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Állam és város.
Elcsépelt igazság, hogv a háború befejezése után következő évek legalább oly
nagy és életbevágó társadalmi, közigazgatási, gazdasági és állami problémákat fognak felszínre vetni, mint aminőkkel az állítólag végétjáró háború szolgált lépten-nyomon. Véres viaskodásunk három és fél esztendeje alatt nem mutatkoztunk elég jóknak
és erőseknek, eleget tudóknak és elég merészeknek ahhoz, hogy az előállott feladatoknak nagyobbik részét helyesen lettünk
volna képesek megoldani. A bajok nem tornyosultak odáig, hogv befolyásolták volna a
harctéri eseményeket, ami azonban nem
mentesíthet senkit a felelősség alól, amikor
matematikai pontossággal űllapitlható meg,
hogy szenvedések, nélkülözések, mellőzések, egyenlőtlenségek és egyenetlenségek
forrásait hibás vagv elkésett rendelkezések,
esetleg a föltétlenül szükséges intézkedések
végleges elmaradása nyitotta meg.
A háború után a nemzet u.i harca kezdődik. amelvet a békés termelő munka gazdag és szeplőtlen fegyvereivel kell megvívni. A háború eredményét, mely csorbítatlanul hagyta meg nemzeti létünket és mostani
területünket, teljessé icsak akkor tehetjük,
ha az európaszerte meginduló gazdasági
küzdelem és munkálkodás terén görnvedésig vesszük ki részünket. Presztízsünk
Európa előtt emelkedett, e tekintetben megkönnyebbült helyzetünket ne hagv.iuk kiaknázatlanul, legyünk egységesek, erősek,
megnemalkuvók és bátrak
Ausztriával
szemben is, valahányszor akadályként találjuk azon az uton, amelyet lendülettel kell
megfutnunk, hogy célhoz érjünk. A világháború forgatagából nemzeti létüket régesrég elsiratott államok emelkednek ki teljes
önállósággal. A magyar nemzet sem vérezhetett hiába, ha keményen akarjuk. Ausztria
minden ellenkezése dacára most teljesülniük
kell évszázados nemzeti aspirációinknak és
meg kell szűnnie gazdasági függőségünknek.
Ha csak arra az európaszerte megnyilvánult hatalmas készülődésre gondolunk,
melynek célja, hogy a háború befejeztével
minél nagyobb mennyiségben és minél kedvezőbb föltételek mellett juthasson ho'zzá a
bizonyára nagy arányokban
kibontakozó
termelés a nyersanyagokhoz, megdöbbenve
kel! megállnunk és kérdeznünk: a bölcs előrelátás okos és hasznos eszközeinek felkutatásában miért vagyunk még mindig a legutolsók és legerőtlenebbek? A rendőrség
államosítását szabályozó
törvényjavaslat
állítólag kész van. Azt mondják, hogy a régen tervezett reformot a hadvezetőség figyelmeztetésére valósítják most meg, mert
gondos katonai köreink szerint a békéből a
háborúba való átmenet idején naev feladatok megoldása vár az államosított rendőrségre. Egyelőre kérdéses, hogy készen fog-e
állani az uj tervezet a kellő időre. Bizonyára kevesen, lepődnének meg, ha elkésnének vele.
Ugyanez a késziiletlenség vagv késedelmeskedés jellemzi legtöbb intézményünket. Szeged már is lemaradt az előkészítő
intézkedésekkel. A tanács, melynek legtöbb
tagja nem tölti be hivatását, vagy késlekedik, vagy halogat, vagy fölöslegesnek tartja
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az intézkedést. Rendületlenül álljuk továbbra is azt a régi elvünket: konjunktúrák teremnek a városok számára is. Koncepcióval
rendelkező emberek kellenek, akik felismerik és a köz számára hasznosítani tudják
dzeket a konjunktúrákat. Egészen bizonyosra vehető, hogy a háború után megindul a
termelői munka, amelynek arányait fokozni. egészséges fejlődési irányát megszabni
csak okos és idejében foganatosított állami
intézkedésekkel lehet. Akárhogy is lesz, abból. ami a piacra kerül, szerezze meg a meg.(esaeiMHE'

Megállapodás

szerezhetőt a hatóság. Irtóztak attól, hogy
egy okos modern szervezet, ennek keretében nívós és jólfi'zetett tisztviselőkar várja
és vállalja ezt a munkát. Ennek az irtózatuknak következményeit nem háríthatják a
városra. Tessék most azok között a körülmények között produkálni, amelyek fentartásáért hadakoztak. Szeged messze elmarad
a vidéki városok sorában, ha a következő
éveket nem használják fel a leggazdagabb
cs legtermékenyebb alkotó munkára.

Oroszországgal

a posta-, távíró- és vasúti forgalom
visszaállítására.
- A pétervári tárgyaiások eredménnyel jártak. —
- A poSgárí rokkantak kicserélése megkezdődött. dödött a hazaszállítás. Elvi természetű véleménykülönbségek merültek fel a hadifoglyokkal való bánásmódot illető tárgyalásoknál. Az orosz delegáció nagyobb súlyt helyez a hadifoglyoknak adlandó politikai és
szociális előnyökre, mint anyagi helyzetük
javítására. A központi hatalmak delegációja
viszont főleg az Ínséges helyzet kiküszöbölésére törekszik.
A gazdasági albizottság az országok
közti szállítási eszközök és utak helyreállítására vonatkozólag tárgyalt, mert az orosz
nézet szerint a jelenlegi viszonyok a kereskedelmi forgalom újból való megkezdését
még nem engedik meg. Elvi megegyezés jött
létre a közvetlen posta, távíró és vasúti forgalomnak a fronton át való mielőbbi felvétele tekintetében. Az áthaladási pontokon
szakbizottságok felállításával fogják biztosítani az elhatározott intézkedések végrehajtását. A posta ügyében megegyezés jött létre, hogy a levél- és csomagforgalom a fronton át általában megengedendő. A nyomtatványok szállítása még bizonyos korlátozások
alá esik. Megegyeztek abban is, hogy a
magántáviratok, köztük a sajtótávlratokat is
BERLIN, január 26. A Wolff-ügynökség
általában továbbítani lehet.
a Péterváron ülésező bizottság tárgyalásaiA vasúti forgalmat illetőleg arról van
nak eddigi menetéről a következőket jelenti:
szó,
hogy a kölcsönös vasutvonalaknak a
Két albizottság folytatja tanácskozásait,
háborúban
megszakított csatlakozása ismét
amelynek egyike a fogoly kérdéssel, a másik pedig gazdasági kérdésekkel foglalkozott. helyreállittassék. Orosz részről hozzájárulA foglyok ügyében kiküldött bizottság a ki- tak az ehhez szükséges előmunkálatok végcserélésre szolgáló szállító eszközök és utak rehajtásához. A megegyezés ama pontok tekérdéséről tanácskozott, amikre nézve az kintetében, hogy hol kell a h e l y r e á l l í t á s i
oroszok legkészscgesebb előzékenységet ta- munkálatokat megkezdeni, még nem jött
núsították. A rokkantak kicserélésének kér- létre. A cenzúra kérdését mindkét részről az
désével megegyezést értek el. A polgári államok belső ügyének ismerték el.
A gazdasági bizottság tárgyalásának
személyek tekintetében még nem került sor
megállapodásra a kicserélendő személyek eddigi menetéből remélni lehet, hogy a tárkorát ülttől**, MiaditfojLáM »ár s»»kte- sulásban volt anyag tekint ttébtn a mind-

A német hivatalos Wolff-ügynökség ismerteti azoknak a tárgyalásoknak eredményét, amelyet Péterváron folytatnak a központi hatalmak delegáltjai az orosz megbízottakkal. A jelentésből kitűnik, hogy a tárgyalások már is sok és fontos eredményt
értek el és valószínűleg hamarosan teljes
megegyezéssel végződnek. A rokkant polgári személyek kicserélése már meg is kezdődött és a hadifoglyok sorsának könnyítése
miatt folytatott tárgyalások előrehaladt stádiumban vannak. A posta-, távíró- és vasúti iorgalom ujrafelvétele ügyében a megállapodás már befejezett dolog, előbb azonban a vasúti vonalakon kell elvégezni a
megfelelő javításokat. Ha a s'zállitási eszközök rendbe jönnek, akkor valószínűleg a
hadifoglyok kicserélése is megkezdődhet. A
Reuter-ügynökségnek" arra a hirére vonatkozólag, hogy a bresztlitovszki tárgyalásokat újból elhalasztják tiz nappal, semmiféle
komoly megerősítés nem érkezett. Az alábbi német jelentésből éppen az ellenkezőjére
lehet következtetni.

ixfkét fél érdekevei számoló megegyezés létre
fog jönni és liogy ennek a gyakorlati térre
való átvitele félre nem ismerhető nehézségek ellenére nagy időveszteségek
nélkül
lehetővé válik.

LEGIJJ AB
KONSTANTINÁPOLY: A Milli-ügynökség jelenti: A török és az ukrajnai delegátusok összeültek január 24-ikén és megkezdték az ukrajnai békeszerződésekbe felveendő kérdések tárgyalását. Törökországra nézve rendkívül fontos ismerni Ukrajna
politikai határait. Csak e kérdés tisztázása
után lehet dönteni a Fekete-tengerre vonatkozó kérdésekről. Az ukrán delegátusok kijelentették, hogy Ukrajnának helyzete Orosz
országhoz való viszonyában nincsen még
teljesen tisztázva. Egyrészt Ukrajna, másrészt Ausztria-Magyarország között a határokat BresztÜtovszkban fogják szabályozni. Ezzel szemben Oroszország és Ukrajna
között a határok még nincsenek véglegesen
megállapítva. Ami a fekete-tengeri tengerészeti haderőket illeti, ezek egyedül Ukrajnához tartoznak. Nem lehet azt fazonban
előre látni, hogy a viszonyok hogyan fognak alakulni a jövőben.
A török delegátusok
hangsúlyozták,
hogy Ukrajna nyugati határainak tekintetében Törökország nincsen közvetlen érdekelve, ezzel szemben meg kell ismerniük a
keleti és déli határokat, hogy tudják, kik a
szomszédjuk a Fekete-tengeren. Ami a Dardanella-kérdést illeti, az ukrajnai delegátusok kijelentették, hogy e'z kizárólag Törökország ügye.
A török delegátusok ezután kijelentették, hogy Oroszország áita! a háború alatt
megszállott török területek kiürítését a béke
szine qua nonjának tekintik és a török delegátusok szempontjából nagy értékkel birna
megismerni Ukrajnának a Kaukázussal való
viszonyát. Az ukrán delegátusok erre kijelentették, hogy a kaukázusi viszonyokat jelenleg maguk sem ismerik pontosan.

Élénk tüzérségi bars
a BrenfánáS.
BUDAPEST, január 26. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A tüzérségi tevékenység különösen a Hétközség fensikján
és a Brenta két partján nagyon élénk volt.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
BTRLIN, január 26. A nagy főhadis'zálszállás jelenti: Az asiagoi fensikon s a Brenta két partján élénk tüzérségi harcokra került a sor.
LUDENDORFF, első főszáiiásuifcrter.

A legújabb hajőelsülyesztések.
Berlin, január 26. A Wolff-ügynökség
jelenti: Yielieg kapitány kipróbált ^ezetése
alatt egyik tengeralattjárónk legutóblL fényes
eredményeket ért el a La Manche-csatorna
erősen őrzött keleti részében. Nagy merészséggel végrehajtott támadásokka irovid idő
alatt hét gőzöst sülyesztett el, 28.000 bruttó
regisztertonna tartalommal. A nagyon erősen biztosított menetekből kilőtt
gőzösök
között volt egy 5000 tonnás tartálygőzös,
továbbá egy nagy normáltipusu gőzös, mely
Havrebe igyekezett.
A tengerészeti vezérkar főnöke.
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Sikeres német légitámadás Dünkirchen ellen.
BTRLIN, január 26. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A flandriai arcvonalon, a BlankarUtó
és a Lys között, Lensnél és a Scarpe mindkét partján déltől kezdve tüzérségi harc
folyt. Gyalogságunk Lensnél, Öroislllesnél és
Epehynél vívott felderítő ütközetekben foglyokat szállított be.
A német írónörökös hadcsoportja:
Az Asse-Aisne-csatorna néhány szakaszán,
a Champagneban és a Maas két partján a
tűztevékenység feléledt. Westfállal rohamcsapatok rövid előkészítő tűzhatás után az
avocourtl erdőben fekvő francia árkokból

2 4fog!yot és egy géppuskát szállítottak be.
A Cauripres erdőben fekvő ellenséges vona.
lak ellen végrehajtott merész rajtaütésünk
szintén teljes sikerrel járt.
A legutóbbi négy napon íégiharcbau és
a földről huszonöt ellenséges repülőgépet
lettün kle. Repülőink az északfrancía tengerpart ellen sikeres támadást intéztek; Diitikírchenben, Caüaisban és Boulogneban jó
hatást figyeltünk meg. Röth hadnagy tegnap
nehán yperc alatt három francia kötött léggömböt felgyújtott. A léggömbök lezuhantak.
LUDENDORFF, éisö föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Japán háborúval fenyegeti Oroszországot.
Stockholm, január 26. A Reuter-ügynökség jelenti: A japán parlament megnyitó
ülésén Torauchi gróf miniszterelnök
igy
nyila tkc-zott:
— Az orosz birodalomban beállott fordulat a legnagyobb aggodalommal tölt el
minket. Mi azt óhajtjuk, hogy Oroszországban erős kormány alakuljon. Az Oroszországban kitört zavarok átterjednek Ázsiára
is, és igy attól lehet tartani, hogy a nyugtalanság veszélyezteti a béke ügyét a Keleten is, már pedig a béke a nemzeti politikának és a jognak alapja. Ha ezek a zavarok
a mi nemzeti érdekeinket veszélyeztetik, a
kormány megfelelő intézkedéseket fog tenni,
Motcno külügyminiszter
csatlakozott
ehhez a nyilatkozathoz és hozzáfűzte:
— Miután Keleten a biztonsági állapotokért Japánra hárul a felelősség. Japán
semmi áldozattól nem fog visszariadni, hogy
b'ztosiísa az állandó békét,

Újból félbeszakítják a béketárgyalásokat tiz napra?
Stockholm, január 26. A Reuter-ügynökség jelenti Pétervárról: A béketárgyalásokban valósZiniileg ujabb tiz napi szünet
lesz, mert Trockij és több orosz megbizott
Pétervárott kénytelen maradni.

