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Háborús kalács. 
A sors. melv sokszor szines szavú törté-

nelmi könyvek tanúsága szerint a múltban is 
gyakran volt kegves hozzánk, nem hagv 
cserben a háború negyedik. telén sem. Isme-
retes bajainkat, meivek alatt szegénv mind-
annyian nvogiink. csokorba kéne most köt-
nünk. hogv iav az iinneoélvesség némi ke-
serű izével fogadiuk a sárga jövevényt, ki az 
idén talán tnikorán is jön, a háborús kenye-
ret. a kukoricává! édesített oláh nemzetiségű, 
háborús kalácsot. De lemondunk a csokor-
kötés ez alkalommal keserves müveletérői, 
szürke hétköznap: gúnyában várjuk a ková-
szolni való kukoricás lisztet, kiűzünk lelkünk-
ből mindent szint, gúnyt és hangulatot, ami 
a szükséges hangulatot ronthatná és háborús 
beletörődéssel mondu.iuk: lehet, hegy gondo-
sabb előrelátás mellett mée nem kellene szá-
molni ve'e. de a mi türelmünk legyen na-
gyobb, mint amilyen ió az ország kormány-
zása és ha tán egyesek hibájából része-
sülünk is ily korái: a kukoricás kenyérből, ne 
feledkezzünk meg róla. az állitólasr végétiáró 
háború negyedik évét tapossuk, eredményét 
ne veszélyeztessük, akár mert némelyek rész-
szál dolgoznak, akár mert a végzet szőrit 
bennünket. 

De aireirtiet. lemondást, békülékeny ki-
engesztelődést és megnyugodó beletörődést 
prédikálhat-e és-kérhet-e akárki is más ala-
pon. mint azon. hogv a nélkülözések és tűré-
sek egyformán fogják sújtani az ország min-
den fiát? Az ország nem felejtette el. de nem 
is felejtheti, hogv az a kormányzati rendszer, 
melv most van átalakulóban, a legszorosabb 
személyi és tárgyi kapcsolatot tartia azzal a 
kormányzati rendszerrel, melv a demokrati-
kus jelszavával váltotta fel Tisza hétéves 
uralmát. A választójog megvalósítását na-
gyon helyesen legújabb alakulás is a legelő-
ször megoldandó állami feladatok élére he-
lyezte. De a demokratikus kormányzásnak 
közben minden erejével a háborús feladatok, 
köztük első sorban a közélelmezés helyes 
megoldásával is brillírozni kellett volna. Az 
egyik nem alterálja a másikat, sőt: a demo-
kratikus alapokon átszervezett közélelmezés 
csak bizalmat keltene. 

A levegő tele van jelszavakkal, a divatos 
jelszavak hódítanak, pedig a polgárság és 
munkásság nagv zömének szempontjából nem 
mindig hasznosak, sokszor egyenesen kárté-
konyak. Megmondtuk tehát, hogv mit ertünk 
a közélelmezés demokratizálódása alatt? Azt. 
hogv mindenki kénytelen legyen a sárga há-
borús kalácsot fogyasztani, amikor a piktor-
segéd. a kisfizetésű vasutas és magántisztvi-
selő csak a kukoricaliszt kevésbé tisztes tár-
saságában kapia a boltban a búzalisztet. Az 
egyenlő és igazságos elbánás elvét az egész 
vonalon. Majdnem azt mondhatnánk: egyen-
lőt és általánosat. Amint a munkások köve-
telték nagyon helyesén. A kukoricakenyér 
mindiárt nem lesz olyan keserves, ha min-
denki fogyasztani íogia az országban: a köz-
élelmezési minisztertől az utolsó bakterisr. 
Ne legyenek kiválasztottak, se a bitzakenyér-
re. se a kukoricakenvérre. 

Oroszország és Románia között 
megtörtént a szakítás. 

- A román követséget a külföldre szállítják. - Galac 
körül harc folgik szibériai és román csapatok között. 

- Bratianu lemondott. -
Tíz nappal ezelőtt az orosz népbiztosok 

tanácsa ultimátumot intézett Romániához, 
amelyben egy lefegyverzett orosz hadosz-
tály és egy letartóztatott katonai bizottság 
szabadonbocsájtását követelte és a sérel-
mekért elégtételt kért. Románia a huszon-
négy órára szabott ultimátumra nem vála-
szolt, sőt néhány nap múlva Moldovában 
annyira kiélesedett az ellenséges hangulat a 
bolseviki érzelmű orosz és az ott álló román 
csapatok között, hogy Jassy körül valósá-
gos ütközetbe bocsájtkoztak. 

Azóta nem érkezett hir egészen hétfőig 
az ottani eseményekről, mig aztán mostan 
egy hivatalos jelentés számol be arról, hogy 
Oroszország és Románia között megszakí-
tották a diplomáciai viszonyt és egy másik 
jelentés szerint Galac körül nagv csata to-
ljuk szibériai hadosztálj'ok és román csa-
patok kö'zött. Románia az antant biztatására 
ugy láts'zik komoly háborút akar Oroszor-
szággal, amelyben, hogy ki fogja a rövideb-
bet húzni, az nem lehet kétséges. Bratianu 
miniszterelnök benyújtotta lemondását. 

BERLIN, január 28. A Wolíf-ügyuökség 
jelenti: Pétervári szikratávirat szerint a pé-
tervári kormány megszakította a diplomá-
ciai összeköttetést Romániával. A román 
követségeket a legrövidebb időn belül a kül-

földre szállítják. Románia aranyáilományát, 
amely Moszkvában van letéve, érintetlen-
nek jelentik ki és a kormány felelősséget 
vállal azért, hogy ezt az aranyat átadja a 
román kormánynak. Scserbacsev tábornok-
tól megvonták a törvények védelmét. 

BERLIN, január 28. Ide érkezett jelen-
tések szerint Bratianu miniszterelnök lemon-
dott. Utóda Avarescu tábornok lesz. 

PÉTERVAR, január 28. A galaci ese-
ményekről jelentik, hogy a harcok a 9-ik 
szibériai hadosztály és 10-ík szibériai had-
osztály egy része, másrészt a románok kö-
zött a Gaiactól nyugatra levő magaslatokon 
még mindig tartanak. Román részről a har-
cokban a nehéz tüzérség és Gáláénál három 
monitor is részt vesz. A braila—galaci vasút 
mentén levő orosz állások egészen a Szereth 
hajlásáig, Nikolájtól keletre épségben ma-
radtak. A románok, akiknek őrségei egyide-
jűleg megvetették a lábukat a Szereth-haj-
lásban, megszálltak egy megerősített pontot 
a vasút mellett. 

STOCKHOLM, január 28. Minthogy a 
népbiztosok tanácsának ultimátumára adott 
román válasz nem volt kielégítő, Oroszor-
szág és Románia között beállott a hadiálla-
pot. A galaci csata, amelyben egyre több 
orosz és román csapat vesz részt, tovább 
tart. 

Az ukrán hadsereg leszerelését megkezdték. 
BÉCS, január 28. A^ ukrán iroda köz-

li a radának 28-ikán kiadott rendeletét, 
amely meghagyja az ukrán front lesze-

relését. Ezáltal az ottan! bolseviklek el-
lenállása megtörik. 

A 13.405 tonnás Adams gőzöst megtorpedózták. 
LONDON, január 28. (Reuter-jelentés.) 

Az Adams nevű Cunnard-gözöst, 13.405 ton-
nás, 40 utassal és 300 főnyi legénységgel 

elindulása alkalmával az ulsteri partoknál 
megtorpedózták. A személyzet legnagyobb 
részét megmentették. 

A bresztlifovszki tárgyalásokat szerdán folgtatják. 
Stockholm, január 28. Pétervárról jelen-

tik: Trockij vasárnap utazott el Bresztli-
tovszkba, ahova kedden érkezik meg. Az első 
plenáris ülés szerdán lesz. A tanácskozás 
előterében a népek önrendelkezési jogának 
kérdése iog állni. 

Sajtóhadiszáílás, január 28. A Magj • 
Távirati Iroda jelenti: Csicsaics altáborr.a • 
Wulff korvett-kapitánnyal és hortenaí r 

őrnagygyal 28-ikán ismét Bresztlitovszkba 
érkezett. 
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A külügyminiszter és a német kül-
ügyi államtitkár Bresztlitovszkban 

Bécs, január 28. Gróf Czernin Külügy-
miniszter ma Bresztlitovszkba utazott. Kísé-
retében vannak: Mittag báró és Wiesner kö-
vetek, Andrian báró és Colloredo gróf követ-
ségi tanácsosok, továbbá Gautsch báró kö-
vetségi titkár. — Gratz Gusztáv osztályfőnök 
a napokban szintén Bresztüto'vszkba érke-
zik. (M. T. I.) 

