e s - s u g á r u t ,

EJASASSASABSSSE

íelefon 7 7 3

Legújabb rendszerű

B M ÉS IliliSS Mii
legolcsóbb árban kaphatók

Bruckner Testvérek,

Irágh
^

Széchenyi-fér

5.

Telefon s7—07.

g y ö n y ö r ű virágok
és művészi kötés.

^

isinnausaassnambiaitakkbeibbabffbp.
ml
női d i v a l s c r m é h e n

IV,, Kötő-utca 8. sz.

Mars-tér 9.1. crn, (Telefon 9 - 4 9 . )

Hagymamag.
karaláb,
káposzta,
paradicsom, petrezselyem, kell, sárgarépa,
vörös céklamagot, dughagymát, vajbabot és
mindenféle kerti magvakat, foghagymát,
mézet, cirokmagof, heremagot gledicsiát legmagasabb árban vesz, rézgálicot céklamagot
ajánl
terményHoffmann János
kereskedő,
Petőfi Sándor-sugárut 91.
Telefon 134.

A legújabb modetlü kosdtimök,
kabátok, ruhák, l e á n y k a r u h á k ,
valamint a l a k í t á s o k i s j u t á n y o s
',*. árak mellett készíttetnek.

•Szeged, 1018.

ÍJÉLMAGY ARÖKSZÁÖ

iá

illUÜ

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 lebonyolítok
ugy ar. efadónak, mint a vevőnek é s p e d i g
a "következőket: Házakat, telket, üzleteket,
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb
birtokot, úgyszintén házasság-közvetítést valáskülönbség nélkül, a legnagyobb titoktartás
mellett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldéséve
azonnal válaszolok.

l l i i i i l i i l l l i l H l l
V
W

az újonnan irBesetf

Fi

Gaston Leroux

Mm ílfiii

Ára 9.-

Tisztelettel K Ö v e S Í
Béla?
Bígit-u. 28. 1. 10. Inrtern 8 - f e « * eoOlbTISá

m

Dua?

11 í

Míkszáih Kálmán

lUP* H

p n m
Ára 4.—

HHfe iFiPBÍ

Bíró Lajos,
Ára 6.-

m m

fiáctsk tiiff
Ára 3.—

Mggqae Őimoftsátla, isajpí
ím
Ára 7.—

Haíiios fiafalság
Ára 4.—

szénpapir

Anatole Francé

stb

Ára 4..
Dobna

IJ

uj és hazsnátt

r d g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak
SZEGED, S z é c h e n y i - t é r 8. T e l e t o n s z . 3

Ára 5.-

Méray-Horváth Károly

áky^ss&bfiígbakikag&abbiittttbffilsib

Ára
Gyóni Géza

Uj uliág lei!
Ára 8.—

A világítási rendelet

Bródy Sándor

-féíwattos
lámpákkal

cég.
forrás

lehet betartani.

Széchengl-té?
feléteti 855

Révai Mór
Ara 3 —

Ifi. Gaat Mózes

Fala msrsaria
Lakatos László

n pap

Un
Ára 5.—
Kósa Miklós

Pékár Gyula

3 »2é? RingraftM krlftollnli
Ára 5,—
Prévost M.

Ur is szolga
Ára 4,Szederkényi A.

Bili mm
Ára 4.-

Rákosi V.

Uj MSSSÍüP
Berzeviczy Albert

i!

Ára 6.50
Beck L.

8ffligiiifrtidbirtokaguiihi

Ára 20.Szoniaházy István

állandóan tart

p és ünnepnapokon.
It^lflVUIC1
I Elsőrendű fombolatárgyak,
szolid és pontos kiszolgálás, A nagyérdemű közönség szíves látogatását kéri
o & t ó l f l t

Ára 5.~

Ara 3

® ® ® a ® ® ® ® ® b ® ® 0 ® ® ® ® ® ® s ® ® ® ® í ® ® ® ® ® ® s ® @ ® ! a

Berlini kávéház

Színi Gyula

Ára 1.-

Heymann Róbert

javításokat és modern berendezések k é s z í t é s é * r a j i szerint
elvállal. Szolid á r a k ! K E N D E R E S !
^ícV.^^re.rton*^:

Ára 5.—

fl szereti!
Ára —.80

Ára - -80

UTOROKAT vesz és elad

Ára 3.59

B aiptníi im kíHltíia

határozatait a fényhatás
csökkenése nélkül csakis

Tungsramláinpákat.

f n n i l l d ' l l ^ l

Pártos Zoltán

Balázs Béla

U i l s i i 1140,08 i t t tosuasztásu
Cselconies-a,
teselon 854.

Ára 4.

Révai Mór

íré

Bródy Sándor,

legfölesétsts b e s z e r z é s i

Dr. Szirtes Artúr

ül

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

férfi és női divatcikkek
üegnoeji-obb rakta ra. —

Legmegbízhatóbb

Ára 2.56

Ára 4.™
Szomory Dezső,

ógép s z s ' s g

a

U iiiÉBpirf Mmi

Ára 5.-

'-sás*

áh I h M

Ára 6.—
Pogány József

Kiss József,

<ms3s8gls»3sís8ca8383s»»8jkib»b«»««

s z e g e d , u m z - m 15,
Az ö s s z e s h a n g s z e r e k é s
beszélőgépek
legnagyobb
raktára. Javítások s z a k s z e rüen é s gyorsan készülnek.

uop

misztikus magyar novellák
Ára 6 —

jOS! MM az ifi-

!« Ml

Ára 5.—
Móricz Zsigmond

licssi iBimisi nm
31
3 teherautóval, 9 pótkocsival é s l ó f o g a f o k k a ! f e l s z e r e l v e vállal
mindennemű
f u v a r o z á s i h e l y b e n é s vid é k r e . Telefon 374. és 585. sz.

jaiinár 18.

íerpi
Ára 4.—

Ára 3.—

Horövitz
irtegsa mA*. h m í k m
Ára 5.—

v a s á r n a

GELLÉRT SAMU

Kaphatók:

Nyomatott Várnay L, könyvtiyomdájábaa, Kárász-utca 9.

VflmfllJ L.

könyvkereskedésében SZEGED, Kjrégz-Mtea f ,