A népbiztosok szakítottak
az ukrán radával.
Genf, január 26. A Journal de Genévs
jelenti: Az orosz népbiztosok elhatározták,
hogy az ukrán radával félbeszakítják a tárgyalásokat. mert a rada az ellenforradalmat
1
támogatja.
.t

A központi hatalmak BresztÜtovszkban Lengyelországgal
is tárgyalni kívánnak.
Varsó, január 26. Kühlmann államtitkár
KuchcTzewski
lengve! miniszterelnökhöz ezt
a táviratot intézte:
„A birodalmi kancellár nekem adta ki
Excellenciád Január 17-iki táviratát. Bátor
vagyok Excellenciádnak a birodalmi kancellár nevében is a következőket válaszolni:
Az a kívánság, hogv a lengyel kormánv képviselői elmehessenek a bresztlitovszki bóketárgvalásokra. részemről teljés megértésre
talál. Mint Excellenciád a tárgyalási jegyzőkönyvből megállapíthatta. Németország és
Ausztria-Magyarország képviselői az orosz
küldöttségnek javasolták is. hogv az önálló
lengyel állani kívánságainak képviseltetése
céljától a lengyel állami hatalom küldötte:
bevonassanak a tárgyalásokba. Élénk sajnálatunkra a megegyezés e javaslat tekintetében nem volt elérhető, mert az orosz küldöttség sem a lengyel állam önállóságát, *ern
pedig kormányának törvényszerűségét elis,

rrerni nem akar'a. Trockij első orosz dNeciMis e'utazásn követketéhpn a politikai tnnácrírozásokKan szünet áll.ott be. Nem fogom
azonban elmulasztani, hoev a bá'- : efá"° r v' i! áso.V megindulása utón az orosz küldöttség
eiőit ismét napirendre hozzam a lengyel kívánságokat. (Aí. t . i.)

Az orosz kormány ultimátumát
Románia visszautasította.
Rofterdatu, január 26. A Reuter-ügynökség jelenti: A roáran kormány visszautasította a pétervári kormány ultimátumát. Jassyban uj katonai és polgári kormányzót neveztek ki. Bratianu megbízást
kapott arra, hogy a királyt képviselje.

A franciaországi forradalmi
mozgalmak
Bern, január 26. A Berner Tagwacht
jelenti a Lyonban és St. Etiennében kitört
forradalmi mozgalmakról: Mindakét városban január 16-án kezdődött a zavargás. —
Lyonban először a villatnosvasutak kalauznői, St. Etiennében pedig a municiómunkások léptek sztrájkba. Ezt követte az általán o s sztrájk. Lyonban nagy tömegek vonultak a városháza elé, ahol a községtanács
épen ülést tartott. A tüntetők köpött rokkant
katonák is voltak, akik együtt kiáltották a
többiekkel:
— Adjátok vissza embereinket: Adjatok kenyeret!
A zavargás elfojtására csendőrség vonult ki, fegyveres összetűzésre került a sor,
melynek során mindkét oldalon voltak halottak. A városházát egész hajnalig ostromolták. A kora reggeli órákban a zavargók
barrikádokat emeltek a város különböző negyedeiben. Ekkor a csendőrségnek katonaság sitett segítségére. A zavargások forradalmi jelleget öltöttek. Egyéb részletek a
forradalomról nem érkeztek. St. Etiennében
a munkásság követeléseit azonnal teljesítették. A sztrájkolók azonban nem tértek viszsz a gyárakba, hanem tüntető felvonulásokat tartottak az utcákon, a szónokok a békét
követelték. Január 18-án felgyújtották a városházát. A tüntetők és a rendőrség között
összeütközésre került a sor, a zavargásoknak több emberélet esett áldozatául.

és köszönik olcsón, ízléses kivitelben
kaphatók Horváth Károly cég virágüzletében, .v.v. Kárász-utca 11. szám.
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feloszlatják a Házat, ha a munkapárt a választójogi
bizottságban leszavazza a javaslatot.
— A Károlyi-párt ellenzékbe megy. — „Nemzeti Polgári Párt"
lesz a neve a kormánypártnak. —
(Budapesti tudósítónk
tetifónjeíentése.)
Az alakulásban levő egységes kormánypártnak az Apponyi-párt lesz a gerince. 'Mindössze két-három elégedetlen képviselő nem
ért egyet az uj alakulással, de a vezetők remélik, hogy ezek is csatlakozni fognak. Az
alkotmánypártban már több az elégedetlenkedő, de ezt a pártot meg fogta nyerni az a
körülmény, hogy Andfássyt fogják megválasztani elnöknek és az uj párt programja
egyezik az alkotmánypárt irányával. A néppárt álláspontja nem egységes. Az egyik
verzió szerint ez alkalommal is a néppártnál
az az elv fog érvényesülni, hogy a párt megmarad különállása mellett, de mint önálló
párt támogatni fogja a kormányt. Másrészt
viszont az hallatszik, hogy a néppárt beolvad
az uj alakulásba, csak Huszár Károly, Halté r
István és Farkas János nem csatlakoznak. A
Károlyi-párt mindezekkel ellentétben teljesen
kiválik a kormánypártból és -ellenzékbe megy
át. Batthyány már távozott a kormányból,
úgyszintén Beck Lajos államtitkár is és a
Károlyi-párti főispánok is benyújtották lemondásukat. A Károlyi-párt csak a választójogi javaslat kérdésében támogatja a kormányt, egyébként teljesen ellenzékbe megy
át.
Az uj alakulás címében véglegesen még
nem állapodtak meg, vagy „Nemzeti Polgárt
Párt" vagy „Mégyár Polgári Párt" lesz a
neve. Még e hónapban összehivatja Wekerle
a képviselőházat és ismertetni fogja a kormány programját. Tervbe van véve, hogy a
következő napon a választójogi bizottság
megkezdi üléseit. Ha a munkapárt többsége
a Károly-keresztesekre vonatkozó második
szakasz tárgyalásánál már a bizottságban leszavazza ezt a pontot, a kormány, hogy
minden további, felesleges izgalmat elkerüljön, feloszlatja a Házat.
Budapest, január 26. Wekerle miniszterelnöknek gróf Serényi Bélával folytatott tanácskozásai eredménn3*el végződtek. Gróf
Serényi ma délben kijelentette, hogy elvállalja a földmivelésügyi tárcát. A választójogi
minisztérium, Vázéinyi igazságiigyminiszterré történt kinevezésével, megszűnt fenállani,
az egész -minisztérium az igazságülgyminiszteriumha olvad, amelynek azonban külön osztálya marad mindaddig, amíg a törvényjavaslatot el nem intézik. E javaslatot továbbra is
Vázsonyi fogja képviselni. A választójogi minszterum Klotild-uteai helyiségét gróf Esterházy tárcanélküli miniszter veszi át. Az igazságügyminiszteriu'm- politikai államtitkári állása még nincsen betöltve, értesülésünk szerint Vázsonyi Sebes Dénes táblai tanácselnököt kívánja maga mellé venni. Az Apponyipárt azonban Csizrrtadla Endre képviselőt
szeretné kineveztetni.
Budapest,
január 26. -A függetlenségi
párt tagjai a Károlyi-palotában bizalmas értekezletet tartottak, amelyen több képviselő
jelent meg. Részt vett az értekezleten Vuss
János hevesi, Balogh Ernő bácskai és Tolnai
Lajos cáikmegyei főispán is. Az értekezleten
gróf Batthyány és Beck Lajos beszámoltak
a kormányválság eseményeiről és bejelentették a pártnak lemondásukat- A legutóbbi ese-

ményekkel szemben való álláspontját a párt
szombat esti értekezlete tisztázza.
Budapest, január 26. A Károlyi-párt ma
este pártértekezletet tartott, amelyen bejelentették, hogv* a párt ellenzékbe megy át. A
választójogi javaslathoz továbbra is ragaszkodnak abban a formájában, amint azt a parlamenthez benyújtotta a kormány. Ebből egy
jottányit sem engednek. Ezenkiviil változatlanul ragaszkodnak a párt többi programpontjához is. -Bejelentették, hogy gróf Batthyány Tivadar és Beck Lajos kiléptek a
kabinetből. Ezután Batthyány Tivadar elő-

adta, hogy Wekerle felszólította őt és Beck
Lajost, hogy maradjanak a kormányban,
miután személyükre súlyt helyez és felszólította őket. hogy ez esetben lépjenek ki a
Károlyi-pártból. Ezt azonban ők elutasították. Hock János és Holló Lajos szólaltak fel
ezután, akik helyeselték Batthyány és Beck
eljárását. Majd a párt határozatot hozott, a
melyben kimondta, hogy ragaszkodik változatlanul a választójogi javaslathoz, a megegyezéses békéhez, a -magyar liadsereghez,
az ország gazdasági függetlenségéhez, a demokratikus földbirtokpolitikához és a szociális bajok gyors orvoslásához.
Budapest, január 26. Az uj egységes kormánypárt, amelybe belépett az alkotmánypárt, az Apponyi-párt és a néppárt, uj párthelyiséget fog bérelni.

A hat legfiatalabb korosztálynál megszüntették
a felmentéseket.
Az 1899, 9 8 és 97 évfolyambeíieknek március 1-én, az 1896, 9 5
és 94-eseknek április 3-ikán kell bevonulniuk. - Budapestről telefonálja tudósítónk: Illetékes helyről közlik a Magyar Tudósítóval:
A hadrakelt sereg rendes szükségleteinek
pótlására a szokásos rendelkezések legközelebb kiadatnak. Ezen rendelkezések közé
tartozik elsősorban a kormány részéről a
képviselőházban is bejelentett intézkedés,
hogy különböző jogcimen felmentett emberek a jövőben nem egy általános reviziónárius eljárás utján, hanem olyan módon vonatnak be katonai s'zolgálatra, hogy a legfiatalabb évfolyamknál a felmentési jogcím
az általános védkötelezettség és az igazságosság elveinek megfelelően kivétel nélkül
megszüntettetik. Csupán a bányászat, vasúti és hajózási forgalom terén van kivétel.
Ezen a téren az a körülmény*, vájjon
egyes személyeknek áz illető polgári alkalmazásban való meghagyása okvetlen szükséges-e, külön rendelkézés alapján esetenkint elbírálás tárgyát fogja képezni. Ezen
rendszabálynak végrehajtására legközelebb
a hadügyminiszter részéről 2004—E. IV. sz.
rendelet fog megjelenni, amely szerint, az
emiitett egyedüli kivételektől eltekintve, az
1899—4894-es évfolyambeli születésü összes
egyének felmentését megszüntetik és a jövőben ugyanezen születésü évfolyamok, valamint természetszerűen a most sorozás alá
került 1900. születésü évfolyamok egyénei
felmentésben egyáltalában nem részesülhetnek. Azáltal, hogy az egész rendelkezés
most jóelőre nyilvánosságra kerül, mindenkinek alkalma nyílik, hogy magán- és gaz-

dasági viszonyait a szükséghez képest rendézze.
A felmentetteknek a következő időpontokban kell bevonuiniok: az 1899, 98. és 97.
születésü évfolyambelieknek március 1-én;
az 1896, 95 és 94 születésü évfolyamoknak
április 3-án. A mezőgazdasági szempontokból felmentett egyéneknek, valamennyinek
már február 11-én be kell vonulniok, aminek fejében később szabadságot kapnak. A
szabadság mind a hat évfolyambeliek számára április 8-án fog kezdődni és az 1899,
98 és 97 évfolyamibeliek s'zámára május 8-ig,
az 1896, 95 és 94 évfolyambeliek részére
május 31-ig fog tartani. Tekintettel arra,
hogy az ország nagy részében a tavaszi
munkálatok megkezdődtek, Nyitra, Barcs,
Hont, Nógrád, Borsod, Szatmár, Bihar, Arad
és Krasső-Szörény vármegyékben, valamint
ettől délre és nyugatra fekvő vármegyékben az 1899, 98. és 97. évfolyambeliek március 11-én, az 1896, 95. és 94. évfolyambeliek
április 8-án kötelesek bevonulni. Ezek az
egyének később szabadságot már természetesen nem kaphatnak.
A katonai közigazgatás tudatában van,
hogy ennek a rendszabálynak végrehajtása
a mezőgazdaság és ipar terén nehéz viszonyokat fog előidézni; ezek enyhítésére szabadságot fog méltányosan engedélyezni,
hadifoglyokat fog kiutalni és amennyiben ez
nem volna elég, a lehetőség szerint pótlásképen egyes idősebb évfolyamok védköte' le'zettjeit egyénenként fogják felmenteni.

Kühlmann a béketárgyalások folytatásáról.
— A belügyi államtitkár a készülő tömegsztráikról. —
BERLIN, január 26. A birodalmi gyűlés
nagyblzottságának ülésén folytatták Hertling
beszédének megvitatását. Kühlmann külügyi
államtitkár reflektálva az eddigi felszólalásokra kijelentette, hogy az elhangzott vita
után megnövekedett nyugalommal és bizakodással fogja folytatni a küszöbön álló nehéz tárgyalásokat. Bízhatnak abban, hogy
az a komoly békeakarat, amely a német kormány legfőbb vezércsillga, arra fog indítani
bennünket, hogy továbbra is türelemmel jár-

junk azon az uton, amely a józan és becsületes békéhez vezet.
Hause független szocialista, majd Wailraf belügyi államtitkár szólalt fel és reflektált Naumann képviselő által felolvasott ama
röpiratra, melynek tartalma az, hogy „Készüljetek a legközelebbi napokban egy általános tömegsztrájkra." A szövetséges kor.
mányok tudatában vannak annak a kötelességüknek, hogy feutartsák a közrendet cs a
biztonságot.