Berlin, január 28. Hivatalosan jelentik: 
Kühlmann államtitkrá tegnap este kilenc óra-
kor Hösch követségi titkár kíséretében Breszt 
litovszkba utazott. 

PÉTERVÁR, január 28. Trockij, a kü-
ügyek népbiztosa az elmúlt éjszaka Breszt-
litovszkba utazott. » 

Kriienko megfenyegeti 
a burzsoá*!. 

BASEL, január 28. A Baseler Nachrich-
ten jelenti Pé te r várról: Kriienko főparancs-
nok a vörös gárda fogadása alkalmából a kö-
vetkezőket mondotta: 

— A béke jó ügy, de a burzsoa-szabad-
ságért folyó harcban minden szabadságot 2! 
kel! nyomni. Semmitől se riadunk vissza, 
rémület jár a nyomukba; jaj azoknak, akik 
ellenünk fellépni próbálnak. Nem szabad kí-
mélni ellenségeinket, mert különben mi ve-
szünk el. 

BÉCS: A Secolo szalonikii levelezője 
beszélgetést folytatott Pasicscsal, aki kije-
lentette, hogy Londonból, Párisból, Was -
hingtonból formális ígéretet kapott, hogy 
Lloyd George és Wilson programja a mini-
mumot jelenti, amely csak ar ra az esetre 
lenne érvényes, ha az antant kénytelen bé-
két kötni. Győzelem esetén, amelyben szi-
lárdan bíznak, Olaszország és Szerbia aspi-
rációi kielégítést nyernek. 

KOPENHÁGA: A Berlinske Tidende je-
lenti Párisból: Az orosz bizottság Lenint és 
Trockijt halálra Ítélte. Ez a bizottság kizáró-
lag nőkből áll. 

BERLIN: A' Wolff-iigynökség jelenti 
28-ikán este: Asiago és Brenta között az 
olasz támadásokkal kapcsolatban heves har-
cok fejlődtek. A többi harctereken nincsen 
újság. 

BERLIN: Buvárhajóink az Anglia kö-
rüli elzárt területeken 20.000 tonna tartalmú 
ellenséges hajóteret sülyesztettek el. 

BERLIN: 1917 február elsejétől decem-
br 3 í-Ikélg elteit időben tengeralattjáróink 
27 csapatszállító gőzöst és 265 hadianyagot 
szállító gőzöst sülyesztettek el, amelyek kö-
zül 97 muníciót és kész hadlszereket szállí-
tott. Az Ilyen módon megsemmisített mu-
níció egy hónapra elegendő lett volna egyen-
kint 15.000 emberből álló 50 hadosztály ré-
szére. 

KONSTANTINÁPOLY: A Sultan Javus 
Selirn (Goeben) cirkáló ide érkezett. Telje-
sen használható állapotban van, A repülök 
bombái csupán a kormányát rongálták meg. 

MADRID: Barcelonában ostromállapot 
van. 26.000 asszony tüntetett a drágaság és 
az éhínség ellen. 

BERLIN: A Wolff-iigynökség jelenti: 
Franciaország a világháború három évében 
két millió embert veszitett, vagyis egész 
népességének öt és fél százalékát. 

Heves tüzérségi harcok a Hétközség fensikján. 
BUDAPEST, január 28. (Közli a mi- j 

niszterelnöki sajtóosztály.) A líéíközség fen- j 
síkján a tüzérségi harcok időnkint nagyobb i 
hevességre fokozódtak. j 

A VEZÉRKAR FŐNÖKE. 
BERLIN, január 28. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: A Héíközség fensikján tegnap 

délután óta tartanak a tüzérségi harcok, a 
melyek reggel szürkületkor a Col del Rosso 
területén a legnagyobb hevességre fokozód-
tak. A többi harctérről nincs újság. 

LUDENDORFF, élsö főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Felderítő harcok nyugatom 
BERLIN, január 28. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcso-
portja: Becelaeretől északra egy fetderitö 
előretörés alkalmával tizenhét angolt, köz-
tük egy tisztet elfogtunk. A tüzérségi tevé-
kenység csaknem az egész arcvonalon cse-

kély veit. Csupán a Champagneban és a 
Miaas-terüJeten volt egyes helyeken élén-
kebb. 

LUDENDORFF, első főszállásmester 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Pénteken fog válaszolni Wilson 
a külügyminiszter és a kancellár 

kékebcszédére. 
Bern, január 28. A Newyork Herald je-

lenti: Wilson elnök Pénteken a kongresszus-
ban válaszolni fog Czernin és a német biro-
dalmi kancellár beszédére is. Eddig az volt a 
szokás, hogv ilven esetekben a kiiiagvirrnisz-
térium előre informálta a sajtót arról, hogy 
mi lesz a beszéd előrelátható tartalma. Most 
nagy titokzatossággá! veszik körül a dohot 
és minden információi megtágadnak to sajtó 
képviselőitől. 

Az antant-sajtó a külügyminiszter 
és kancellár beszédeiről. 

Zürich, január 28. Az angol sajtó Czer-
nin cs Hertlina beszéde után további háború-
ra teszit. A Morning Posí és a Daily T J e -
eraph különösen azért követeli ezt, mert 
Hertling arról mert beszélni, liogv Anglia ad-
ja fel támaszpontjait a tengeren, amelyek pe-
dig világuralmát jelentik. Ez a fegszemtele-
uebb és leghaílatlanabb követelés. Ha Német 
országnak kell/Malta. Gibraltár, vagv a Falk-
land szigetcsoport, jöjjön és vegve el. — A 
Times azt irta. hogv gróf Czernin csak azért 
csalogatja és édesgeti Wilsont, hogy az an-
tantban szakadást idézzen elő. Az olasz la-
pok megállapítják, hogv » központi hatalmak 
és az antant álláspontja között még igen 
nagv a különbség. A magvar és az osztrák 
monarchia minél előbb rheg akarta kötni a 
békét, még pedig tulnagv áldozatok nélkül. 
Czernin nyilatkozatai az antant legszeré-
nyebb várakozásait sem elégítik ki. Párisi 
lapok szerint az antant-kormányok között 
élénk eszmecsere folyik a válasz körül, a 
melyet gróf Czernin és gróf Hertling beszé-
dére fognak adni. Wilson elnök pontról-pont-
ra válaszol a külügyminiszter beszédére. Ké-
sőbb Clemenceau is felelni fog neki. 

Egyre bonyolódik az oroszországi 
helyzet. 

Zürich, január 28. A Havas-ügynökség 
jelenti: Oroszországban uj köztársaságok ala-
kulnak. Igv a turkesztáni. amelyet a Tas.-
kendben összegyűli alkotmányozó gyűlés 
kiáltott ki, továbbá a baskir törzsek köztársa-
sága, ezek a^ délarali síkságot. Orenburg, 
Perm és Samara kormányzóságokat lakiák, 
végül az uffai köztársaság, amelvet az Uffú-
1-nn ülésező tatár gyűlés kiáltott ki. 

A Nus Vjek pétervári lap ezeket Írja: A 
moszkvai lapok n kormány négv ui rende-
lete folytán megnémultak. A rendeletekben 
nincs senirni ui. mert az összes bolseviki 
rendszabályokat a cári kormányzat kormány-
zói és tartoinánvfőnökei már életbe léptették. 
Az első rendelet niegiriditia a harcot Mosz-
kváben az ellenforradalmárok ellen. iMint az-
előtt. móri is tilos az utcákon és tereken való 
gyülekezés. Az előzetes cenzúrát is bevezet-
ték. A várost csak engedéllyel lehet elhagy-
ni. A második rendelet a cenzúra hatáskörét 

bővítette ki. A népbiztosok működését sem-
minemű irányban nem szabad bírálgatni, a 
központi és helyi forradalmi szervezetektől, 
vagyis a szovjetről, tüntetésekről, gyűlések 
avagy egyesek határozatairól nem szabad 
liirt adni. természetesen csak az esetben, ha 
a kormány közegeinek működését helvtele-
u'tik. A harmadik rendelet értelmében min-
den lap köteles a közö't hirek cáfolatait le-
adni. ha a valóságnak nem mindenben meg-
felelt. Ebben a kérdésben a népbiztos dönt és 
jogában ál' az ellenszegülőt 25 ezer rubelig 
vagy hat hónapi fogház'g teriedő büntetés-
sel sújtani. A negyedik rendelet a forradalmi 
törvényszéket lépteti életbe. Ennek jogában 
áll: 1. pénzbüntetést kiróni; 2. szabadság-
vesztésre itélni, gonosztevőket Moszkvából és 
elővárosaiból száműzni és ezeket politikai 
jogaiktól megfosztani. 