ífeéffí, téli Jíuiulr 27.
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JT király kinevezte az uj kormányt
Vázsonyi Igazságügyminlszter S«tf. — Gróf Esterházy Móric belépett a kabinetbe. — Az uj miniszterek letették az esküt. —
(Ihufupésti tudóét árk
tfh'fmjetMfése.)
lietek óta tartó bizonytalanság után ismét
nyugvópontra jutott a politikai helyzet.
A király az uj párt programja alapján kinevezte az uj kormányt, A kinevezésről szóló
királyi kéziratok a Budapesti Közlöny szombat déli rendkívüli kiadásában jelentek meg.
A kormány uj tagjai már letették az esküt,
a távozó miniszterek: Ugrón, Serényi, Hadik,
MezŐssy, Grecsák és Batthyány kitüntetéseket kaptak. Vázsonyi Vilmos igazságügyminiszter lett, gróf Esterházy Móric pedig tárcanélküli miniszter. A földmivelésíigyi én
pénzügyi tárcákat ideiglenesen a miniszterelnök látja el. Kereskedelemügy miniszterré
S2f&ényi Józsefet nevezték ki, közélelmezési
miniszterré pedig herceg WindischgHietz Lajost. Az uj kormány kinevezéséről a hivatalos lap szombat déli kiadásában a következő
királyi kéziratok jelentek meg:
Kedves Wekerle! Midőn magyar minisztériumom felajánlott lemondását elfogadom s
tett szolgálataiért köszönetemet nyilvánítom.
Ont magyar miniszterelnökömmé újból kinevezem, illetőleg ezen eddig is viselt állásában megerősítem s a minisztérium újjáalakítása iránti előterjesztéseit elvárom.
Kelt Budapesten 1918. évi január 25-én.
KÁROLY s. k.
Wekerle Sándor s. k.
A távozó miniszterek közül gróf Hadik
János a következő királyi kéziratot kapía:
Kedves gróf Hadik! Magvar minisztériumom lemondása és ismételve kifejezett
saját kérelme folytán ö n t trácanélküli magvar miniszteri állásától ezennel kegyelemben felmentem s fáradhatatlan szorgalommal
teljesített szolgálatainak elismeréseid önnek
I, osztályú vaskoronarendemet díjmentesen
adományozom.
Kelt Budapesten 1918. évi január 25-éri.
KÁROLY s. k.
Wekerle Sándor s. k.
Gróf Serényi Bélának a király a Lipótmd nagykeresztjét adományozta „fáradhatatlan szorgalommal teljesített szolgálatának elismeréseül."
Ugrón Qábor, Mesöésy Béla,
ük'csdk
Károly és gróf Batthyány Tivadar azonos
szövegű király kéziratot kapott; mindegyiküknek a belső titkos tanácsosi méltóságot
adományozta a király „fáradhatatlan szolgálataik elismeréseüi."
Az egész minisztérium kinevezéséről
szóló király kézirat iev szól:
Magyar miniszterelnijköm előterjeszté sére gróf Zichy Aladár belső titkos tanácsos,
országgyűlési képviselőt személyem körüli,
gróf Apponyi Albert belső titkos tanácsos,
országgyűlési képviselőt vallás- és közoktatásügyi. báró Szurmav Sándor belső titkos
tanácsos, gyalogsági tábornokot honvédelmi,
dr. Földes Béla országgyűlési képviselőt tárcanélküli magyar miniszteremmé, dr. Uukelhauser Károly belső titkos tanácsost pedig
horvát-szlavon-daílmátországi tárca nélkül,
miniszteremmé újólag kinevezem, illetőleg
ezen eddig is viselt állásokban megerősítem:
továbbá Tóth János belső titkos tanácsos, or-

szággyűlési képviselőt belügyi, dr. Vázsonyi
Vilmos országgyűlési képviselőt igazságügyi,
Szterényi József belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselőt kereskedelemügyi, gróf
Esterházy Móric belső .titkos tanácsos, országgyűlési képviselőt tárcanélküli magyar
miniszteremmé nevezem ki, végül a pénzügyi és a íöldmiveléstigvi minisztériumok ideglenes vezetésével pedig miniszterelnökömet
bizom meg.
Az illetőkhöz intézett kézirata'mat további intézkedés végett idezárom.
Kelt Budapesten 1918, évi január 25-én.
KÁROLY s. k.
Wekerle Sándor s. k.
Az újonnan kinevezett miniszterek szombaton délelőtt 9 órakor tették le az eskiit a
király kezébe. Az eskütételnél jelen volt dr.
Wekerle Sándor miniszterelnök; mint zászlósúr herceg Esterházy Miklós főpohárnokmester működött közre. Az eskümintát dr.
Bárczy István miniszteri tanácsos olvasta.
Az eskütétel után az uj minisztereket a
király külön kihallgatáson is fogadta.
A kabinet rekonstrukciója természetesen
az államtitkári állásokat is érinti. Egyelőre
csak annyi bizonyos, hogy őrgróf Paltdyicini
Qyörgy miniszterelnökségi államtitkár és
Palugypy Móric belügyi államtitkár feltétlenül megmaradnak helyükön. Tóth János helyére a kultuszminisztériumnál előreláthatólag Szatay László főispán kerül. A kereskedelmi államtitkárság kérdése ez idő szerint
eldöntetlen. A többi államtitkárságra nézve a
kombinációk még szintén koraiak, csak az
bizonyos, hogy a Közélelmezési Hivatalban
Nagy Ferenc marad adminisztrátiv államtitkár. de Windischgfaetz Lajos hercegnek, az
uj közélelmezési miniszternek az a terve,
hogy még egy második államtitkárságot is
szervez. Az uj államtitkári állásra minden
körülmények között volt katonát hívnak meg.
Ugrón Gábor volt belügyminisztert hir
szerint Erdély királyi biztosává nevezik ki.
(A király

elutazása.)

A király szombaton délelőtt
Lobkowifz
Zdenkó herceg főhadsegéd kíséretében autóba szállott és kíséretével a nyugati pályaudvarra hajtatott. A nyugati pályaudvar udvari
várótermében Totfjay Kornél, máv. elnökigazgató, dr. Bárczy István polgármester és dr.
Sándor László főkapitány várta, ö felsége
először Tolnay Kornéllal beszélgetett, azután
Bárczy Istvánhoz lépett és meleg szavakkal
köszönte meg a budapesti népnek vele szemben tanusitott lelkes magatartását és kérte,
hogy hozzák nyilvánosságra köszönetét. Majd
dr. Sándor László főkapitánnyal beszélgetett
és elismerését fejezte ki előtte a tapasztalt
rend fölött.
A király ezután szalonkocsijába lépett,
majd egy másik kocsiba ment át, ahova telefon-állomást szereltek fel és körülbelül egynegyed óra hosszat beszélgetett telefonon a
főhadiszállással.

Féltizenkét órakor visszatért az udvari
szalonkocsiba és hajadonfővel az ablakhoz
lépett, mire a tömeg lelkesen éljenezte a királyt. A király délben elutazott Budapestről.

POLITIKAI HÍREK.

— Budapesti tudósítónk telefonjeletitise. —
(Az alakuló minisztertanács.) A Magyar Tudósító jelenti: Ma délután egy órakor dr. Wekerle Sándor elnökléséveHalakuló minisztertanács volt, amelyen a kormány valamennyi tagja részt vett. Wekerle
miniszterelnök üdvözölte a kormány tagjait, köszönetet mondott eddigi működésűkért és továbbra is kérte támogatásukat. A
minisztertanács sürgős folyó ügyeket intézett el és délután két órakor véget ért. A
minisztertanács után Wekerle vendégül látta ebédre a kormány tagjait.
(A képviselőház összehívása.) A Magyar Tudósító jelenti: A képviselőházat január 31-én délelőtt 10 órára hivták össze.
Tárgy a további teendők iránti intézkedés.
(Bankét Károlyi tiszteletére,) Szombaton este 8 órakor gróf Károlyi Mihály tisztelői és barátai pártkülönbség nélkül banketet rendeztek a Vigadóban. Már 8 óra
előtt három nagy termet körülbelül 1500
főnyi hatalmas közönség töltött meg. Megjelentek teljes számban a függetlenségi párt
tagjai élükön gróf Batthyány Tivadarral és
Holló Lajossal, továbbá számos képviselő
és politikus. Károlyit, mikor a terembe lépett, hatalmas éljenzéssel fogadták. Lakoma
közben Giesswein Sándor mondotta az első
felköszöntőt Károlyira. Gróf Károlyi hoszszabb beszédet mondott, amelyben többek
között kijelentette, hogy a nacionalizmust
nemzetközi tartalommal kell megtölteni, ö
és pártja továbbra is küzdeni fognak a békéért és a demokráciáért. Az olyan támadások, amelyek őt legutóbb érték, csak továbbra is arra késztetik, hogy a megkezdett
utón haladjon tovább. A beszédet az egybegyűltek élénk tapssal fogadták. Majd Hock
János szólal fel és Jászi Os'zkár, aki élesen
támadta Vázsonyit. Bcdy-Sebwimmer Róza
a feministák nevében üdvözölte Károlyit;
Sándor Pá! és gróf Batthyány Tivadar az
Ízléstelen támadást ítélték el. A bankét 11
óra után véget ért.

Döntő események kezdődnek
a nyugati fronton
Bem, január 26. A Temps katonai kritikusa irja a hadiihelvzetről: Egyre közeledünk ahhoz a pillanathoz, melyben a németek megkezdik frontunkon a döntő mérkőzést. Részünkről ezt az időt arra használjuk
föl. hogv igyekezünk védelmi rendszerünket
megerősíteni. Az amerikai csapatok egvre
riagvobb számban gyülekeznek frontunk mögött. Az amerikai hadsereg sulvos ütőkártyánk lesz az elkövetkezendő játszmában.
A németek is nagyban készülődnek. Frontunkon. az angol csatornától Svájcig, feszülten
váriák a nagv eseményeket. Közben csak
pár fegvverlövést váltottak és a gyalogsági
földerítő harcokat viv.
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Kelemen Béla nem vállalja az államtitkárságot.
(Saját tiulásitcruktól.)
Közölte szombati 1 miniszter mellé államtitkárnak két név került
gróf Beszámában a Délmagyawilszág,
hogy a poli- forgalomba az Apponyi-páríból:
tikai válsággal kapcsolatos egyik verzió sze- nyovszky Móricé és dr. Kelemen Béláé. Szterint az uj kereskedelemügyi miniszter, Szte- rényi első sorban Kelement szerette volna,
rényi József mellé politikai államtitkárrá dr. akinek azonban nagy aggályai voltak az álKelemen Béla főispánt fogják kinevezni. A lamtitkárság elfogadását illetőleg. Ma már
hirt a legnagyobb tartózkodással regisztrál- egész határozottan az a helyzet, hogy Sztetuk, amit igazol az a Budapestről nyert telje- rényi mást, egy harmadikat fog választani.
sen hiteles értesülésünk, hogy Kelemen Béla A kereskedelmi államtitkárságról lévén szó
Szegeden marad, nem vállal államtitkársá- a helyzetet stílszerűen igy lehet jellemezni;
got. Az erről szóló tudósításunk a következő- 99 százaléknyi hizőftydÉságn van ám tok, hogy
kép szól:
Kelemen otthon martad.
— Sztcrényi
József kereskedelemügyi

yí szegény

enjher és a draga orvosi
tudorqány.

— leikor 10.000 koronába kerülne Szabó József női szabó
(Saját tudósítónktól.) Nemcsak az orvosoknak, a tehetséges, higiénikusán élő, manikűrözött Sir Ridgeonoknak vannak dilemmái
és problémái, hanem szegény, beesett mellű,
lázas nézésű, sápadt arcú szenvedőknek is, a
kiket a gond és nyomor predesztinált arra,
hogy idő előtt paciensekké váljanak. Szabó
József, szegedi női szabó szintén súlyos dilemmába került és szomorú betegágyát, a szegényes szoba mélyén hamleti probléma lengi körül: a lenni, vagy nem lenni kérdése. Tizezer
koronájába kerülne a „lenni" (talán ennyi
pénzt soha életében összesen se látott), a „nem
lenn:"-t pedig ingyen és bérmentve szállítja
Hozzá a kegyes sors, csak tétlenül kell tovább
feküdnie, a falon levő penészvirágokat nézve
és az órák lomba szárnyalását várva.
Szabó József, a Polgár-utca 19. szám alatt,
rozoga és egészségtelen sárga ház két szobás
utcai lakását lakja. H á r o m hét előtt ugy érezte, hogy a lába nem hir ja tovább, le kell fekiilnie. Vézna, sovány, gyenge tüdejü ember
volt m á r ftgóta, aztán a lábában nagy fájásokat érzett, rémes szaggatásokat. A1 felesége, —
szikár, szőke, komornézésü asszony, — nézegette, vizsgálta a lábát, nem tudta mire vélni
az esetet. Szabó már két év óta. betegeskedett
és mint a Zsidó Betegsegélyző Pénztár tagja
„orvosi kezelés" alatt is állott. Dr. Bernát
József v >U az orvosa, porokat irt neki és borogatást rendelt el. Most is hozzá mentek
mindjárt. El is látogatott Bernát a beteghez
pontosan és azt a tanácsot adta, hogy hívják
el dr. Mackámtpzkyf, adják elő neki a bajt, ő
majd megmondja, mit, kell tenni. Dr. Bernát,
aki katonaorvos, elutazott Szegedről, vidékre
ment sorozni.
Pontosan két, hét előtt Machánszky meg
ís látogatta Szabóéi: at Gondosan megvizsgálta a beteget és azt mondotta, hogy a lábban
e3ontizületi gyulladás van. Napknrákat ajánlott és csillapító porokat adott azzal, hogy ha
jobban lesz a beteg, használjon sziksós fürdőt. Egyébként megjegyezte, hogy tudomása
szerint, a szegedi orvosok közül dr. Gyurltzának és Zimmermann-nak
van megfelelő berendezése a mesterséges napfény kúrához.
A továbbiakban Szabóné szavait adjuk, a
ki szórói-szóra igy mondta el a fejleményeket:
- i Hétfőn (12 nap előtt) telefonáltam
QyuéitÁa doktornak, aki azonban nem jött ki.
Kedden személyesen elmentem hozzá, mikor
is azt mondta, hogy ő telefonmegliivást nem
vesz figyelembe. Kedden este kijött hozzánk,
megvizsgálta férjemet és azt mondta, hogy
napkúrára és oltásra van szüksége. Hetenkmt
háromszor oltani kell és hetenkint háromszor
napfürdőt kell vennie. Minden oltás 25 koro-