A Times jelenti Pétervárról: A csapatok 
elnyomták az éhség-zavargásokat. Fegveve-
res csapatokat küldtek ki. jiogv a szomszé-
dos falvakban élelmiszereket rekviráljanak. 
Az élelmiszer-inség Pétervárott krit'kus hely-
zetet teremtett. A bolsevik'ck elrendlték a 
Vörös Kereszt feloszlatását, melynek elnökét 
Pokrovskv volt külügyminisztert, letartóztat-
ták volt. A vörös gárda letartóztatta az al-
kotmányozó gyűlés nyolc tagját. 

Az angol munkásság nem kívánja 
Elzász visszaadásét. 

Bem. január 28. Az angol munkás-kon-
gresszuson szétosztott hadioélmemorandum 
az angol munkásság hadicéljainak. Belgium. 
Szerbia és Montenegró füégetíetiséscnek visz-
szaáihtásdt jelöli meg. Elzász-Lotharingiát a 
memorandum egv szóval sem említi. A vita 
során Hendőrsön annak a meggyőződésének 
adott kifejezést, hovri Angliában jimius és 
szeptember között uj választások lesznek. 

Finnországban ellenforradalom 
készül. 

Stockholm, január 28. Finnországban a 
viszonyok egyre rosszabbodnak. A szenátus" 
tagjai, a szocialisták és a Kelet-tengeri flot-
ta matrózainak bizottsága között egy hadi-
hajó fedélzetén Helsingforsban élénk tár-
gyalások folytak, melyeken a matrózok a 
polgári lövészhadtest leszerelését és a vö-
rös-gárda fegyvereinek kiszolgáltatását kö-
vetelték és azzal fenyegetőztek, hogy ellen-
kező esetben Helsingforsot öss'zelövik. Svin-
hufvud. a finn köztársaság elnöke, megta-
gadta a követelés teljesítését. Több katonai 
bizottság proklamációkba szólítja fel a l.ö-
vészhadtestet, hogy harminchat órán belül 
tegye le a fegyvert. A szenátus ellenprokla-
mációkat adott ki. Az ország számos vidé-
kén sztrájkolnak, a vasúti forgalom is szü-
netel. Ha Torneábau a határőrséget ónn 
csapatok veszik át, Haparanda és Tornea 
között megindulhat a táviróforgajom. 
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(Jtban van a kukorkakenyér. 
(Saját tudósítónktól.) A polgármesterek 

állandó választmánya dr. Bárczy István bu-
dapesti polgármester Éneklésével- szombaton 
— mint megírtuk — közélelmezési kérdések 
ügvében ülést tartott Budapesten. Az érte-
kezleten Szegedet dr. Snmcuvi Szilveszter 
polgármester képviselte. Az ülés legfonto-
sabb tárgya a közönség lisztellátásának biz-
tosítása volt. Sikerült is megoldásokat talál-
ni. amilyen Például a gabona nvolc százalék-
kal való jobb kiőríése és a kukoricaliszt új-
bóli kötelező használata. Vagyis: a kenye-
rünk még mkább feketébb lesz, de a sok kor-
pa mellett legalább kukoricalisztet is kapunk 
beléje. No, nem kei megijedni, nem sokat. 
Csak éppen ízelítőül, egy pár százalékot. 
Mondjuk például: huszonötöt. Hiszen amikor 
jók voltunk, türelmesek voltunk és szabadok 
voltunk, mint ma, mindig ezt kaptuk: huszon-
ötöt. Az állandó választmány ülésérői egyéb-
ként az alábbi részletes tudósításunk szá-

nt 
moi ne: 

Az ülés megnyitása után elsősorban a 
lisztellátás nehézségei kerültek tárgyalás alá. 
A fölszólalók elsősorban azt az eljárást ki-
fogásolták a közélelmezési kormánv) részéről, 
hogv amíg az élelmiszerpiacon hozzá lehe-
tett jutni főzelékfélékhez és egvéb szílksé-
ges. fontos élelmiszerekhez, magasabb fej-
kvótát állapított meg a lisztre. Viszont most. 
amikor az élelmiszerpiac megszűnt, amikor 
legnagyobb szükség lenne a magasabb fej-
adagokra. a kormánv leszállította a fejkvótát. 
Ezeknek a tényeknek leszögezés'e után meg-
állapította az értekezlet, hogv a fejkvóta le-
szállítását állandósítani nem lehet. Vissza 
kell álliiani fölt étimül a magasabb fefadáw-
kat. Miután azonban a gabona-készlet cse-
kély, ugy, hogv a fejkvóta emelése a kész-
letek veszélyeztetése nélkül nem történhetik 
meg. a választmány azt javasolja a közélel-
mezési kormánynak, hogv a gabonanemük 

kiőrlési százlékát az eddigi nyolcvan száza-
lék helyett nyolcvannyolc százalékban álla-
pítsa meg. Ezenkívül javasolta még a polgár-
mesterek állandó választmánya, hogv az.em-
beri táplálkozásra alkalmas kukiricának állati 
etetésre való fölhasználását rendeletileg tilt-
sa el a 'Kormány. Igy a hiányos lisztmennvi-
séget legfeljebb 25 százaléknyi kukoricaliszt-
tel pótolni lehet. 

Ezután a zsirellátás biztosításáról folyt 
tanácskozás. Az állandó választmány kéri a 
kormányt, kontingentálja, hogv egyes váro-
sok lakosaik zsirral való ellátására mennyi 
sertést, hizlalhatnak évenkinf. A kontingen-
tált mennyiség kihiztalására a kormánv a 
szükséges anyagokat bocsássa a városok 
rendelkezésére, hogv azok a hizlalást elvé-
gezhessék. A fönmaradő sertésmennviség fö-
lött aztán az állam szabadon rendelkezhet. 

Végül a városok kölcsoneiről foivt ta-
nácskozás. Csaknem valamennyi városnak 
sok milliós kölcsönre van szüksége, hogv 
nvomban a háboru után hozzákezdhessen a 
restauráció munkájához. Kölcsönök fölvéte-
lére sohasem volt alkalmasabb idő-a mainál, 
de a városok mégsem vehetnek föl kölcsö-
nöket. mert nem tudnák a milliókat addig, a 
mig szükség lesz rájuk, gyümölcsözőié? ugy 
elhelyezni, hogv nagy, összegeket rá ne fizes-
senek. A városok kongresszusa ezért kéri a 
kormányt, hogv a városok által fölvett köl-
csönöket a háboru végéig az állam vegye át. 
Ha aztán a háboru véget ér és a városoknak 
a pénzre szüksége lesz. az állam ezeket a 
kölcsönöket visszaadni köteles a városoknak. 

A polgármesterek állandó választmánya 
határozatait, illetve javaslatait memorandum-
ban terjeszti föl a kormányhoz. Valószínű, 
hogv a kormánv a lisztre vonatkozó javasla-
tot .haladéktalanul magáévá teszi. A kukorica-
kenyér tehát már útban van. késziiíhe'tiítk 
hozzá. 

Wekerle a Ház csütörtöki ülésén közli az uj párt 
programját. 

— Az államtitkári állások betöltése. — Több Károlyi-párti főispán 
csatlakozik az uj párthoz. — Az uj miniszterek elfoglalták hivatalaikat.— 

(Budapésli tudómtónk telefon jel&iiése.) A 
képviselőhez, mint ismeretes, csütörtökön 
tartja hosszabb szünet után első ülését. Ennek 
az ülésnek legjelentősebb eseménye az uj kor-
mány bemutatkozása és dr. Wekerle Sándor 
programbeszéde lesz. A programnyilatkozat-
hoz' a politikai pártok vezérei szólnak hozzá és 
kifejtik álláspontjukat. Az alkohnáttypárt, az 
Apfidnyi-pári és a néppárt csatlakozását je-
lenti be, gróf Károlyi Mihály pedig megindo-
kolja, bogy miért megy pártjával ellenzékbe. 
Azt hiszik, bogy az Apponyi-párt teljes egé-
szében részt vesz az uj alakulatban, a néppárt 
is, bizonyos szervezeti különállás mellett és 
számítanak tiz-tizenöt pártonkívüli és néhány 
Kárólyl-vkrii csatlakozására, Csütörtökön este 
a kisebbségi pártok értekezletet tartanak. Az 
alkotmány-párt és az Apponyi-párt ezen az 
értekezleten kimondja feloszlását, a Károlyi-
párt pedig — a programnyilatkozat után —-
megállapítja az ellenzéki küzdelem módsze-
rét, 

. Az államtitkári állások betöltése folya-
matban van. Egyelőre a kombinációk kereté-
ben mozog a kérdés. Hir szerint őrgróf Pali a-
vieini iGyörgy, Pjcáug'yáy Móric és báró Balt-
lik Iván államtitkárok valószínűen megma-
radnak. A kereskedelemügyi államtitkárság-
ra Szterényi gyakorlati szakembert keres, Vá-
föonyi államtitkárja előreláthatóan dr. Sebess 

Dénes táblai tanácselnök lesz, honvédelmi ál-
lamtitkár pedig Payr Vilmos miniszteri ta-
nácsos. A pénzügyi államtitkárságot csak 
Popovias kinevezése után töltik be. 

Jól értesült körök szerint gróf iSerényi 
Btjla vállalja a. földművelésügyi tárcát és ez-
zel a kormány tagjainak száma — a pénz-
ügyminiszterség kivételével — teljes lesz. 

A főispáni karban — a Károlyi-párt ma-
gatartása folytán — természetesen változások 
lesznek, bár ugy látszik, bogy a Károlyi-párt-
nak nem összes főispánjai mondanak le, ed-
dig csak fűobek Kornél esztergomi és Vas Já-
nos hevesi főispán jelentette ki, bogy nem ma-
rad meg lielyén, a pártnak ezenkívül még 
négy főispánja van — Barabás. Justh, Ba-
loghy, Tomikig. Baloghy Ernő Bács-Bodrog 
vármegye, Zombor és Szabadka városok főis-
pánja szintén lemondott álláháról. de mert 
egynttal kilépett a Károlyi-pártból és uj párt-
hoz való csatlakozását, jelentette be, Tóth Já-
nos belügyminiszter felkérte, hogy állását 
tartsa meg. Baloghy főispán megtartja hiva-
talát. Gróf Kgrólyi József, Fehér vármegye 
főispánja íhir szerint ugyancsak az uj párt-
hoz csatlakozik és állását ennek folytán meg-
tartja. Hire jár, bogy Barabás Bléa aradi és 
Justh János makói főispánok is kilépnek a 
Károlyi-párt kötelékéből és megtartják hiva-
talukat,. 

Az uj miniszterek nagy része — minden 
fogadtatási ceremónia nélkül — szombaton el-
foglalta hivatalát. Gróf Esterházy Móric táv-
eanc'lküli miniszter bérfőn ment először hiva-
talába. A legkorábban kezdett működéséhez 
herceg Wiridisehgratz Lajos, az uj közélelme-
zési miniszter. 

A Magyar Tudósító jelenti: Az uj kor-
mány egyik vezető tagja kijelentette, hogy 
Wekerle programja a hadsereg kérdésében 
megvalósítani mindent, amiért évtizedek óta 
küzdöttünk. A magyar hadsereg érdekében 
kétszeres kötelességünk, hogy teljes erőnket 
latba vessük. Az uj pártot programjának e 
sarkalatos pontja teszi alkalmassá, hogy a 
pártok egységébe tömörüljeitek. A Károlyi-
párt magatartása teljesen érthetetlen. Ugyan 
azt a taktikai hibát követi el,' mint Andrássy 
idejében; akkor az Andrássy-pár küzdött a 
magyar hadseregért és Justh az önálló bank 
ügyét helyezte előtérbe és ezért nem lehetett 
megvalósítani a fontos nemzeti követelést. A 
helyett, hogy Károlyiék is támogatnák a ma-
gyar hadsereg ügyét, akadályokat akarnak 
görditeni annak útjába. Ez a felfogás dominál 
minden pártban, amelyek most néhány na-
pon belül egységes pártba tömörülnek. 

- Budapesti tudósítónk telefon jelentése. — 
(Nem nyilatkozhatnak a miniszterek.) 

Több újságíró meginterjúvolta az uj minisz-
tereket. A miniszterek egyértelmüleg kije-
lentették, hogy nem nyilatkozhatnak. Ennek 
háttere abhan rejlik, — mint az újságírók-
nak tudomására jutott — hogy illetékes he-
lyen oiyati nyilatkozatot tettek, hogy őfel-
sége nem sízivesen látja, hogy a miniszterek 
minduntalan nyilatkoznak az újságokban. Ha 
a minisztereknek mondani valójuk van, a 
parlamentben van a helye, hogy ezt elmond-
ják, csupán kivételes esetekben, ha a Ház 
nem tart ülést és fontos szakkérdésekről 
akarják tájékoztatni a közvéleményt, akkor 
van helye az újságban való nyilatkozatnak. 
Az uj kormány tagjai természetesen tartják 
magukat a legfelsőbb helyen megnyilvánult 
kívánságnak. 

(Ujabb változás a kötzéíeímezési minisz-
tériumban.) A közélelmezési minisztérium 
államtitkára Nagy Ferenc marad, aki az ad-
minisztrációs államtitkárságot a politikaival 
fogja azonban felcserélni. Á kormány vezető 
tagjai a második államtitkárságra Doniján 
Ottó íőhadbiztost jelölik, aki a honvédelmi 
minisztérium gazdasági ügyeit rtagy szak-
tudással vezeti. 

(Uj ígajzságiigyi államtitkár.) Befejezett 
tény, hogy Sebess Dénes, a budapesti tábla 
tanácselnöke lesz az uj igazságügyi állam-
titkár.) 

(Az egységes kormánypárt.) Az egysé-
ges kormánypárt megalakítására a munká-
latok erősen folynak. Az uj párt klubhelyi-
sége a Mária Valéria-tér 12. sz. alatti Lloyd-
házban lesz. Polónyi Géza pártonkívüli kép-
viselő bejelentette belépését az uj pártba. 

(Magyar miniszterek Bécsüer.) Hir 
szerint herceg Windíschemeíz Latos közélel-
mezési miniszter Szterényi József kereske-
delemügyi miniszter és báró Bottlik Iván fold-
mivelésüevi államtitkár kedden vagv szer-
dán Bécsbe utaznak, ahol az osztrák minisz-
terekkel tárcájuk körébe vágó ügyekről fog-
nak tárgyalni. • 



cRekvirálás a szerkesztőségben. 
A napokban hozzánk érkezett panaszok 

alapján megírtuk, hogy a rekvirálók szem-
mértékre dolgoznak. A cikk igazságos és tár-
gyilagos hangja a közönség körében kedvező 
fogadtatásra talált. A rekviráló közegek, 
mint az alantunkból kitűnik, igen a lelkükre 
vették komoly és szolid intelmünket és elret' 
tenlő figyelmeztetőül ma szerkesztőségünk-

ben a leglelkiismeretesebb rekviráláít végez-
tek. Történt a következőkép: 

—i Kezétcsókolom nagyságé* asszonyom 
Rekvirálni jöttünk. 

—• -Mit kéremt Papirost? 
— Nem, kérem, hanem lisztet, búzát, őr-

leményeket, 
— Liszt? Az nincsen. 
— Talán buza? 
— Buza? Az nincsen. 
— őrlemény. 
— őrlemény? Nincsen. 
— Bocsánatot kérek, akkor egy kissé kő. 

riilnézünk. 
— Tessék. 
Er re a rekvirálók elkezdtek körülnézni. 

Aki a szerkesztőségek belsőszinterét ismeri, 
az erősen téved, ha azt hiszi, hogy nálunk 
színpadi költői rendetlenség van. Nem, ez 
nálunk nincsen. Itt mindig rend van. Pe-
dáns. Olyan, mint otthon a dolgozószobában. 
(Minden a magahelyén. A papírkosár üres. A 
lapok szép rendben. Az asztalokon tiszta író-
alátétek. A székek, számszerint hét, a szer-
kesztőségi tagok helyén, A irógép lefödve. A 
szőnyegek seperve. Porolva. Szóval, a rekvi-
rálók ámultak. Lábujhegyen jártak és szima-
tolták a tiszta, ózondus levegőt, amelyet a 
szagtalan kályha árasztott magából. 

— ügyebár a Délmagyarország irta, hogy 
nem jártunk el lelkiismeretesen hivatalos 
teendőnkben? 

— Én kérem nem foglalkozom a szerkesz-
téssel — hangzott a válasz — én esak az ozson-
nákat szállítom a szerkesztőség derék munka-
társainak. Lenin urnák, Trockijnak, a Gyuri 
gyerekek Írójának, meg a li, i. urnák és az 
s. i. urnák, de én nem szerkesztek é.s önöket, 
akik igazán előzékeny uraknak látszanak, iga-
zán nem tudnám megbántani. 