nába kerül és minden napfürdő 35 koronába.
Ennek a kezelésnek egy évig kell tartani és a
beteget a lakására kell szállítani vagy hordágyon, vagy karosszékan. Az oltást még szerdán ír.rg kell kezdeni, mert ha késünk vele,
akkor már nem segíthet rajta.
—i Én azt mondtam, hogy szegény emberek vagyunk ennyit nem fizethetünk, hisz ez
hetenként 200 koronába kerülne, egy év alatt
tehát több, mint 10.000 K-ba, vegye át a „áltáljába". Kérem, hogy tekintse rémes helyzetemet. Az uram nem tud dolgozni: Két kezem munkájával kell megkeresn i két gyermekem, a beteg és magam számára is a betevő falatot.
—- Kérjen rokonaitól, — mondotta.
— E r r e képtelen vagyok, — válaszoltam.
Édesapámnak hat gyermeke katona, ők tehát
nem segíthetnek rajtam.
—[ Pedig h a most hamarosan nem kezdhetem meg a kezelést,, hat hétig sem felelek a
betegért és kezelésbe sem veszem.
iMikor Szabóné ezt mondta, kétkedve néztem rá. Szemében a bánat könnye ült és kékes
ajka vonaglott. Az ura is megszólalt ekkor
az ágyból, aki mindent hallott eddig ós csak
meghunyászkodva maga elé meredt. Lassú,
szenvtelen hangon mondta:
— A párnákat is adjuk el, azt mondta az
orvos ur. I t t volt az öcsém is, aki mint untauglieh van behiva katonai szolgálatra, ő is
tudja.
Mii történt azóta? — kérdeztem az aszszonyt.
—, Az orvos ur azzal távozott, hogy szerdán értesítsem, mit határoztunk. Én mindj á r t válaszoltam, hogy képtelen vagyok ilyen
feltételeknek eleget tenni. iSzerdán aztán elmentem megnézni, itthon van-e már dr. Bernát, Mivel még nincs Szegeden, helyette dr.
Lobi főorvos jött ki, megállapította, hogy
uramon a sok fekvésből tájog keletkezett, hivassam dr. iMaehánszkyt, aki meg fogja vizsgálni. Cseppeket, és borogatásnak gulárvizet
rendelt. Dr. Boros József is megvizsgálta az
uramat, —< akkor még fent j á r t — és orvosságot rendelt neki befecskendezésre. Miivel azt
a beteg szervezete nem birja, nem fecskendezték. Most az uram minden kezelés nélkül maradt, gyógyítani nem tudjuk és napról-napra
közelebb jön a pusztuláshoz.
Dr. GyuMza Sándor törzsorvos az alábbiakban nyilatkozott az ügyről:
—i Kint, jártam tényleg Szabóéknál. (Megvizsgáltam a súlyos beteget és orvosi tanácsot,
adtam neki. E g y operáció költségeit is elő
kell teremteni, természetes, hogy ilyen költséges, specifikus kezelés is sokba kerül. Ultraviolett sugarakat kell használni és az anyagot méregdrágán Svájcon át csempészik. Én
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nem tudtam egyébként, hogy Szabóék olyan
szegények. H a kértek volna, esetleg olcsóbb
honoráriumot szabtam volna meg, bár a villamos áram is sokba kerül.
—• Mi lesz hát most, a családos, lehetetten
emberrel, —t kérdeztem:
—1 Tudomásom szerint kezelés alatt áll,
bár itt csak speciális gyógymód segíthet.
(Miénjen be a kórházba, ott megtalálja a szükséges ápolását,
— De ha a kezelés és az ápolás nem használ neki? Amikor csak hatásos és azonnali
gyógymód segíthet rajta, mint a törzsrovos ur
is megállapította?
— Ezt ugy-c bár senki sem kívánhatja
tőlem ingyen? -Segítsen valahogyan a családja.
Szóval nincs mód arra, hogy Szabó' József még egyszer valahogyan az egészségéhez
jusson. Talán ebez akkor sem juthatna hozzá
súlyos bajával, ha volna 10.000 koronája, de
életét jelentékenyen
meghosszabbiíhatnák.
I g y azonban orvostól orvoshoz szaladgálnak;
tanácsokat kapnak, porokat és borogatásokat,
gyógykezelést azonban nem. Az eset olyan
szomorú és olyan rikító, hogy nem lehetett
mellette szó né'kiil elmenni.
(h. i.)

325500 koronával csökkentek
a város javadalmi bevéte li,
(Saját tudósítónktól.)
Szöged javadalmi
bizottság szombaton délután Balogh Károly
elnöklésével ülést tartott, amelyen a pénzügyi,
előadó beterjesztette a mult év javadalmi bevételeiről szóló jelentését. A jelentés, amely a
mult évi eredményeket összehasonlítja a legutolsó békeév: 1913T javadalmi eredményeivel,
nem épen örvendetes adatokat tartalmaz, mert
végső eredményként megállapítja, hogy a város jövedelmei 1917-ben kereken 325.0(10 koronával csökkentek az 1913. évi eredményhez viszonyítva.
Az összhasonlitó kimutatás szerint a város jövedelmei az egyes jövedelmi ágak közül csak a városi fogyasztáisi illetéknél a mutat 6353 korona emelkedést az 1913. évi 80.229
koronás bevétellel szemben, valamint 66.430
koronával emelkedett a vágóhídi dij jövedelme az 1913. évi 141.416 koronás eredménnyel
szemben. Emelkedett még a város jövedelme
kazánhasználati dijban 910 koronával, vámbírság díjban 1355 koronával, íübérd'jban
106.427 koronával az 1943. évi 93.346 korona
összjövedelemmel szemben. 1907 koronával
több volt a város jövedelme kutköltség dijban.
Minden más jövedelmi ágnál tíz, sőt százezres
veszteségek érték a várost, amivel szemben
még csak a fübérdijak emeléséből származó
106.427 koronás jövedelem többlet -áll.
Az egyes jövedelmi ágak jövedelmezősége
egyébként igy alaul: Állami bor és husfegyasztási adóban befolyt ,1913-ban 513.308 korona, 1917-ben már csak 299.193 korona, tehát
214.112 koronával kevesebb, mint a legutolsó
békeévben. A városi fogyasztási adópótlék jövedelme összesen 59.493 koronával kevesebb,
mint az 1913-ik év 142.272 koronás bevétele.
Kövezetvámdijban 1913-ban 283.766 korona
folyt be, 1917-ben már csak 140.387 korona,
tehát 143.379 koronával kevesebb. A partjavadalmi dij 1913-ban 8698 koronát jövedelmezett, 1917-ben ez a jövedelem már csak 4911
korona, vagyis 3786 koronával kevesebb. 1913ban hidvámdijban 89.213 korona volt a város
jövedelme. 1917-ben az ujszegedi katonanapok
ellenére is csak 71.640 korona a jövedelem, tehát 17.573 koronával kedvezőtlenebb. 1917-ben
ez az összeg is 86.027 koronára olvadt le; ez.is
kevesebb tehát 47.847 koronával. A suly- és
űrmérték dij 1891 koronával kedvezőtlenebb •;/.
1913-iki 6511 koronás bevételhez képest. A föld
és vályogdij jövedelme is csökkent 339 koro-
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nával az 1913. évi 2303 koronás eredményről,
Beszélgessünk.
mig a esolnak átkelési dij 132 koronával kevesebb. A tápéi rév-vámdij 1130, a zálogolási
költség utáni százalék jövedelme 461, a rendA fahmvéd: iSugva ejtem a szót, magam
bontási dij jövedelme 1954 ós a szemledíj jö- is ott voltam a Winterri előadásán. Mennyi
vedelme 115 koronával kedvezőtlenebb, mint ember volt jelen, mind a két este. Persze, minaz 1913-ik évi eredmények. Vízhasználati díj- denkit érdekelt a gondolatolvasás.
ban 1913-ban 146.000 korona folyt be. 1917-ben
Én: Pedig de sok ember jutott, volna zaa fölemelt illetékek ellenére csak 127.470 ko- varba, ha csak egy kis gondolatot is akart
rona volt a bevét-el, vagyis 18.529 koronával volna valaki kipréselni belőlük.
A fahonvéd: iEr.re talán még az az ördönkevesebb. A gőzfürdő 1364 koronával jövedelmezett kevesebbet a sok szünetelés következté- gös nézésű Wiinterri se lett volna képes.
Én: Gondolkozni, jól tudjuk, mindenki
Mert a dijak bizony megbáromszörosódtak
szokott, de gondolata nem minden embernek
azóta.
Végeredményben az 1917. év jövedelme- akad.
A fahc{nvéd: Kár, hogy orvosokkal szemzőége 325.5000 koronával volt kedvezőtlenebb a
ben
űzte a gondolatolvasást az a Winterri.
legutolsó békeév jövedelmezőségénél.
H
a
más
irányban választja meg a médiumoA mult->év utolsó negyedévének jövedelkat, nevető estély lehetett volna a bűvész esmezősége az egyes jövedelmi ágak szerint —
télyből.
ugyancsak az 1913-ik évi eredményhez viszoÉn: Teszem azt, h a egy mészáros lett volnyítva —i igy alakul:
na
a
médium, biztos, hogy áremelésre gondolt
Az állami bor és husfogyasztási adóban
volna,
de erre a gondolatra még Winterri is
befolyt 1913. utolsó évnegyedében 155.420 komegtapogatta
volna a szive tájékát.
rona, 1917-ben csak 107.423 korona, az eredA
fahonvéd:
Nem ok nélkül, mert a szánmény tehát 47.9% koronával kedvezőtlenebb.
dék
megint
megvan
bennük. A taglót már isA városi fogyasztási adópótlók 44.767 koronát
mét
elővették.
jövedelmezett 1913. utolsó évnegyedében, 1917Én: Azt hiszem, lesz, aki kiveszi a taglót
ben m á r csak 25.146 koronát, 19.620 koronával
a
kezükből.
Különben pedig minden lehetsékevesebbet. A kövezetvámdij ,1913-iki utolsó
ges,
még
az
is, hogy a városi fürdő megnyíévnegyede 80.028 koronát hozott a városnak,
lik,
vagy
hogy
ítéletet hoznak olyan ügyben,
1817-ben ez az eredmény 49.520 koronával kedvezőtlenebb. lA helypénzdij utolsó évnegyed- amit ma-holnap el is felejtünk.
A fahonvéd: Ha elfelejthető, akkor mibei i eredménye volt 1913-ban 39.0S1 korona.
1917. utolsó évnegyedében ez az eredmény nek az ítélet! Régi szegedi szólás-mondás:
.24.162 korona, 14.898 koronával kövesebb az iSose volt jó az a nagy sietség.
Én: A Ihuza-vona se. IMlindent módjával
előbbinél. A közvágöhidi dij 1917. évi utolsó
évnegyedbeli eredménye 12.313 kroona emel- és egyforma mértékkel.
A fahmvéd: Igen ám, csakhogy némelyek
kedést mutat, a vízhasználati dij jövedelme is
emelkedett 9.989 koronával az ,1913. évi utolsó rőffel is, meg méterrel ds mérnek.
Én: A mérésben lehet a hiba. Az egyiket
évnegyedének eredményéhez képest. A végeredmény azonban itt is az, hogy az 1917-ik könnyűnek, a másikat súlyosnak találják.
óv utolsó évnegyedének pénzügyi eredménye a
A fahpnvéd: Súlyosak nem igen találvárosra nézve 119.526 koronával kedvezőtle- koznak ezen a tájon és aki kerül, azt se benebb, mint volt a legutolsó békeév utolsó év- csülik meg érdeme, szerint, az egész vonalon.
negyedének pénzügyi eredménye.
Én: Félszer elemmel találkozunk most lépA javadalmi bizottság a jelentéseket tu
ten-nyomon. És ha mutatunk valamelyes érdomásul vette.
zést, az se egész, hanem néha csak fertály.
A f4h\fnvéd: Ennek pedig az azVoka, hogy
sok a fertályember, aki jó szemmel nem t u d j a
nézni, ha egész emberek megérdemelt sikerhez jutnak.
Én: ;Sőt a sikert kisebbíteni törekszenek,
vagy ha ez nem lehetséges, akkor mesterségesen gátat, emelnek a siker keletkezhetése elé.
A fahonvéd: Innen van aztán, hogy az a
kevés „magánénekes", aki egyedül dalol, kedvet vesztve, beszünteti a dalolást, mint fészekrakáskor a fülemile.
zongoraművész
hangverÉn: De a fertály tehetségek mindig kursenye 1918. Január 29-én
jongatnak és elől vannak, a Jobogóhordozók,
akik azt se igen tudják, hogy mi van a loboeste 8 órakor a „Tisza"
góra irva.
.\v.
nagytermében . v . \
A fahonvéd: És a hiúság hántja az embereket, mint téli időn a mezei egerek a földet.
Én: És nem tudnak idejében visszavonulni a szerepléstől, mint a vénhedésnek induló,
MŰSOR:
idült primadonnák.
1. BEETHOVEN.- Sonate pathétique
A fahmvéd: Igy történik, liogy sok gixer
(op. 13.)
kerül, amit az, aki adja, nem igen hallja.
2. SCHUBERT: Wanderer fantázia
(op. 15.)
Én: Az ifjúság az ajtókon kopogtat és ezt
3. CHOPIN : a) Polonaise (as-dur.);
a kopogtatást nemcsak illene, de célirányos is
b) Cerceuse; c) Scherzo (C-moll.)
volna meghallani.
4. LISZT: a) Liebestraum ; XIV. rapA fahonvéd: Az öregek privilégiuma a
szódia.
nagyothallás.
Hely árak 10, 8 , 6 , 4, és 2 kor. Páholy 3 0 kor.
én: Az a baj, hogy ezzel a privilégiummal nemcsak élni szoktak, hanem visszaJegyek előre válthalók Várnay L. könyvélni is.
kereskedésében,
a
„Délmagyarország"
A fakttyivéd: U j kor küszöbén, állunk. Takiadóhivatalában,
lán megváltoznak intézmények és vezetők egyaránt.
én: Sőt. talán a n y á j is.
A faMnvéd: De csak ugy, ha nem kolomposok, de ésszel élők, gerincesek vezetik és
soha sem félrevezetik...
vásárol, elad és megelőlegez
!
i . t i
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bank- és válíóüiletel

S z é c h e n y i - t é r , a városházával szemben.
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Szeged, 1918. j a n u á r 37.