Az előzéeny rekviráló ur erre elindult 
szerkesztőségünkben és elsőül felemelte a sze-
nesió da tetejét. Sötéten belenézett és látta, 
hogy itt is szénhiány ásit és ezért üres a pa-
pírkosár. Felemelte az irógép tetejét, az író-
gépbe egy fehér papirlap volt szerelve, ame-
lyen ez állt: Ritka buza, ritka árpa, ritka 
n v... A rekvirálók erre körüljárták az Író-
gépet, mint gyanús leitávi tárgyat, aztán áll-
leesve tovább kutattak. Megkopogtatták a 
többajtószányas szekrény tetején levő ösz-
szes szobrok' koponyáit — üresek voltak. Ki-
nyitogatták a szekrényajtókat és végiglapoz-
ták a nagy lexikont, hogy a lapok között nem 
• inek-e rejtett buzaszeraekre. Felnyitották a 
szerkesztő iróosztalának összes fiókjait, ame-
lvek egyikében az egyik vidéki lap, átvéve 
< kkünket, ökölnyi betűkkel hozza: 

S-t 'inertékéé dolgoznak a rekvirálók. 
A rekviráló ur erre szent borzadállyal 

csukta be a fiókot és szédülve lépett a telefon-
kagylóhoz, 

— Ott nincsen semmi kérem. 
— Nem tesz semmit kérem. Az interur-

bántól szeretném megtudni, hogy az összes szer-
kesztőségek Ica dták-e az önök cikkét. 

1 r 

K É Z I M U N K A Ü Z L E T E 

Tisza Lajos-körut 48. sz. 
Dus raktár előrajzolt kézi-
munkákban. Himző munkát 

elvállalok a legszebb 
kivitelben. 

Hagy nMlr Mis MilMHln. 

Szerencsére Telefonközpontunk előzékeny 
szolgálatának az interurbán déli 10 órától há-
romnegyed kettőig nem jelentkezett. 

Rek\ Látóink ezalatt az'idő alatt megjár-
ták a padlást és ott felvettek némi egérőrle-
ményeket. A pincében némi patkányőrlemé-
nyeket és a végén megállapították, hogy som 
elvámolni, se mérlegelni, se rekvirálni valónk 
nincsen. Hogy nincsen? Édes Istenem, ezek a 
derék rekvirálók urak olyan jószivüek, hogy 
szemmértékre inkább nem dolgoznak, azt pe 
dig, hogy egy-egy százados mérleget cepelje-
nek magukkal, senki sem kívánhatja. Az na-
gyon terhes do'og. Az élet pedig rekvirálók 
nélkül k az. Azért is tart ják szemelőtt, hogy: 
ne bántsuk egymást. 

—t. 
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T o m p a ü n n e p e . 

Tompa Mihály koszorús költőnk szüle-
tésének századik évfordulóját Szeged városa 
is méltóképen ülte meg. A Dugonics-Társa-
ság Tompa emlékének szentelt vasárnapi fel-
olvasó ülésén a városháza székterme szinül 
tig megtelt. A fénves társaság magasztos 
hangulatát emelni eljött falaink közé az őt 
megértő szivek virágával már életében meg-
koszorúzott papköltő: Szabolcsba Mihálv. ki 
közülünk talán legjobban meghallotta a por-
ladó nagy költő szivének dobbanását leg-
jobban megmérhette szenvedő hazája és bus 
önélete fölött hulló könnyeinek tengerét. A 
hazát imádó, kétségbeesett nemzetét vigasz-
taló, a nagv természet csodás pompával ra-
gyogóan énekelő költő az ihletett szavaira 
ismét életrekelt. s szellemével édes zsibon-
gással betöltötte az áhítatos figyelmű közön-
ség szivét, 

Ne ódát mondjanak sir.ia felett: 
Madarak sirjanak bús éneket... 

A haza volt Tompa keblében az oltár, 
a &ziv és tej mészét nemes megrezdüiései 
hantjain a \iragok, s a bánatos remény az 
ajkaival csendülő dalok szine. Tompáról irt 
remek költeményében ezekről dalolt, bevezető 
beszédében erről emlékezett ékes. sziveket 
megható nyelven Szabolcska. S midőn tiz más 
mély gondolatban, élénk színezésben és me-
eg hangulatban gazdag költeményét a ver-, 

sex tartalmához szaba t művészi előadással 
elmondta: a könnyekig elérzékenyült közön-
ség szűnni nem akaró tapssal adózott az élő 
nagy költőnek. 

Dr. SzQla.v elnök rövid megnyitójában 
szellemes, eleven és találó vonásokkal jelle-
mezte Tompa költészetét és a költőt. If.iu 
hévvel tartott interpretációját hatalmas tet-
szésza; honorálta. 

Kiss Ferenc r. hag. erdőtanácsos szék-
foglaló értekezését: ..Adatok a szegedi erdők 
történetéhez" cini alatt Móra Ferenc főtitkár 
olvasta föl. Kiss szakdolgozata a mi közön-
ségünk előtt annál nagyobb értékű, mert a 
kevés erdei ti Szeged népe a meglevő kevés 
erdeiét sem ismeri. Mélv tudással, a történeí-
buvár becsületes alaposságával mutatta be 
nekünk városunk őskeri erdészetétől kezdve 
mai napig fásftó kulturánk hasznos történe-
tél. A tudományos és tanulságos munka jeles 
szerzőiét tetszésének zaios nyilvánításával 
jutalmazták a ieen'evők. Hisszük, hogv hasz-
nos és szép írásait nemsokára ismét halljuk. 

Végezetüi országos tudósunknak, dr. 
Chölnoky Jenő egyetemi tanárnak háboru~an 
napi érdekű, egv órás előadása következet': 
A háborít tűzfészke cim alatt, számos és jói-
sikerült vetített képekkel. A tudós magyará-
zó előadása főkéD Mezopotámiáról, a tej jel-
mézzel folyó tartományról szólt, melv az 

Szegett, 3918. jaüuar 29. 

angol faj régi hódítási vágya, melyet ma mái-
éi is foglalj, Földrajzi, társadalmi és agri-
kuitar szellemes előadását, mellyel nem győ-
zőit a közönség betelni, hosszas tapsolás és 
éljenzés jutalmazta. 

Cerkle. Örömmel állapítjuk meg. hogy a 
városháza nagyterme diszkréten be vaja int-
ve. Balogh szenátor jóvoltából tehát nyilván-
való. hogv Somogyi polgármester hivatalá-
ban már nem bundában dolgozik, a január 
első felében befagyott városi adóhivatal1 ki-
engedi tisztviselői ismét meleg hévvel irják 
elő az adókat. Tasehler tata angol bajuszáról 
a csillogó jégtáblák e'tűntek, s Wimmer. Ár-
min és én, közei egymáshoz, meleg baráti 
tekinteteket váltva egymással, élveztük a fel-
olvasás alatt a langyos és női paríiimös at-
moszférát. 

A teremből sokan kiszorultak. A szegedi 
szép és elegáns hölgyek egész táborát láttuk. 
Valamennyi figyelt, lelkesedett és apró kezei-
vel tapsolt. Szabolcska előadásának hatása 
alatt sokan elhatározták, hogv fiaikból Tom-
pát nevelnek; ellenben Kiss Ferenc cikke azt 
érlelte meg egyik-másikban, hoev rozs és 
krumpli helyett, amit úgyis elrekvirálnak, cél-
szerűbb lenne a város 70.000 hold földjét 
felében akáccal, felében jegenyével beültetni. 
Somlyódy örömére igv legalább békét hagy-
nának a Makoss-erdőnek. 

Mióta Szalay az elnök, a Dugonicsok 
csakúgy özönlenek a felolvasásokra, s lepik 
e! a polgármesteri és tanácsosi székeket. A 
szék azonban kevesebb volt. mint a Dugoni-
csok száma. Az udvarias, Hippi ennélfogva 
minden székhiánvban szenvedő tagtársának 
fölajánlotta a saját székét, elismeréssel ugyan, 
de siker nélkül. Szűcs M :ska bátyánk ugy 
állt az ajtóban, mint egy csengelei deli nyár-
fa; Gaá! szenátor, mint egy alsőtanvai ifjú 
akác, én a sokat támadott városháza falát, 
támasztottam. 

Várossv Gyula. 