Az asszony-parlamentből.
— Pesti levél. —
Budapest. 1918 január 23.
Nagyon kedves és értékes honoráriumot
hozott ma számomra a nosta egv igénytelen
Írásomért, melv a fent olvasható cimmel ezen
a helyen pillantotta meg a napvilágot a Várnay-nyomda szedőszekrénvein keresztül. —
kedvesebbet és értékesebbet minden eddigi
irásom honoráriumánál: Szeged lelkes feministáinak elismerését. S amikor én ezt itt a
nagv nyilvánosság előtt hálásan nyugtázni
készülök: feltétlenül előre kell bocsátanom
valamelyes szerénykedő mentegetőzésfélét a
szóban forgó s érdemem felett való elismerés
írásos dokumentumának közzétételéért. Mert
lelkemre mondom, nem tudom megállani,
hogv hálás érzések közt közzé ne tegyem a
szegedi feministák nemes szivü elnöknőjének
azt az alább következendő írását, hogv hadd
olvassák azt mások is. minél többen olvassák; ugv vagvok vele. mint a gyermek, aki
valami csillogó játékot kap: szeretné az örömét kikálfani az egész világnak... Bizonyos
fokú szerénytelenséggel jár ugvan a részemről ez a kis indiszkréció, dehát — ugyebár —
nem fogják ezt felróni hibámul a nyájas és
nváj-nélküli olvasók, hiszen olvan szép és
meleg nangu ez a fél-hivatalos üdvözlés,
hogv az ember az ilvet nagvon szívesen teszi
ki a saját becses ablakába. Tehát: hadd dicsekedjem el egv kicsit a Szegedi Feministák
Egyesületének nevében itt következő' levéllel:
Tisztelt Uram!
A Délmagyararszik
hasábjain ma megjelent. a feministák választójogi nagygyűlését tárgyilagosan, elfogulatlanul bíráló és
ismertető cikkéért, valamint a benne küldött
szívélyes, meleg üdvözletéért fogadja a szegedi feministák hálás, lelkes köszönetének
kifejezését.
Mindig éreztük és tudtuk, hogv önben
ügyünk egv megértő és résztvevő barátot
bir és midőn a cikkében nviltan és bátran,
nyilvánosan is állást foglal meggyőződése
mellett. — csak ujabb tanújelét adja állandó
rokonszenvének, amellvel a feministák törekvéseit és a szegedi egyesület működését kisérte.
Cikkével a feministák mozgalmának, de
különösen a szegedi feministáknak kitűnő és
hasznos szolgálatot tett. Szép városunkban
még túlsúlyban van a konzervatív elem és
hogv arra hathassunk, azt ébresztgessük,
megismerésre és belátásra bírjuk, nem tudunk
elégséges hathatós, agitációt kifejteni. Az
ilven értékes, komolv és számottevő helyről
megnyilvánult állásfoglalás, megbecsül hetetlen szolgálatot tesz propaganda munkánknál*
és kérnünk kell. használjon fel a jövőben ís
minden rendelkezésre álló alkalmat, hogv
segíthessen eszméinket diadalra vinni.
A Feministák Szegedi Egyesülete nevében kitűnő tisztelettel
Dr. Turcsányi Imréné
ügyvezető.
Mikor én azt a régi országházbeü aszszonvpariamentről szóló igénytelen ismertetésemet papírra vetettem, bizonv a legtávolabbról sem gondoltam arra. hogv annak ily
lekötelezően kedves lesz a honoráriuma. Egvgvel több ok arra. hogv még jobban melléjük álljak a nőmozgalom szegedi harcosainak, mert ott. hol az oly kicsi szolgálatot is.
aminőt ama cikkem közzététele jelentett,
ennyire meg tudják becsülni: bőséges mértékben megvan az a hatalmas erkölcsi erő.
melv a zászlójukra irt eszméiket minden
akadályon keresztül is diadalra tudja vezetni. S amint lélekben velük voltam az uttörés
nehéz napjaiban, mellettük leszek amaz eljövendő boldogabb időben is. mikoron a küzdelmek háborgó napjai múlván, teljesen elül
az emberek ajkán a kicsinylő mosolv. melv
sok helvt még ma is a nőmozgalom egvre
kevésbé bizonytalan s neki-neki bátorodó
lépéseir kiséri. S a nemesen teljesített munka
felemelő tudata lesz ennek az együttérzésnek
a legmaradandóbb jutalma.
Zsoldos Benő.

Szeged, 1918. január 27.
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Hagy reformok előtt a Szegedi Tisztviselők Otthona.
— Gazdasági alapra helyezi az egyesület további működését. —

t

lésére fordíttatnék. A kiskertek hivatása volna ezentúl is a mozgalom erkölcsi motívumait, a közös termelés pedig annak anyagi
érdekeit szolgálni.
A rendkívül érdekes és életrevaló terv a
választmány körében általános helyesléssel
találkozott s a felszólaló tagok azt mind elismeréssel fogadták. A további teendők céljából a választmány Hauser Rezső Sándor
elnöklete alatt négv tagu bizottságot küldött ki.
Az Otthon ezirányu mozgalma a legnagyobb figyelemre méltó, mert vele az, egyesület arra az útra lépett, amelv mindenesetre alkalmas a tisztviselők sulvos helyzetének
az envhitésére. Bizonyos, hogv a terv megválósithatása érdekében az Otthon az illetékes tényezők részéről a leghathatósabb és
legmesszebbmenő
támogatásra Számíthat,
legelső sorban is a yárosi hatóság rés-érői,
amelynek elsőrendű érdeke és kötelessége is,
liogy az egyesületnek a tisztviselők sorsának
elviseihetése céljából megindított mozgalomhoz a szükséges eszközöket és módokat rendelkezésére bocsássa.

(Saját tudósítónktól.) Nem lehet elégszer
ismételni, hogv a háborúval járó nyomasztó
gazdasági viszonyok a tisztviselői kart sújtják a legérzékenyebben. Ez a társadalmi osztály viseli legelső sorban a mindinkább fokozódó gazdasági terheket, amelyekkel szemben távolról sincs arányban az az anvagi segély. amelyet ezen a cimen élvez. Ebből a
köriiíménvből kifolyólag a tisztviselők anvagi helyzetének megiavitása. illetve megélhetésének biztosítása ma már fontos közéleti
kérdés, amelv a kormánvt s a tisztviselőket
is egyaránt foglalkoztatja. Nehéz ma már a
probléma megfejtése. pedig nagyon is fontos
érdek fűződik ahhoz, hogv az mielőbb kielégítő módon nyerjen megoldást.
Természetes dolog, hogv a kérdéssel a
legközvetlenebbül érdekeltek — a tisztviselői
szervezetek — foglalkoznak legtöbbet és legbefaiitóbban. A Szegedi Tisztviselők Otthonának választmánya is állandóan
napirenden
tartja ezt a fontos kérdést s minden alkalommal keresi a módját és útját annak, hogy
miként lehetne a tisztviselők máris elviselhetetlen helyzetén segiteni.
A legnagyobb nehézségekkel ,iár ezidőszerinf s fog járni egv ideig a háború után is
az élelmicikkek beszerzése. A tisztviselő ebben a tekintetben teljesen alá van vetve a
piaci konjunktúráknak, ezek pedig még megközelítőleg sincsenek arányban
illetményeivel. Az Otthon választmánya azért azt tartja legfontosabb feladatának, hogv a tisztviselőket annyira, amennyire csak lehet, ezektől a konkjunkturáktól
füsgetlMtse.
Ennek a tervnek a megvalósítása érdekében az egyesület elnöke. Hauser
Rezső
Sándor igazgató, aki a tisztviselők szociális
érdekeit mindenkor helves érzékkel s teljes
önzetlenséggel szoígálta. még 1917. tavaszán
a Szegedi Tisztviselők Kertgazdasági T á r s a ságát szervezte, amelv nvomban meg is
kezdte működését. A város erre a célra
mintegy 30 holdnyi területet engedett át a
társaságnak s ezen 473 család, egyenkint 100
négyszögölnyi telepeken műveli most a kiskerteket. Bár az időjárási viszonyok a mult
évben nem voltak kedvezők, a szorgalom

mégis meghozta gyümölcsét s igv a megindult mozgalom eléggé kielégítő' sikerrel is
járt.
Azonban ez a mozgalom csak kiindulási
pontja volt ama nagyszabású tervnek, amelyet az egyesület választmányának legutóbb
tartott gyűlésén Hauser Rezső Sándor elnök
felvetett. A felvetett terv szerint ugvanis az
elnök ennek a jelentékeny és életbevágó kérdésnek megoldását abban látja megvalósíthatónak. ha az egyesület, szakitva eddigi kizárólagos kaszinói ie!legével, gazdasági alapra helyezi további működését s a kaszinói
jelleget csak másodrendű feladatnak tekinti.
Ép azért indítványozta, hogv az egyesület
mint testület a termelők sorába lépjen s
ebből a célból 200 holdnyi területet béreljen
megművelés céljából. Ez a terület azután
részben a tisztviselői kiskertek összpontosítására. részben pedig a legfontosabb és legszükségesebb háztartási cikkek közös terme-

(Saját tudósítónktól.)
A hivatalos lap
szombati száma közli végre a rendeletet a
paprika forptalombabezatalának ujabb szabályozásáról. A rendelet megállapítja a paprika
uj makszimális árát is. Egyik uj intézkedése
a rendeletnek az. hogv Szegeden és Kalocsán
helvi árvizsgáló bizottságot létesít. A rendeletet itt ismertetjük:
Mindennemű őrlésre szolgáló csöves
(hüvelyes), úgyszintén feldolgozás alatt álló
paprikakészletek a készletbirtokos saját házi
szükségletét meghaladó részükben zár alá
vétetnek. Zár alatt levő csöves (hüvelyes)
vagv feldolgozás alatt álló paprikakészletét
a birtokos köteles gondosan megőrizni. A birtokos zár alá vett készletét adás-vétel utián
vagv más módon csak a Haditerménv Részvénytársaság vagv bizományosa részére idegenítheti el. A készletbirtokos köteles zár alá
vett készletét 1918. -évi február 15. napjáig a

Haditerménv Részvénytársaságnak vagv bizományosának megvételre felajánlani. A H a diterménv Részvénytársaság, illetve bizományosa az átvételt a feldolgozás lehetőségéhez
képest folytatólag teljesíti.
Csöves (hüvelyes) vagv feldolgozás a latiálló paprikát a Haditerménv Részvénytársaságnak az a bizományosa vásárolhat, aki
paprikakikészitéssel (szárítással) már az 1915
évben iparszerüleg foglalkozott és igazolványa kifejezetten ilv paprika vásárálására szól.
Az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető
miniszter indokolt esetben megengedheti,
hogv olyan egyén (cég stb.) is kaphasson
bizományosi megbizást. aki az emiitett kellékkel nem rendelkezik.
A száraz, elsőrendű, csöves (hüvelyes)
paprikáért követelhető legmagasabb ár a
magvar szent korona országainak egész területére kilogramonkint tiszta súlyban a terme-

A feledés dalaiból.

kozunk olyan rejtélyes eseményekkel, amelyek örökre érthetetlenek maradnak. Ismerek
néhány igen különös esetet, amelyek még a
legjózanabb itéletii embert is gondolkozásba
ejthetik. Például, ismertem egy nagyon okos
hölgyet, aki megjósolta a halála pillanatát. A
megbatározott időben csakugyan holtan feküdt, épp abban a percben, amint előre jelezte.
•—< Em, hm! —i dünnyögött az orvos. A
közelebbi körülményeket ugyan nem ismerém,
de senkii sem hal meg csak ugy, minden előzmény nélkül. Igaz, az asszonyok gyakran
előre megérzik a jövőt.
Az én esetem azonban más. Itt nemcsak
előérzetről, de pontos, határozott jövendölésről van szó. Azonkívül a hölgy sem ideges,
sem hisztérikus sőt gyönyörű, egészséges aszszony volt, ment minden babonától. Élénk, jókedvű természetével felvidította környezetét,
s maga gondtalan örömök között töltötte napjait. Nem hitt a sötét előérzetekben. vagy ilyféle látományokban, sőt nevetett felettük.
Az orvos unottan vállat vont. Miután szivarjáról leverte a hamut, hogy mégis mondjon valamit, azt kérdezte:
—< S azután mint halt meg a. hölgy?
>—• Az eset nagyon különös!... iA f é r j egy
napon bement hozzá és azt mondta, hogy jó
lesz u j kocsit venni, mert a mostani nagyon
nehéz. „Tégy amit akarsz! — válaszolt az aszszony. — Nekem már minden közömbös. Hiszen a nyáron már úgyis a temetőben fogok
feküdni!" A férj szánakozóan mosolygott, mire az asszony élesen felszólalt: „Ebben semmi
tréfa sincs!... Teljes komolysággal állítom,

hogy rövid idő alatt meghalok!" „Vájjon mikor?" Kérdezte a férj. „Gyermekem megszületése után azonnal!" A férje természetesen
semmi fontosságot sem tulajdonított ezeknek
a szavaknak. Tudta, hogy érdekes állapotban
lévő asszonyokat gyakran meglepik a sötét
előérzetek és halálgonddatok. He midőn másnap és következő napokon is haláláról beszólt,
a férj kinevette feleségét és cigányasszonynak, jósnőnek nevezte.
Az asszonynak rögeszméjévé vált a Italéi. H a látogató érkezett, rögtön arról kezdett
beszélni. Arca komoly, majdnem haragos
volt, s ilyenkor az ellenkezés kihozta sodrából. Azelőtt szeretett díszesen öltözködni, de
most teljeson elhanyagolta ruházatát. Ha kikocsizott, mindig a temető volt a cél, ahol
előre kiválasztotta magának a sírhelyet. Ezalatt a legjobb egészségben, a betegség vagy
rosszullét legcsekélyebb árnyéka nélkül élt,
sőt aggodalomra még a lebetegedés pillana'a
sem adott okot, amint az orvos állította volt.
Mégis, midőn h nagynap bekövetkezett, á f é r j
a legügyesebb bábát hozta ki a városból. Minden szerencsésen végbe ment s a fiatal aszszony szeretettel ölelhette magához első gyermekét: kis fiát. Azután feje párnáira hanyatlott, s alig hallhatóan igy szólt: „Most már
meghalhatok!" Ezzel lehunyta szemeit és fel
se nyitotta többé... Igy történt, orvos ur!
Meghalt, amit előre mondta.
Az orvos unottsága rég megszűnt. Mindég
növekedő érdekkel hallgatta a biró elbeszélését. Feleletével azonban kissé habozott.
A halottat fel kellett volna boncolni! —
mondta végre.

Tmtrepcc TTope „The Last Poems" c. kötetéből.
Bár életem, mit hűtlen összezúztál.
Hatásod érzi még soká talán, —
— Mint kagyló, mit rég elhagyott a hullám:
A tengerzugás ott rezeg falán, —
Feledni foglak. A kisértő iSzépség,
Mely fogva t a r t j a folyton a szivet. —
Vagy sorshagyottan elrabolja tőlünk
Az élet szebb felét: — nem a Tied.
Szerelmet adtam; — te csak Vágyat adtál.
— Ab, az a szép ábrándos nyári éj!
A te lelked a Tűz lángján viharzott.
S a Fény szelid hullámán az enyém — —
Nem tégedet sajnállak, csak Szerelmem
Mely. érted égett s — könnyű lesz felednem...
ZiSOHDlOS BENŐ.