— A Borsszem Jankó legújabb száma. 
?zombaton jelent meg szenzációsan dus tarta-
lommal. Az ötletes karrikaturák mellett a leg-
jobb izü aktuális humoreszkek sorakoznak a 
politika és külpolitika meggyéiről Bér, .Feiks 
és más ismert és kedvelt karrikaturisták raj-
zai mellett Major Henrik szenzációsan sike, 
rült csokrot ad budapesti és országos nagysá-
gokról. 

Caillaux ujabb kihallgatása. 
Genf. január 28. A Havas-ügynökség je-

lenti: Bouchéfdon kapitány ma délelőtt ki-
hallgatta. Caillaux-1. A vizsgálóbíró az ame-
rikai és olaszországi iratokra vonatkozóan 
kért felvilágosítást. Este Caillaux-t ismét az 
igazságügyi palotába hozták és felnyitották 
előtte a flórenci páncélszekrényben talált ak-
tacsomót. — Louáfalot képviselőt is kihall-
gatták, ( . . . 

Román csapatok győzelmei. 
Stockholm, január 28. Odessízából je-

lentik: Román csapatok megszállották Un-
geni határmenti orosz vasútállomást, a vá-
ros helyőrségét lefegyverezték és a helyi 
munkás- és katonatanács tagjait letartóztat-
ták. Állítólag Kisenevet is megszállották a 
román csapatok s ott még elkeseredett harc 
olyik. A várost tüzérség ágyúzza. Mind a 

két részen már eddig is nagyok a vesztesé-
gek. A makszimalista csapatok felszakítot-
ták a vasúti síneket Kisenev és Bender kö-
zött. Igy el van vágva th összeköttetés a 
román fronttal. A Vccserine Czas közli, hogy 
a románok lefegyverezték és a mögöttes ore 
szági észbe küldtek két orosz ezredet. 
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Zsebtolvaj a villamoson, 
(Saját tudó silónktól.) A Villamosok zseb-

tolvajai Szeged i n is megjelentek. Szeren-
csénkre még nem mernek olyan erőteljesen 
működni, mint tennék azt, ha történetesen 
világváros lennénk,. Bár fejlődünk, fejlődünk, 
föltétlenül é$ bizonyosan, különösen bűnügyi 
téren. 

Hétfőn délben fél 2 órakor az egyik Fel-
sőváros felé haladó villamoson találkoztunk 
tgy zsebtolvajjal. Bizalmat gerjesztő kék-
kötős, bátyus nénike volt: sajnos, csak később 
tudtuk meg róla, hogy polgári foglalkozása 
zsebtolvajlás. Amit könnyen megtehet, mert 
hiszen a viMamosok az utóbbi időben nem ke-
vésbé teltek .Szegeden,. mint Budapesten. Kü-
lönösen nagy a tumultus a fölszállásnál. 

Ez az eset is a fölszállásnál történt. Mi-
kor a színház felé kanyarodott a villamos, az 
egyik szomszédunk felijedt: 

— Ellopták a pénztárcámat! 
A kocsi belsejében ideges feszengés, moz-

golódás. Mindenki a zsebeit tapogatja és kel-
lemetlenül érzi magát nagyon. Gyanúsan né-
zegetik egymást: itt valaki tolvaj. Végre va-
laki megkérdezi: 

— Mennyi pénz volt benne? 
A kérdezett sir. igy felel a kérdésre is. 
— Tizenöt korona. 
A feszültség enyhül. Hát az igazán nem 

sok pénz. Most megáll a villamos és kiszáll a 
bizalmat gerjesztő kék-kötös, bátyus nénike. 
Közben tárgyalják a történeteket. Hogy tör-
ténhetett. A fölszállásnál kabátzsebben volt a 
pénz. És azf nem is bánja. De benne volt egy 
zálogeédula, aranyláncról, az uráé. És igy 
megindul a vi lamos is. Akkor az egyik utas 
megmozdítja a lábát, valami tárgyban meg-
akad. Lehajol, megnézi, a pénztárca. Fölveszi 
és megkérdi félénkön: 

— Nem ez volt az elveszett tárca. 
De igen, az volt. A megtaláló most ráesz-

mél, hogy a tárcát a szomszédja lökte le. Hal-
lotta is, de akkor az izgalomban nem gondolt 
rá. És a károsult asszony nézi, nézi. Azután 
újra sírni kezd. 

— Tiz korona, meg a zálogeédula hiány-
zik, — mondja. 

Többen kinéznek az ablakon a leszállt 
utas után. Annak alakja éppen most tűnik 
el a sarkon Siet nagyon, néha visszanéz. Ál-
talános csend egy pillanatig, aztán jön a ta-
nács: 

— Rögtön menjen a zálogházba, meg a 
rendőrségre, jelentse he az esetet. 

Az asszony igéri, hogy ügy lesz. A ka-
lauznőt már bosszantja a vita, hát beleszól 
hirtelen, élesen: 

— Legalább most megtanulták, hogy nem 
szabad a pénzt kabátzsebben tartani. 

Az utasok összenéznek, bólintanak: ugy 
van. És elhallgatnak. És a villamos megyrio-
vább, csak a károsult fiatalasszony sir csen-
desen. De most már hiába: nem sajnálják. 
Nem. szabad a pénzt zsebben tartani. 

— Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: Gyenge megnyitás után megszilárdult 
az irányzat. A bécsi piac magatartása kö-. 
vetke'ztében az értéktőzsdén javult az ár-
folyam. A vezető értékek 6—8 koronával 
emelkedtek és nyugodtan zárultak. Magyar 
Hitel 1209, Osztrák Hitel 810, Fabank 768, 
Kereskedelmi Bank 5120, Salgótarjáni 960, 
Urikány 630, Rimamurányi 942, Államvasút 
893, Adria 1630, Atlantika Íj35. 

— Vilmos császár és a bajor király 
táviratváltása. Berlinből jelentik: Lajos bajor 
király születésnapja alkalmából táviratilag 
üdvözölte Vilmos császárt. A császár vála-
szában többek között ezt irta: „Erősen bizom 
benne, hogy a mi népünk erős és bizakodó, 

Nyugodt és boldog jövő lesz a jutalma az 
Ínséges időkért." 

— Purjesz Zsigmond meghalt. Budapest-
ről jelentik: Purjesz Zsigmond egyetemi "or-
vostanár, a kiváló belgyógyász vasárnap 
meghalt. Par ies i hosszú ideig a kolozsvári 
egyetem tanára volt. A tudományos iroda-
lomnak eiismert munkása volt. 

— Az aradi románok és a himnusz. 
Aradról jelentik: A görögkeietk-k vízkereszt 
ünnepe a'kaímából az itteni templomukban 
nagv és fényes istentiszteletet rendeztek, a 
melyen Pap J. János görögkeleti püspök is 
megjelent. A katonai zenekar a háború alatt 
polgárjogot, evert magvar ; himnuszt kellett 
volna, hogy iátsza az osztrák néphimnusz 
utá í. Azonban más történt. A katonai zene-
karvezetőhöz odalépett a lelkészek köziil a 
rangban legelső és ezt a kérdést intézte hozzá: 

— Mit játszanak önök a királyért el-
mondanó ima után? 

— Parancsom ugv szól. hogv az osztrák 
néphimnuszt és utána a magvar himnuszt. — 
felelte a zenekarvezető. 

- - A magvar himnuszt rte jútszák! 
Ekkor közbeszólt a katonai lelkész: 
- - A zenekarnak parancsa van és ez 

ellen semmit sem lehet tenni. 
— Hát akkor egyik .himnuszt se játszák, 

csak az imát intonálják, — adta ki a rendel-
kezést a lelkész. 

Igv történt, hogv a királyért elmondott 
ima után 1918, vízkereszt napján az aradi 
román templomban sem az osztrák, sem a 
magyar himnuszt nem játszották. 

— Barabás Béla kilép a Károlyi-pártból. 
Aradról jelentik: Dr. Barabás Béla főispán 
valószínűen nem mond le állásáról. Újság-
írók érdeklődésére ugv nyilatkozott, hogy 
mielőtt elhatározásáról döntene — tájékozód-
ni fog az u.i párt programiáról és a Károlvl-
part álláspontjáról. Ha az ui párt programja 
a választójog nrtlöbbi megvalósítását és a 
nemzeti hadsereget biztosítja, megmarad fő-
ispánnak. Ez esetben természetesen Barabás 
Béla kiiép a Károlyi-pártból és csatlakozik 
az egységes kormánypárthoz. 

— Előléptetés. Bokor Emilt, a Fonciere 
biztosító társulat, szegedi vezérügynökségé-
nek titkárát, igazgatósága vezértitkárnak ne-
vezte ki. 

— Czern'n beszéde az asszonyküldött-
séghez. Bécsből jelentik: Gróf Czernin külügy-
miniszter elutazása előtt fogadba az osztrák-
háziasszonyok országos szervezetének kül-
döttségét. A küldöttség vezetőjének üdvöz-
lésére Czernin a következőket mondotta: 
— Ha elkövetkezik a béke. a bécsi asszo-
nyoknak a város legszebb helyén emlék-
müvet kell emelni, mert amit kitartásban és 
áldozatkészségben tanúsítottak, az valóban 
megörökítésre méltó. A külügyminiszter 
kérte Bécs asszonyainak bizalmát az ő po-
litikája iránt és ismét kijelentette, hogy 
csak egy célja van: a mielőbbi tisztességes 
béke. 

— Herczeg Ferenc nyeri meg a Vojnich-
dijat. Budapestről jelentik: A Magyar Tudo-
mányos Akadémia hétfőn teljes ülést tartott. 
A biráló-bizottság a Vojniöh-dijra Berezeg 
Ferenc „Árva László" cimü darabját ajánlja. 
A birálat szerint a darabban a költői szép-
ségeken kivül különösen erős nemzeti érzés 
is van. 

— A szegény ember és a drága orvosi 
tudomány. Igen tisztelt Szerkesztő Ur, a Dél-
nt)mmAorszá(j vasárnapi számában megje-
lent „A szegény ember és a drága orvosi tudo-
mány" cimü cikkére vonatkozólag szabad "le-
gyen megemlíteni a következőket: Tekintet-
tel arra, hogy a cikkben foglalt konkrét eset 
nagyon élénk példája az életben lépten-nyo-
mon fölvetődő emberi nyomorúságoknak, ön-
ként fölmerül az a kérdés, lehet-e jogilag, 

s 

emberileg is kötelességévé tenni az orvosnak 
azt, hogy a neki is nagyon költséges Specifikus 
gyógykezelésben részesítsen embereket" telje-
sén ingyen, a humanitás nevében. Azt hiszem, 
erre minden józan gondolkozású ember hatá-
rozottan nemmel fog felelni, hiszen az orvos 
is munkájából él, mint akárki más nem tőke-
pénzes, tehát a dolgozó társadalom tagjai kö-
zül. A Közkórház súlyos hibájául kell betudni 
azt, hogy mindezideig nem szerzeit be kvarc-
lámpákat, amilyennel, az aradi közkórház pél-
dául már nagyon régen, kettővel is föl van. 
szerelve. A közkórházra kell ugyanis hárulni 
annak a feladatnak, hogy azokon, akik speci-
fikus gyógykezelés költségeit megfizetni nem 
tudják, segítsen. Ebben a kongrét esetben te-
hát felelősség nem terhelhet senki mást, mint 
a közkórházat, amely nagyon messze elmaradt 
a mai kor követelményeitől. Tisztelettel: Egy 
olvasó. 

— Leégett gőzmalom. Debrecenből jelen-
tik: "Péntekre virradó éjszaka ismeretlen ok-
ból kigyulladt a kabai állomás közelében levő 
nagy gőzmalom. Rövid idő alatt az egész 
épület lángba borult és teljesen porrá égett. 
A kár nagy összegre rug, mert a felhalmo-
zott készleteket nem lehetett megmenteni. 

— Kinevezik a ruházati kormánybiztost. 
A „Magyar Kereskedők Lapja" i r ja : A népru-
házati bizottság a napokban körlevelet intéz 
a vidéki kereskedelmi ós iparkamarákhoz, a 
melyben felszólítja őket, hogy ajánljanak ne-
ki olyan megbizható cégeket, akik körzetük-
ben a szétosztásra kerülő ruhanemüek eladá-
sával megbizandók volnának. A bizottság a 
kamarákat egyúttal arra is felszólítja, hogy 
a körzetükben levő szabóiparosokat szervez-
zék olyanformán csoportokba, hogy azokkal 
a szükséges népruházati cikkeket konfekcio-
náltaim lehessen, mert a bizottság azt tervezi, 
hogy az áruk egy részének elkészítésével a 
vidéki kisebb és nagyobb iparosokat is foglal-
koztatja majd. Az eladással megbízott keres-
kedők a szövetek után 5 százalék jutalékot 
élveznek, mig a konfekcionálok részére a Nép-
ruházati bizottság 8 százalék hasznot állapí-
tott meg, amiből az illetők minden költségü-
ket fedezni tartoznak. A ruházati kérdések 
egyöntetű és lehetőleg gyors intézése céljából 
a kormány elhatározta, hogy ruházati kor-
mánybiztost, nevez ki, akinek hatáskörébe 
fognak tartozni, mindazok a központok, ame-
l/^k ruházati cikkekkel foglalkoznak, tehát a 
Népruházati bizottság, Bőr-, .Cipő-, Gyapjú-, 
Pamut-, Len-, Kenderközpont és a Textil-
hulladék-bizottság. A kormánybiztos valószi 
nüleg dr. Maly Ferenc lesz, akinek kinevezése 
előreláthatóan már a legközelebbi napokban 
megjelenik a hivataloslapban. Bécsben lefoly 
tátott tárgyalásai alkalmával dr. Hantos 
Elemér államtitkár a hadügyminisztérium-
mal abban állapodott meg, hogy a Magyaror-
szágban a katonaság céljaira rekvirált textil 
áruk egy jelentékeny hányadát visszaboesátj:; 
a polgári fogyasztás rendelkezésére. Egyelőn 
főleg a munkások ruházatára alkalmas anya 
gokról van szó. A polgári lakosság ruházat1 

ügyeivel kapcsolatos üzleti és financiális fel 
adatok megoldására a Népruházati r t . előre 
láthatólag a jövő hét folyamán meg fog ala-
kulni. Alaptőkéje 2 millió korona lesz. amelye 
egészen a kormány fog jegyezni és ehhez ki 
pest a részvénytársaság igazgatóságát a Né; 
ruházati bizottság előterjesztésére a keresk 
delmi miniszter nevezi ki. 

— A lakbéremelés. Kaptuk a követke; 
sorokat: A háziurak nem szégyenlösök, 1. 
emelni kell, mert egyesek azt híresztelik, hoc 
nekik a béremelést az illetékes hatóságok me> 
engedték. Több esetből folyólag a szoeiáhi 
mokraták vezetősége kérdést tett az illetéke 
hatóságnál, ahol azt a felvilágosítás kap;, 
hogy a lakásrendeiet alól kiválel nincsen, sc 
a lakáshivatal, sem a lakbérbizottság előzet 
tárgyalás és az érdekeltek meghallgatása n;' 
kül a lakbéremelésre engedélyt nem ad, m 
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is adtat , mert kivételeket az •razágea lakbér-
szabályzat nem i&m«r. 

— Egy ötös honvéd szökése orosz fog-
ságból. Joó Antal ötös lionvédezredbeli őrvezető 
néhány nap előtt Makóra érkezett. Messzi út-
ról jött, Oroszországból, ahova Przemyel el-
este alkalmával került. Sok küzdelem, szenve-
dés és kaland után Kurszkba került, ahol mint 
portás, küldönc és irodaszolga a kormányzó-
ságon kapott alkalmazást az intelligens keres-
kedő. Kurszkban két fogoly magyar tiszt 
megtudta, hogy Joó a kormányzóságnál van 
alkalmazva a arra kérték, hogy szerezzen 
írást, melynek segélyével megszökhetnek. Joó 
ezt meg is ígérte azzal a föltétellel, ha őt, 
mint szökevény társukat magukkal viszik. Si-
került is neki a hivatalos pecsétet megszerez-
ni és bárom utazási engedélyt lebélyegezni, 
melynek segélyével elutaztak a frontról 60 ki-
lométer távolságban levő Minksbe. Orosz ka-
rácsony estélyen indultak el orosz ruhákban 
vonaton. iMinkshen egy szállodában megszáll-
tak s utazási igazolványukat is rendben ta-
lálták. Másnap marhaszál]itó kocsin . utaztak 
tovább egészen az orosz front mögé. Itt. egy 
orosz katonát megvesztegettek s az ió pénzért 
szánkón az orosz tüzérségi fedezéken keresz-
tül elvitte őket az orosz gyalogsági állások 
mögé. Itt leszállva a szánról, gyalog neki in-
dultak a drótháló felé, aliol fegyveres őr állt. 

—> A német kantinba megyünk kenyeret 
venni, — mondották a szökevények az őrnek, 
tudva, hogy a fronton most szabad a közle-
kedés és szokásos a kereskedelmi csereforga-
lom. 