Halálsejtelmek.
A kerületi orvos hullaszemlére ment a
törvényszéki bíróval. Erős, novemberi szól söpört végig az országúton, megtépázva, a fákat, s az utolsó, heVvadt leveleket is leszakítva róluk. A törvényszéki biró mély gondolatba merült és elbámult a száraz ágakon.
A természetben mennyi megfejthetetlen
és megmagyarázhatatlan rejlik! —> szólt végve. Dfe sokszor a mindennapi életben is talál-

Fölemelték a paprika makszimális árát,
Megjelent az sjj paprikarendelet. — Szegeden és Kalocsán helyi
árvizsgáló bizottság alakul. —
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lőnél átvéve 18 korona. Még nem teljesen
száraz, nem elsőrendű vagv hibás paprikáért
megfelelően alacsonyabb ár fizetendő. Ha az
áru minősége és ehhez, képest á r a tekintetében a felék meg nem egyeznek, a fizetendő
árt a Szegedet!'és Kalocsán létesítendő helyi
árvizsgáló bizottság államija meg. E bízottsávok állapítják meg a feldolgozás alatt álló
és ilv állapotban átadott paprika átvételi
"árú* is.
Az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető miniszter a szükséghez képest elrendelhet; á paprika hatósági igénybevételét.
A rendelet részletes utasításokat tartalmaz ez őrlésre vonatkozólag, a elvek nagyjában megegyeznek az eddig kiadott rendelkezésekbsi. A közigazgatási hatóságnak bármi! ,-.? joga van a malomvállalat üzemét megvizsgálni. Az őrlési dijat a törvényhatóság
c ső tir.zfvisé'iőie állapítja meg. A paprikaőrlő
malom-vállalat köteles a jelen rendelet ha_
táh'bulépién.rk napján birtokában levő feldolgozás alatt álló. úgyszintén feldolgozott papr k a k ó - zletét a leien rendelet hatálvbaléoíéíől számított 8 nap alatt a Haditerménv -Rész
\ C; ? vá'"sr s ' g ilie' ékes kirendel [régének beje!eirk/nl. A bejelentésben külön kell feltüntetni a feldolgozás alatt álló és kiilcn a feldolgozott paprikakészleí mennyiségét.
A jelen rendelet hatály&lépfe után feldolgozott paprika csupán a leien rendeletben
'•'cvk:: r-roze-tt hárbmíéle minőségben állítható- elő és hozható forgalomba. Olyan paprikát. amelv e három minőség egyikének
se a fele: meg, forgalomba hozni tilos. A jelen rendelet hatálybalépésétől számított 3 -hónapon belül a bizományosok, illetve kereskedők a náluk raktáron' levő, a jelen rendelet
hatálybalépie előtt előállított, paprikát forgalomba hozhatják, ha az a jelen rendeletben
meghatározott minőségi kellékeknek nem felei ugvan meg. de az előző rendeletben megállapított minőségi kellékek valamelyikének
megfelel.
A feldolgozott paprikákészlet birtokosa,
ha ké zlete 10 kg.-ot meghalad, köteles, készlei ;
jelen rendelet hatálybaléptétől számitói: 8 nap a ! aft minőség szerint részletezve
a Hadiierniény Részvénytársaságnak bejek: .• ; A házi és gazdasági szükséglet cimén
v
otartott készlet mértékét vitás esetben
— Vájjon miért?
A halál okának megállapítása miatt!
EiőévzetbŐl nem .szokott meghalni az ember!
Valószínűleg megmérgezte magát.
A kiró meglepetten fordult az orvos
IV A
— Honnan gondolta ezt?
- Csak feltételezem!... A házastársak jó
egyetértésben éltek egymással?
.Nagyjából igen, bár rövid időre házasságuk után, a megboldogult r a j t a kapta férjét egyik barátnőjével. Azonban rögtön megbocsátott neki.
A halálsejtelmek a házasságtörés előtt,
vagy után nyilvánultak?
A biró gyanús pillantással nqzett társára.
- Különös kérdés,.orvos ur!... Hadd gondolkczzam esak kissé!...
íven, halálsejtelme valóban rövid idővel
a szerencsétlen eset után kezdődött!
Ugy-e mondtam! — szült diadalmaskodó) arccal az orvos. — Rögtön meg akarta
magút mérgezni, de hogy gyermekét is meg ne
"31 j , későbbre halasztotta az öngyilkosságot.
- Hihetetlen! — mondta a biró. —i Hiszen férjének megbocsátott!
Éppen ez a gyanús!... Fiatal asszonyok
nem szokták olyan gyorsan megbocsátani a
házasságtörést.
A biró szivarra gyújtott, liogy elpalástolja felindulását.
Hihetetlen! — ismételte. E r r e sohasem
gondoltam. A t é r j különben sem volt nagyon
vet ke*. Hiszen ittas állapotban történt a do'og, s igy jóformán házasságtörésnek sem le-

az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető
miniszer állapítja meg.
Ipari üzemében paprikát felhasználó
vállalat, mint például vendéglő, kifőzés, konzervgyár, hentesüzem stb. paprikát csakis
üzem-e céljaira használhat fel; üzemének beszüntetése esetében fenmaradó készletét köteles a Haditerménv
Részvénytársaságnak,
illetőleg bizományosának haladéktalanul fej- I
ajánlani.
A feldolgozóit paprikáért követelhető legmagasabb ár a magvar szent korona országainak egész területére klíogramönkint tiszta
súlyra a következő:
a nagykereskedelmi forgalomban a) elsőrendű paprikáért 30 korona, b) másodrendű
paprikáért 25 korona, c) harmadrendű paprikáért 20 korona; a közvetlen fogyasztás
célját szolgáló' (kiskereskedelmi) forgalomban a) elsőrendű paprikáért 35 korona, b)
másodrendű paprikáért 29 korona, c) harmadrendű paprikáért 24 korona.
A vámkülfölörő! származó bárminemű
paprika belföldön való forgalombahozatalának feltételeit és módozatait az Országos Köz
élelmezési Hivatalt vezető miniszter állapítja meg. Bárminemű paprikának a. magyar
szent korona országainak teriileiéről való kivitele kizárólag a Haditerménv Részvénytársaság utján történhetik.
Aki a jelen rendelet valamely rendelkezését megszegi vagv kijátssza, különösen a
megállapított legmagasabb árnál magasabb
árt kér, elfogad, ad vagv Ígér. az — menynyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik — kihágást követ el
és hat hónapig terjedhető elzárással, valamint kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
A rendelet intézkedései a katonai igazgatás b'rtokában levő paprikakészletekre nem
vonatkoznak. A rendelet kihirdetésének napján lép életbe.

Szeged, 1M8. január 27.

SE?
.'J-n

etíi
tea
isai
T u d o m á n y o s Színház

Péntektől vasárnapig
január 25-től 27-ig

MÁRIA Mi DAL
uj fihnszereplése.

Bűnügyi dráma 5 felvonásban.

Rendezte: O R B Á N Q A D
a zseniális filmrendező.

•

•

éh

Előadások d. u. 5. 7, és 9 ósakór. Vasárnap tí. u.
2 órától kezdve, jegyek előreváltható'.: d. u.
3 órától, vasárnap d. u. fél 2-töl kezdve.

MOZGÓ

SZÍNHÁZ.

f

f

Vasárnap január 27-én.

RjeSiarad Conald
uj filmszenzációja.

B

í HfinifliÍHil f i n f n l nyilt meg a Feketeés
Kl
PiliisöoPII m El
'gy<5-utca
| i i í v i h i i i m slajsifa sarkán (Kertész-kárpiíos volt helyisége.) Nagy választék uri-, nőiés divatcikkekben. A n. é. közönség b. pártfogását kérem
Boeker Ferenc.

het nevezni az esetet. Ezt belátta az asszony
is, s ezért bocsátott meg neki.
—- De hát ok nélkül nem igen hal meg
az ember!
— Persze, hogy nem!.... De azt sem ismerhetem el, hogy megmérgezte magát. Ilyesmi
senkinek sem jutott eszébe. Mindenki csupán
azért csodálkozott, hogy halálsejtelme megvalósult, Nem, ő nem mérgezte meg magát!...
A biró egész kiküldetésük alatt gondolkozó maradt. Miidőn visszafelé kocsiztak, ezzel a kérdéssel fordult az orvoshoz:
— Ismer ön olyan mérget, amely lassan
és fájdalom nélkül öl?
—- Természetesen!... Például a morfin!
— Különös! — jegyezte meg a biró.
— Házi gyógyszertárában mindig tartott
morfint!... De azért mégis hihetetlen!
Azután egész váratlanul igy folytotta:
. — És feltevése talán mégis helyes, orvos
ur!... Pedig természetellenes, hogy azért mérgezte volna meg magát, mert mást akart büntetni. Miiért hozott erre a gondolatra?... Hisren az én saját feleségem halálát beszéltem
el önnek. A bűnös én vagyok. Igaz. mélyen
megbántottam, de azért miért kellett meghalnia? Hát az könnyebb, mint megbocsátani?...
Orvos ur, megőrülök e feltevéstől!... Hát csakugyan igaz lenne, hogy megmérgezte magát?...
Ah, én szerencsétlen!...
És az orvos hallgatott!
H. L.

Népszínmű 3 felvonásban.

A főszerpben Leontine Kühnberg és Hermann
Valentin.
Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyermekjegyek csak az első előadásokra érvényesek.
Jegyek előreválthatok délután fél 2 órától kezdve.

Telefon
807.

VASS

Telefon
807.

M o z g ó szinház.

Vasárnap, január 27-én.

SYBILL SZNOLOWA
a legérdekesebb filmmüvésznő felléptével.

A halott akarata
Dráma 3 felvonásban.
Előadások d. u. 2 órától kezdve. Gyerm- kjegyek
csak az első elsőelőadásokra érvényesek.

I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

Babós Sándor

TiToTS 6

Iskola ntca — 8. Szolid árak.

fzígén, l f í g . lasiifi' 1?.
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Kitépett lapok.
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(Egy figglegiény ámMkeiből.)
Tegnap, még napfény csilingelt szivemben
éí ma rámborult az ónszinü éjjel. Tegnap
még volt valakim, akiért élni, szenvedni akartam, mára itt állok görnyedt lélekkel, kifosztottan. Tegnap két é j szem gyöngyfénye sugárzott fárasztó utamra, ma zordon, sivár,
kietlen már az itt. Tegnap még biztam és páncél volt az akarásom; mára összetört, az élet
és nincsen már vágyam, nincsen álmom...
E g y barátom akad még azért, ezt meghagyta nekem a sors. Itt hever előttem és
mellette feketeszélii, kopott, reszketőirásu papiros. Rám tekint némán és nézése hideg és
merev, szája sötét, tátongó, örvény és kemény
agya kopott, viharvert. Szegény, jó atyámtól
ez egyetlen örökség; más én rám dehogy is
maradt: egy ódon, rozoga revolver, amely
búskomor lett az évek terhe alatt. Ahogy
most szembe nézünk öreg ösmerősök és elkutatunk letűnt emlékek között, a reszkető írás,
a fekete papir, a hat vicsorító, összekarcolt
töltény sok mindent elmesél nekünk. Az egyiket a nyomasztó gond, a másikat a yiszszajáró bánat, a harmadikat szomorú csüggedés, a negyediket fájó elhagyottság, az ötödiket csalódás és kétely, a hatodikat egy aszszonyi szeszély illesztette rozsdás ketrecébe és
most mindannyian esdően várják, hogj* busón és véren át kirepüljenek a szabadba, meszsze-messze...
1- . . . j v
. . . Tegnap még vörös kankalint igért az
ajka és örök boldogságról együtt epekedtünk;
ma styxi sötétség borzalma leng át és nem
hallom többé biztató hangjának meleg szózatát. Tegnap még azt hittem, hogy jön egyszer a hajnal és a gyémántos Astarte holdja
majd felkél, — tegnap még azt hittem; hogy
mosolya, könnye, szerelme az enyém.
J ö j j hát régi barát ide a keblemre, fagyos
száddal tüzes karikát, csókoljál ide: röpüljenek hozzám szürke fiókáid, hisz én is költözni akarok messzire. Ne nézz oly gúnyosan és
ne mondd, hogy nem érdemes Érte; ne simogasd puhán izzó homlokomat; ne hidd, hogy
rossz alom az egész, — nem lptszi te kristályos
lelkekbe. Én azt se bánom, hogyha majd kinevet és tetszelegve nézi magát a tükörbe,
mikor megpihenő, zaklatott szivemre idegenek virágot hintenek. Jöjj csak régi barát, te
egyetlen pajtás, ki itt vagy mindig velem; szá-,
moljunk le gyorsan, nekem el kell mennem.
Tegnap... óh az rég volt! De ha mégis
egyszer a szivébe dohban, hogy valaki hiányzik és én nem lehetek ottan? Ha csöndes alkonyórán könny f u t j a el szemét és emlékem
suhanva jó, mint tova zengő, messze hangzó
zsongó-bongó szép, harangszó; ha rideg, hideg,
esős fázós napjaiban, nem lesz hozzá meleg és jó
senkisem; ha tél lesz majd és megtudja, hogy
egy bűnöm voltésqgy vétkem: az,hogy végtelen
szerettem, talán valami a bensőjében halkan
pendül és megrezdül és fájni fog nagyon.,.
Menj, távozz innen te vén cimbora, vén
kísértő, ezt nem akarom, nem akarom!
Berezeg
István.
— A városok kongresszusa. Budapestről
telefonálja tudósítónk. A városok kongresszusa szombaton délelőtt 10 órakor kezdte meg
tanácskozását Bánczy István székesfővárosi
polgármester elnöklésével. Lukács Ödön nagyváradi b.polgármester részletes javaslatot
terjesztett elő a termelés szervezése, továbbá
a közellátás érdekében folytatott közigazgatási tevékenység alapelveinek részletes módosítása tárgyában, az organizáció életképessé
tétele, az adminisztráció hibáinak kiküszöböli* a forgjtlem kedvezőbbé tétele, a ruházati
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cikkek elosztásának állami felügyelet alá való
helyezése és hatósági közvetítők utján történendő elosztása tárgyában. Javaslatait másfél órás beszédben indokolta meg, amelyet
nagy létezéssel fogadtak. A kongresszus azután
bizalmas jellegű tanácskozást tartott, amelynek végeztével elfogadták Imkáes proposieiőít.
f f — Lers államtitkár egyetemi tanár. Budapestről jelentik: Báró Lers Vilmos kereskedelmi államtitkár pénteken az egyetemen
a nemzetközi gazdasági politikából főkollégiumot hirdetett. H i r szerint az államtitkár
félévi szabadságot kórt, mert közszolgálati
pályáját az egyetemen a k a r j a folytatni.
— Hegedűs Lóránt előadása. Hegedűs
Lóránt országgyűlési képviselő, aki decemberre kilátásba helyezett előadását a delegációnak Bécsbe történt összehívása folytán nem
t a r t h a t t a meg, arról értesítette a szegedi kereskedelmi és iparkamarát, hogy előadását
február 3-án, vasárnap délután 5 órakor tartja meg „A magyar közgazdaság a háború
után" cimmel. Ugyanez alkalommal, délelőtt
tizenegy órakor a Gyáriparosok Országos Szövetségének szegedi fiókja is ülést tart, amelyen Fenyő Miksa igazgató fogja a magyar
gyáriparra váró legfontosabb feladatokat ismertetni.
— A város é s a gézgyár pöre. A szegedi
törvényszéken szombaton folytatták a város
és a gázgyár ismeretes pőrének tárgyalását,
A várost dr. Dettre János tiszti ügyész képviselte, mig a gázgyár képviseletében dr. Pisztofr Egon ügyvéd jelent meg. A szakértők,
névszerint Kulcsár Győző, a belügyminisztérium műszaki osztályából, Debreczeny
Jenő,
a debreceni világítási miivek igazgatója és
St&inep Károly, a temesvári légszeszgyár igazgatója letették a hivatalos esküt a bíróság jelenlétében. Az eskütétel után a szakértőknek
kiadták a pöriratokat tanulmányozás végett.
— Munkösküiuöttség a királynál. Bécsből
jelentik: A blumani munkáság —< mint az
Arbeiter Zeitung közli — értesítette a kabinetirodát a kerületnek élelmezési viszonyairól.
A kabinetiroda u t j á n a király közölte a munkásság bizalmi embereivel, hogy hajlandó
őket kihallgatáson fogadni. A kihallgatás
csütörtökön délelőtt ment végbe. A munkásküldöttségnek a. király megígérte, hogy segíteni fog az élelmezési bajokon, majd a békéről a következőket, mondotta: Meg lehetnek
győződve arról, hogy senki sem óhajtja bőbben a békét, -mint én és hogy egész nap és
egész éjjel ez a legnagyobb gondom.
— Kiutvezés. Az igazságügyminiszter dr.
Raszlaviczy Zoltán temesvári királyi törvényszéki joggyakornokot a szegedi királyi törvényszékhez jegyzővé nevezte ki.
— Urak, akik fizetnek és ah ket nem
fizetnek. Három szegedi ur ül a dúsgazdag
Zsombolya „,Korona"-vendé|glőjében. Esznek.
Egyszerű ebédet. Állami tisztviselők az urak,
kiküldetésben jrnak, napidíj mellett, tehát fényes ebédet nem ehetnek. Fizetnek. Előkerül
a szamolóeédula, amelyre a következők íródtak föl: 3 leves 1.80, 3 sült 15.—, 3 kis káposzta
7,20, 3 kis tészta 9.—, 3 kenyér —.60. 3 fekete
1.50, félliter bor 2.50, I szóda —.40. Összesen
38.— korona. Ez az ebédszámla egy zsombolyai szelíd vendéglőben. Az urak nem ettek
sokat. Az adagok kicsinyek voltak, a háborútól sorvadtak. Egy kicsit rázták az ux-ak a
fejüket, azt is mondták, hogy abszurdum, de
ezt csak egymásközt mondták és fizettek. Ha
nem állam i tiszt viselőkről lenne szó. az egész
ebédcédulára azt mondanók, hogy háborús
árak. Ezzel minden elintéződnék. Azonban igy
megállunk egy kissé számolni. Ezek az urak
napidijat kapnak. A napidijak tudvalevőleg
kicsinyek. Pedig az urak előkelő főtisztviselői
az államvasutaknak. Főhivatalnokok. A napi-
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dijuk 10 korona, 4 korona pótlékkal és némi
kocsipénzzel. Körülbelül 16 korona a diéta egy
napra. Mostmár az ebédért fejenként kifizettek 11 korona 70 fillért, tehát a reggelire, vacsorára, éjjeli szállásra a 16 koronából marad
5 korona 30 fillér! — ha maad! Met vannak
a zsombolyai vendéglőnél kisebb vendéglők is.
amelyek jóval drágábbak. Hát tisztelettel kérdezzük az összes illetékes faktoroktól, lmgy a
még megmaradó 5 korona 30 fillérből bagyan
jöhetnek ki a tisztveslők, főhivatalnokok? Ne
is beszéljünk a kishivatalnokokról, akik még
10 korona napidijat sem kapnak, csak 6, 7, 8
koronát és a pótlékot. Talán lehetne módját
keríteni annak, hogy a tisztviselők ne fizessenek rá a kiküldetéseikre. Ennyit igazán nem
keresnek.
— Ujabb utcai tüntetések Prágában.
Bécsből jelentik: A „Neues Wiener Tagblatt
jelenti Prágából, hogy pénteken késő délutáni
órákban P r á g a Wej.nbe'rg nevű külvárosában
suhancokból és nőkből álló két-háromezer főnyi tömeg csoportosult. A tömeg tüntetve vonult végig az utcákon, több vendéglőnek és
üzletnek a kirakatait beverte. A rendőrség
közbelépése a nagyobb zavargásokat megakadályozta és a Grabenre igyekvő tüntetőket
szétverte.
— Mibe kerül a szegedi rendőrség. Megírtuk, hogy a belügyminisztérium, pontos kimutatást kért a szegedi városi számvevőségtől arról, hogy a szegedi rendőrség személyi
és dologi kiadásai mennyira rúgnak egy.esztendőben. A kimutatás elkészült. Eszerint a.
rendőrség összes személyi kiadásai 487.124 koronát tesznek ki, az egyéb rendőrségi kiadások pedig 120.000 koronára rúgnak. A bejelentő hivatal fentartása évi 24.000 koronába
kerül.
'
— Dungyerszkynél huszonhét vagon terményfölöaieget taialtaK. Újvidékről jelentik:
A, rekvirálásra kiküldött bizottság liungpe-rszky Györgynek a kainendini szálláson levő
nagybirtokán befejezte munkáját. A bizottság
a Dungyerszky-szálláson 27 vagon és 11 kilogram beszállítandó terményt talált, amelybői
185 métermázsa és 23 kilogram buza. 195 métermázsa és 26 kilogram árpa, 319 métermázsa és 79 kilogram zab, 2014 métermázsa csöves kukorica és 10 métermázsa és 58 kilogram
vörös takarmány here. A rekvirálóbizottság a
kukoricát köbölás utján, a szemesterményt
pedig lemázsálás utján állapította meg.
— Ahol még olcsón lehet élni. Egy humánus rendelet került a kezünkbe. A rendelet
kibocsájtója a szegedi üzletvezetőség. Kommentárt nem füzünk hozzá, a rendeletben foglaltak elmondanak mindent. Mi csak azt füzzük hozzá, hogy a háború alatt kevés ilyen
szociális, egészséges rendelettel találkoztunk
és örülünk, hogy akik mgealkották valóban
önzetlen, emberszeretet gyakorolnak. A rendelet szerint szószer int a következő:
Szeged-Tiszapályaudvaron 1918, január
1-én a jóléti konyha étkezővel megnyílik, különösen a nőtlen alkalmazottak részére, hogy
méltányos áron teljes napi élelmezést nyerhessenek. Reggeli: rántott leves, vagy fekete kává, vagy tea. Ebéd: leves, főtt hsu mártással
és tészta, vagy leves, főzelék és sült hus, vagy
leves, főzelék feltéttel és tészta. Vacsora: főzelék vagy tészta, vagy savanyu tüdő gombóccal, vagy gulyás, vagy pörkölt. Eletenként
kétszer hústalan nap. Minden étkezéshez egy
darab kenyér. Teljes napi étkezés havi dija:
60 korona. Csak ebéd-vacsora havi dija: 57 korona. Csak ebéd havi dija: 45 korona, amelv
dijak előre fizetendők. Egy hónapnál kevesebb
időre a dijak 48 órával előzetesen való befizetéssel akövetkező díjazás állapíttatott meg.
Teljes napi élelmezés dija egy napra 2.30,
ebéd és vacsora egy napra 2.20, ebéd 1,80 korona. Az étkezésre való előjegyzés csak 48 órá
val előzetesen fogadtatik eb Előjegyzéseke
végzi Szabó István hiv. Szeged Tiszapályaud
var raktár hivatalában. Egész havi étkezési
i^néybevevők kötelesek beszolgáltatni sajái
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használatukra egy mély és egy lapos tányért,
egy-égy kést, villát, kanalat, poharat. Közölje
ezt személyzetével és igyekezzék befolyást
gyakorolni azon nőtlen alkalmazottakra, akik
Vendéglőkben étkeznek, hogy a jóléti konyhát
vegyék igénybe álláskülönbség nélkül. Uray
üzletvezető.
Érdeklődtünk a jóléti konyha vezetőségénél, hogy mily forgalmat ért el az u j konyha
levezetése óta. Számításon fölülit. Naponta
180 adag leves. 200 adag főzelék, 220 adag tészta és 1000 adag feketekávé kerül kiosztásra.
A kávé adagja 10 fillér... Pedig nem is egészen
hadi kávé. És a jóléti bizottság nem fizet rá
az olcsó árakra.
— Szabad a cementgyártás. Hir szerint
a kormány a cementgyárak készleteit, illetőleg termelését feloldotta a zár alól, miáltal a
Oementhízottság létesítése fölöslegessé vált.
Ezentúl tehát a polgári forgalom kielégítése
lehetséges lesz.
— Módosító rendelet a cipőárvizsgálóbizottsagokról. A hivatalos lap szombati számában rendelet jelent meg a cipőárvizsgáló,
bizottságokra vonatkozó szabályok kiegészítéséről. A rendelet szerint a birsági összeget
annál a királyi bíróságnál kell elnöki letétbe
helyezni, amelynél a cipőárvizsgáló bizottság
működik. iMagánfél a vizsgálat megejtését az
állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes királyi járásbíróságnál is kérheti. Az eljárás bélyeg- és illetékmentes.

meztetjük a sertéstartókat, hogy szabad sertés*
ifo-rgslctm nincs, a sertésszéllitás csak engedéllyel történhetik s a hatósági engedély alapján közfogyasztásra hizlalt sertéseket kizárólag a m. kir. minisztérium 47S2—(1917. M. E. számú rendeletével felállított Országos Sertésforigabni Iroda jogosult átvenni. Amennyiben »
sertéstartók a fennálló törvényes rendelkezéseknek nem tesznek eleget, az Országos Sertésforgalmi Iroda kénytelen lesz a mór elrendelt
rekvirálás alapján a közellátás biztosítására
szükséges sertéseket a legszigorúbb eszközökkel megszerezni. A házi és gazdasági szükségleten feliili zsir- és szalonríakészletek az iroda
fenti főbizoftuányosának, illetve albizományosainak szintén haladéktalanul átvételre beje1 emlők, ellenkező esetben az iroda, e készletekre is foganatosítani fogja a már elrendelt rekvirálást. Minden utólagos kellemetlenség elkerülése végett nyomatékosan figyelmeztetjük a
sert főtulajdonosokat, hogy sertéseiknek törvénytelen nton való értékesítésétől tartózkodjanak, sertéseiket az iroda megbízottjainak
adják át, mert e rendelkezés megszegője ellen
a legszigorúbb megtorló intézkedéseket lesz
kénytelen az ircda foganatosítani.
— Leszállított árban eladatnak a raktáron
levő legújabb női é s ieany teli kabátok,
bundák, szőrme kabátok, szőrmegarniturák
stb. REMÉNYINÉ Feldmann Sári női divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyi-tér 2.
(Főposta mellett.)
— Világításra: Karbidlámpát vásároljon,
— Az Országo3 Sertésforgalmi I oda
(Budapest, V., Bálvány-mtca 7. szám) ezennel karbidot kívánt mennyiségben kaphat Szántó
hivatalosan közli, hogy Csongrád vármegye Sándor gépraktárában, Kiss-utca, Kiss D.
területére, ideértve Szeged és Hódmezővásár- palota.
hely törvényhatósági joggal felruházott várá— Ékszereit javíttassa és alakíttassa a
sok a t is, Koltay Károly budapesti céget a z '
„Royal"-kávéházzal
szemben levő „Temesiroda főbizományosságával megbízta. Felkérvári"
aranyművesnél.
jük a vármegye és a vármegye járásainak sertéstartó közönségét, hogy hizoit sertéseinek átadása ügyében haladéktalanul Tépjen érintkezésbe az iroda fenti főbizományosával. Figyel-
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MŰSOR:
Vasárnap: d. u. Márványmenyasszony. Operett.
Vasárnap: este l.egénybucsu. Operett.
Hétfő: A szerető. Romantikus szinmü. Páratlan háromliarmados.
Kedd : Macbeth, tragédia. Páros egyharmados.
Szerda: Pillangó kisasszony. Opera. Páratlan kétharmados.
Csütörtök : Hadifogoly, szinmü. Páros háromharmados.
P é n t e k : Legénybucsu. Operett. Páratlan egyharmados.
Szombat d. n : Favorit. Operett. — Este: bérletszünetben Sztambul rózsája. Operett.
Vasárnap d. u. A dada. Szinmü. — Este bérletszünetben. Tót leány. Népszinmü.

Nyiregyházy hangversenye. Kedden, január 29-én, este 8 órai kezdettel tartja a
Délirig.gyar ország által, a szegedi szegények
javára rendezendő koncertjét
NgireRijházy
Ervin, a zongorának csodával határos talentumn, i f j ú művésze. Ez a koncert kettős célt
szolgál: a jótékonyságot és a művészetet. Minden jel arra mutat, hogy a közönség lehetővé
teszi, hogy teljes mértékben lehessen gyakorolni a jótékonyságot. Ezért a támogatásért
kivételes értékű tiszta művészethez fog jutni,
még pedig egy gyermekifju révén, akinek
már is megalapozott a hírneve és akinek értékes jelene biztos záloga a leggazdagabb és legdúsabb jövendőnek. Nyiregyházy (Ervin műsorának legszebb számaival mutatkozik be a
szegedi közönség előtt. Mindenki kielégülést
találhat ebben a választékos ízléssel összeállL
tott műsorban, amely a következő:
1. Beethoven: Sonate pathétique (op. 13.)
2. Schubei-t: Wanderer fantázia- (op. 15,)
3. Chopin: a) Polonaisa (as-dur), b) BerCense, e) Scherzo (e-moll.)
4. Liszt: a) Liabestranm, b) XTVL rapszo;
J . - Stti
A jótékonyeélu koncert jegyeit a Várnay
L. könyvkereskedése, a D&ntaxfyarcypzág kiadóhivatala árusítja.
Jadtowker hangversenye. A Korzó-mozi
igazgatósága különben nem tudja megbálálm
a közönségnek páratlan támogatását, minthogy a művészet kiválóságait mutatja t>«
hangversenyei keretében. Csütörtökön, január
31-én rendezendő hangversenyén
Jadlowker

Pénteken szombaton és vasárnap.

A szezon legnagyobb slágere
A magyar filmgyártás remeke.
Jókai

MŰVÉSZET

dia

Telefon 11-85

Igazgató: VASS SÁNDOR.

S Z Í N H Á Z

mór

'

regénye a filmen.

U

H
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X

A

Telefon: 872.

Hétfőn és kedden,
január 2S-án és 29-én.
A m i l l i á r d o k világa.
két részben 8 felvonásban

Szenzációs detektívciklus.

Rendezte WILHELM KÁROLY.

I. rész.

Főszereplők.

Gaál Gyula
Dr. Torday Ottó
Somlay Arthur
Hajdú József
Molnár László
Virág Jenő

Gombaszőgi Tivadar
Kende Paula
Szentgyörgyl Márta
Simon Mariska
Sarkady Aladár
Szöreghy Gyula

Detektivdráma 4 részben.
Irta és rendezte

HARRY PI£L.

Előadások 5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4,
5 fél 7, 8 és fél 10 órakor.

m i m

Zsölye 2.50 l. hely 1.20 K.,
l -K. III. hely —.70. fii!.,

A legizgalmasabb filmszenzáció.
w >
Előadások d. u 5, 7 és 9 órakor Jegyek előreválthatok d. u. fél 4 órától kezdve.
r r

Szeged, 1918. január 37,
Hermán kamara énekest a tüneményes hangú
tenoristát mutatja be a szegedi közönségnek.
Jadlowker művészete ma oly fokon áll, ami
fölött magasság alig létezik az ének birodalmában. Jadlowker éneke a legmagasabb stílust képviseli, hangja a legszebb és legtisztább
tenor. Ahol eddig — jobbára világvárosokban
— énekelt, ott diadalt aratott és hallgatóságának a legtökéletesebb gyönyörűséget szerezte.
Minden bizonnyal igy lesz ez Szegeden is.
MKisora gazdag, változatos, méltó az ő kiváló
művészetéhez, amit a következő számok igazolnak: 1. Handel: Ária a Messiás-hói. Q. Goúnod;
Cavatina Faustéból. 3. Bizet: Virágária Carmen-ból. 4. a) Goldmark: Der Trompeter. b)
Mahler Scheiden und Meiden, Strauss
Richárd: Mérgen és Ichtrage meine Mimé; 5.
Puccini: Nagy ária Tosea-ból. Az érdekes
hangverseny jegyeit 20, 16, 12 és 8 korona árban vasárnaptól kezdve árusítja a Korzó-mozi
pénztára.
Macbeth. A színházi iroda jelenti: A klaszszikus előadások ciklusában kedden [Shakespeare egyik legnagyszerűbb
tragédiájára,
Machethre kerül sor. A kilenc képből álló műremekre nagy ambícióval készül a szén ház. A
címszerepet Dózsa Jenő játsza, aki eddig is
bebizonyította tehetségét és nagy készségét,
mely a Shakespearc-alnkok ábrázolására alkalmassá teszi. Az előadásban részt vesz a teljes drámai személyzet, a szereposztás pedig a
következő: Lady Macbeth K, Gömöry Vilma,
komornája Zikó Ilma. Ranquo Szegő Eridre,
Ma cd n ff Körmemly Kálmán. Malcolm László
Tivadar, kapus Kertész Endre. Kisebb szerepeket játszanak Cserényi Adél. ITti Gizel'a,
Gróf Eszti, Rogoz Szilágyi Góthi. Az előadás,
valamint a bét többi előadására szóló jegyeket vasárnap reggeltől kezdve árusítja a nappali pénztár.
A heti műsor. A színházi iroda jelenti :
A hét műsorát az eddigi szezon legnagyobb
sikert ért darabjaiból állította össze a színház.
Hétfőn Bródy Sándor nagyhatású romantikus színmüve, A szerető kerül szilire Vajda
Ilonával a címszerepben, csütörtökön Hevesi
Sándor történelmi vígjátéka, A hadifogoly
van műsoron K. Gömöry Vilmával. Vajda
Ilonával, Almássy Endrével és Körmendy
Kálmánnal a vezető szerepekben. Szerdán a
Pillangó kisasszony njabb előadása következik. Eddig még mindig zsnfolt ház gyönyörködött 0. Hilbert J a n k a és Ocskay Kornél
tökéletes művészetében, maga a közönség kív á n j a az opera állandó müsorno tartását.
Pénteken a Legénybucsu fülbemászó melódiái, szombaton a Sztarabul rózsája esedékes,
vasárnap pedig kitűnő népszínmű van a műsoron, a Tót lány. Lesz a héten két délutáni
előadás is szomabton a Favorit, vasárnap pedig a Dada.
Elmarad a Szikszay-hangverseny. A
vasárnapra hirdetett L. Sziklay Mari féle
hangverseny a művésznő betegsége következtében elmarad. A hangversenyestét február
2-án, szombaton este fogják megtartani.

házicsengő

szerelő* é s javítóműhely

M O Z I .

Malomipari é s Áruforgalmi R--T. Budapest,
V., Gizella-tér 3.

ooco

AZ U R Á N I A SZÍNHÁZ MŰSORA:

SiirgönycittL: Malombank.

Péntektől vasárnapig „Rémes éjszaka" dráma 5 felvonásban a főszerepben Mária Widallal.
Hétfőn és kedden : „A íe'cefe lord (A milliárdok világa
szenzációs detektivciklus I) Detekiivdráma 4 ré ; zb.
Szerdán és csütörtökön : ,;A hallhatatlan asszony" fantasztikus dráma 4 felvonásban, a főszerepben
Paulay Erzsivel.
Péntektöl-vasárnapig: „A Pál-utcai fiuk" dláktörtéiiet
4 részben.

n a p i

A VASS MŰSORA:
Vasárnap: „A ha'oft akarata" dráma 3 felvonásban
Sibill Smvlowával.
Szombaton „Az élő múmia" bünügvl dráma 4 részben
és vasárnap „Sziv és arany" cowboy dráma 3 felv.

AZ AFPOLÓ

MŰSORA:

Vasárnap „A vén czigány" népszínmű 4 részben. Leontíne Külmbereeel
Szombaton „A léleklátó" fantasztikus d-érna 4 részben
és vasárnap az „Az agra kincse" bünügyi dráma
4 felvonásban.

* A fekete lord. A milliárdok világa cimü
defekt iv-öikius legizgalmasabb és legérdekesebb része ez az első film, mely bámulatba
fogja nagyszerű trükkjeivel a közönséget ejteni. vetítésre kerül hétfőn és kedden. Az érdeklődés oly nagy, liogy mindenki jól teszi, ha
jegyről előre gondoskodik. E z alkalommal
minden előadáshoz számozott jegyeket bocsájt
ki az Uránia már hétfőn délután 2 órától.
* A halott akarata. Izgalmas bünüpvi vonatkozású drámát mutat be vasárnap a Vassuiozi; a főszerepet Sybill gmolowa. a legérdekesebb filmiriüvésznő játsza.
* A z A p o l l ó b a n A vén cigány népsz£nmüt
vetítik Leontina Külmberg és Hermann Valentin nagyszerű alakításaival.
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KÖ¥ESI

Telefon interurbán 1308.) mely a legnagyobb
pontossággal é s gyorsan bonyolítja le a
megbízatást. — Ugyanitt házasságközvetités a legnagyobb titoktartás
mellett valláskülönbség nélkül.
Vidékiektől válaszbélyeg.

BpüIefiounháH. záPlaultásoH. Kályha-, spartieröés hásluengöjaullásoh, házKsengh szenelés. gazdasági gépen laultása és minden e ssaHmáöa
uégé munKáH eluállataínaK.

A r a d i - u t c a 5 szám.
Legjutányosabban és legdivatosabb kivitelben készülnek costümök, ruhák, estélyi
toiletíek, színházi blousok, alakitások is.

®@@®s@®®a®®sss®®®

sort ka, s z a l á m i

Ferenci.

cukrászdájában Kossuth L.-sug. 61.
minden nap friss sütemény kávé, tea, kapható.
Mindenféle megrendelést elfogad.

és egyébb husnemüek
szardínia, husieveskocka

Danner Mihály
"

csemegekereskedésében.
Széchenvi-tér.

aeasaaassaasaass®

rendelések

Csiraképesséqért, tisztaságért szavatolunk.
Hagymamag.
karaláb,
káposzta,
paradicsom, petrezselyem, kell, sárgarépa,
vörös céklamagot, dughagymát, vajbabot és
mindenféle kerti
magvakat, foghagymát,
mézet, cirokmagof, heremagot gledicsiát legmagasabb árban vesz, rézgálicot, cukortakarmányrépa magot ajánl
terménykereskedő,
Petőfi Sándor-sugárut 91.
Telefon 134.

Hoffmann János

KÉZIMUNKA

ÜZLETE

Tisza Lajos-körut 48, sz.
Dus raktár elörajzolt kézimunkákban. Hímző munkát
elvállalok a legszebb
kivitelben.

MIJTTAYIDZ!
Kossuth Lajos-sugárut 8 szám
alatt fővárosi mintára berendezett
és kitűnő minőségű árukkal felszerelt

élelmiszer, főzelék, 2öldség és gyümölcs
üzlet nyilt. — Szép karfiol és méz
édes csemege-tök sülve állandóan kapható. Olcsó árak! Telefon 773.

Hoifer é s T á r s a
Kelemen-utca 7. sz.

BÉLA

ügynökségi irodájához, (Margit-utca 2 8 1.10.

szállítunk.

A nagy maghiányra való tekintettel

fiiNifisíg.

Ha házat, telket, vendéglőt, szállodát, kávéházat vsgy bármi más üzletet, továbbá
kisebb-nagyobb birtokot akar eladni, vagy
venni, úgyszintén lakást vagy bútorozott
szobát kiadni vagy bérbevenni, ugy kérném
a legnagyobb bizalommal fordulni

á r o n

csakis a beérkezés sorrendjében vehetők figyelembe.

Felelős .szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótuíajdonos: Várnay L.

SZEBEO, HM-UÍ(a 15.
Az összes hangszerek és
beszélőgépek
legnagyobb
r a k t á r a . Javítások szakszerűen és g y o r s a n készülnek.

Telefon szám : 134-94.

mig a készlet tart

mlllielll: Iskola-utca 18. sz.

Virágház " 2 M J ; .

nyilt

meg a Korzó-mozi házában a Városházával szemközt-

Csikós

ii

DÉLMAGYARORSZÁG

^

ggöngörü virágok

+

4

és művészi kötés.

^

a legrövidebb idő alatt jutányos
•
árak mellett készit
•

JAKOBOVICS M Ó R N É Aradi-u. 5. 11. 8.

APRÓHIRDETÉSEK.
Biztos megélhetései
ség miatt azonnal eladó. Bővebbet K Ö V E S I
Margit-utca 28 szám 1. em. ajtó 10.
1 Imí

ura

»c=até>Ahke*-w

t-5»aa«gClöüí£

kerestetik

BÉLA

tanítónő ki

n é m e t nyelvben és zon-

gora oktatást adna. Bővebbet Margit-utca 28 ajtó

10.

Szagéd, 1018. Január H,

DÉLMAGYARORSZÁG
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A világítási rendelet
határozatait a fényhatás
csökkenése nélkül csakis

i

fél-wattos
lámpákkal

rmmmmmmmmmmmmmm
•

lehet betartani.

Használjon 25, n, 50 iti lopszii
Tungsramlámpákat.

Rákosi Viktor

Klsárteí ölitöPláH

Bog Haraszkd

Ára 6.—

Ára

Éjfél,

Móricz Zsigmond

moh

misztikus magyar novellák
Ára

Városi fuuarozasi D M
a

Most hol a nap

Ára 5.—

Dr. Szirtes Artúr

I! saját ábpázafompál
Ára

ihal

4.—

Ára 4.—

Szomory Dezső,

Révai Mór

Migpr derankráfta, magyap
ütasféiíd

Ára 6.—

Ára

U) ullág telá

u
o
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a>
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Csekonics-u. 6.

Széchenyi-tér 17.

Teicton 8 5 4 .

Telefon 8 5 5 ,

B szereld

Barbusse.

Lakatos László

fÁra 5 . Prévost M.

üp ás szolga

Ára 4.
Heymann Róbert

tm

Ára 4 . Szederkényi A.

Ára 5..

Ára 4 . Rákosí V.

0) tahereistm

Ára 3.-

• • •

Kufrin Ivánovics,-

fl párba)

(Fekete-ház.)
Kenyeres Gyula,

Szomaházy István

terpi

tulajdonos

UTOROKAT vesz és elad

javításokat és modern berendezések készítését rajz szerint
elvállal. Szolid árak ! k e n d e r e s !
^leviía^'o^^.lfőn5^:

Ára 6.50
Gróf Andrási

Kaphatók:

Nyomatott Várnay L, köny vnyomdájában} Kárász-utca 9.

Gyula

fl fiáhopo ás a a fiéha

Ára 3.-

Ára 4.—
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Ára 5.-

Ára 10.—

flz öröh film

Szives p á r t f o g á s t k é r

SzluáPtiány

8 szép RlRgpatiné hrinollBla

Berde Mária.

Kitűnő és tisztán kezelt italok. S z o l i d és pontos k i s z o l g á l á s .

Szini Gyula

Pekár Gyula

Ot

„Demokrafa-kávéhái:"

Ára 5.—

Ára —.80

CA

n
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n
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Ára 3.50

H maguaFSágflgqiMIIKMí

Bródy Sándor,

a

n>
n-

4.

filét szerstüle

Ara 3 —
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CA

Ára
Qyóni Géza

Révai Mór

B

CA
CA

a

n Legmegbízhatóbb cég. ::
Legolcsóbb beszerzési forrás.

Brödy Sándor

fl>9?

CA

Mandha iiodáp

Ára 8.—
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Gábor Andor

Ára 5.—

női kalap divaterme
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Ára 3.50

Esten! Klára Hutla
Méray-Horváth Károly

cc

iroH

4.—

Analole Francé

D e á k Ferencz-u. é s Oroszlán-u. sarok.

ihi

Móricz Zsigmond

Halálos fiatalság

Velour- é s bár6ony-modeIIek, n e m e z - é s
g y á s z k a l a p o k , fátyol, s z a l l a g é s toltüzékekb e n n a g y választék. Alakitások é s d í s z í t é sek j u t á n y o s árban, ú g y s z i n t é n s z ő r m e ,
s a p k a és g a r n i t ú r a a l a k i t a s o k a t v á l l a l .

R ó z s a I m r é n é,

Ára T . -

Balázs Béla

Hölgyek figyelmébe!

férfi és női divatcikkek
legnagyobb rakfara. —

Ára 3.—

Biró Lajos,

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 I r ó
g é p e k t é n y l e g mesések.

I

Feheto hOdöh alatt

Ára 4.-

kitűnő hatású kapható a Leinzinger
gyógyszertárban Szeged Szécsényi-tér.

é g é p s z a l a g s z é n p a p i r stb. uj és h a z s n á l t
rógépek
á l l a n d ó a n r a k t á r o n tartatnak
S Z E G E D , S z é c h e n y i - t é r 8 . T e l e t o n sz. 3

Pártos Zoltán

B páhoá

Fagybalzsam

wmmmm

E s t é n k i n t e l s ő r a n g ú cigányzene.

Ára 6.50

Mikszáth Kálmán

Bem mese az iföBánröl, hQQU a

D

Ára 6.—
Csatlió Kálmán

H - l i

mm.

6.—

Kiss József,

3 teherautóval, 9 pótkocsival és lófogatokkal felszerelve vállal mindennemű
fuvarozást helyben és vidékre. Telefon 374. és 585. sz.

8.—

Ára 2 . Herczeg F.

í m Básslá klrily
Ára 3.50

Várnay L.

könyvkereskedésében

SZEGED, Kárá»z-utca 9