— Jó, de hozzatok nekem is. 
—i Hozunk, csak vá r j egy kissé. 
Igy jutottak keresztül az orosz arcvona-

lon át a németekhez, akik nagy lelkesedéssel 
fogadták ós kínálták őket minden jóval s igy 
•került 8 napi megfigyelés és különböző állo-
másokon keresztül haza Joó Antal , hogy új-
ból je'euikezzék ezredparancsnokságánál, Sze-

geden, ahonnan jelentkezése után rövid sza-
badságra Makóra utazott hozzátartozóihoz. 

— üregorics László bemutatkozása. Va-
sárnap délelőtt a rókusi templom mindkét is-
tentiszteleten szépen megtelt. Sokakat von-
zott oda a széphangu és szívhez szóló énekü 
kisteleki kántor előadása. Mindkét misén ő 
énekelt. A jelenlevő műértő és ájtatos közön-
séget kellemesen lepték meg az érces és esen-
gő bariton hangon előadott szép egyházi da-
lok, melyek gördülékenyen, minden szaván 
érthetően és lágyan szállva, a nagy templomot 
betöltölték. Mindenki meg volt elégedve. A 
megjelent 50—Í80 városi képviselő közt a más 
felekezetekből is számosan megjelentek és 
gyönyörködtek a szép énekben. Képviselve 
volt a városi tisztviselői kar, elsőrendű tag-
jaival. Az ének- és zeneszakférfiak közt ott 
láttuk: Kőnif/ és Pfelorjg igazgatókat, M'vák 
Gyulát. A választás a februári közgyűlésen 
lesz; ezt február 16-án déli egy órakor a kán-
torpróba előzi meg. Mint halljuk, Zámbó és 
Zvbán alsótanyára nem pályáznak. 

— Vasárnapi hivatalos jelentések. A va-
sárnapi hivatalos jelentések nagyobb harci 
tevékenységről nem számolnak be. Az asiagói 
fensikon és a Brentátó! keletre élénk tüzér-
ségi harc volt és az olaszok támadását a 
Monté Pertican levő állásaink ellen vissza-
vertük. A nyugati harctéren csaknem az egész 
arconaion csekély harci tevékenység volt. 

— A főkapitány felhivasa a közönséghez. 
Dr. Szaíay József főkapitány a fiatalkornak 
korcsmázása ügyében a következő felhívást 
bocsátotta ki a város közönségéhez: Megálla-
pítást nyert, hogy az 1915. évi 239. számú 
közrendi szabályrendelet ellenére 15 éven 
aluli fiatalkornak korcsmákban, kávéházak-
ban és mulatóhelyeken dorbézolnak. Ismé-
telten és nyomatékosan figyelmeztetem egy-
felől a szülőket és gyámokat, másfelöl a 
fönti üzletek tulajdonosait, hogv a hivatko-
zott közrendi szabályrendelet utasításait a 

K O R Z Ú MOZI R.-T. 
igazgató: VAS SÁNDOR. 

Kedden 
# 

Nagy detektív sláger 
2 részben 8 felvonásban 

I. rész 4 felvonásban. 

A szezon egyetlen igazi izgalmas 

detektív slágere. 

Az előadás kezdete 5, 7 és 9 órakor. 

• Páholy 2.— Zsölye 1.50, I. hely 1.20, K., 
II. hely 1.— K. III. hely —70. fill. Jíelyáral: 

vásárol, elad é s megelőlegez 
M A Y R ' tf'KS^ bank- és váüóüilefej 
i i r * a Széchenyi-tér, a városházával szemben. 

legnagyobb szigorral tartsák meg. Egviben 
fölkérek mindenkit, hogy amennyiben tizen, 
öt éven aluli fiatalkorút egyedül, fölügyélet 
nélkül, szeszes italokat kimérő helyiségben 
tartózkodni látnak, vagy ha az annak idején 
elrendelt figyelmeztető táblát, hogv fiatal-
korunknak a helyiségben tartózkodni tilos, 
föltűnő helyen kifüggesztve nem találják, az 
iizlet tulajdonosát a rendőrségen jelentsék föl, 

— A zöldség-, főzelék- és gyümölcsfélék 
uj makszimáíis ára. Az Országos zöldség-
főzelék. és gyümölesforgalmi intéző-bizottság 
közli, hogy február 1-től kezdve kilónkint, a 
fogyasztóm nézve: tök 52 fillér, káposzta 62 
.'ibér, kelkáposzta 88 fillér, kalarábé 108 fii 
lér, emberi étkezésre szánt fehérrépa 60 fillér, 
sárgarépa /cicije nélkül 108 fillér, kevés levél-
lel 60 fi'lér, cékla 96 fillér, zeller 110 fillér, 
vöröskáposzta 72 fillér, vöröshagyma makói 
és erfurti 126 fillér, egyéb fa j ta 120 fillér, fog-
hagyma 400 fillér, dughagyma 480 fillér, faj-
alma válogatott 360 fill., alma I. rendű 200 fil-
lér, I i . rendű 150 fillér, körte I. rendű 360 fil-
lér, II. rendű 200, dió 450 fillér, dióbél 1600 
fillér, mogyoró 280 fillér, gesztenye 190—<280 
fillér, torma 175 fillér, laboda (spenót) 160 
fillér. 

— Utasítás a hatóságokhoz az alkalmat-
lanok behívásáról. A honvédelmi miniszter a 
következő körrendetet intézte a közigazgatási 
hatóságokhoz: A népfölkelési bemutató szem-
lén alkalmatlannak talált népfölkelésre köte-
lezetteknek mult évi körrendeletem alapján 
fegyvernélküli népfölkelői szolgálatra történt 
bevonása alkalmával — mint az egyes jelen-
tésekből kiderül —gőzmalmi munkások, szál-
lítmányozó vállalatok alkalmazottai is tekin-
tet nélkül az tizemben való nélkülözhetetlen-
ségükre behivattak. Figyelmeztetem ennél-
fogva a behívásokat eszközlő közigazgatási 
hatóságokat, hogy a gőzmalmok, valamint a 
szállítmányozó vállalatok is azon közérdekű 
intézmények közé számítandók, amelyeknek 
alkalmazottai a mult évi körrendeletem ér-
telmében lehetőleg nem veendők igénybe fegy-
vernélküli népfölkelői szolgálatra. 

zongoraművész hangver-
senye 1918. Janui r 29~én 
este 8 órakor a „Tisza" 
.*.•»•. nagytermében . \ v . 

MŰSOR: 
1. BEETHOVEN: Sonate palhétique 

(op. 13.) 
2. SCHUBERT: Wanderer fantázia 

(op. 15.) 
3. CHOPIN : a) Polonaise (as-dur.); 

b) Cerceuse; c) Scherzo (C-moll.) 
4. LISZT: a) Liebestraum ; XIV. rap-

szódia. 

Helyérak 10, 8 , 6 , 4, és 2 kor. Páholy 30 kor. 

Jegyek elöre válthatók Várnay L. könyv-
kereskedésében, a „Délmagyarország" 

kiadóhivatalában, 



igégeet, i s i s . január 20. mmmrmmím 

— Elfogták az angyalföldi gyilkosság 
tettesét. Budapestről telefonálja tudósítónk-
A katonai rendőrség letartóztatta Kraemer 
Bernát 32. gyalogezredbe!! közlegényt, aki a 
mult év szeptemberében az Angyalföldön kéj-
gyilkosságot követett el Holéva "Anna 14 éves 
leány ellen. A gyilkost a ihadosztálybiróság 
fogházába szállították. 

— Szeged! országos vásárok napja. A 
kereskedelemügyi miniszter rendelete értel-

mében az 1918. évben Szegeden a következő 
napokon lesznek országos vásárok: február 
17-én, május 5-én, julius 28-án, október 6-án 
és november 24-én. A legközelebbi országos 
vásárt tehát február 17-én tartják meg. 

— Tejhamisi tók a kihágási bíróságon. 
A kihágást bíróság hétfőn tejes asszonyoktól 
volt népes. A jellegzetesebb három .eset a kö-
vetkező: Ackov Bogolyuvné szőregi asszonyt 
az Aradi-utcában tettenérték, hogy kocsijára 
a tej közé egész kannákkal hordja a vizet. 
Vegyész! vélemény szerint tejezett víz volt 
már a tejként árult folyadék a kocsiján. Két 
hónapi elzárást és 600 korona pénzbüntetést 
kapott. Kispéter Istvánná szegedi asszony 70 
százalékig vizezte az eladásra szánt tejet. A 
büntetése szintén két bónapi elzárás és 000 
korona pénzbüntetés. Pavlov ISzima notórius 
tejhamisitó. Már ötször volt büntetve tejha-
misiíás miatt. Hétfőn megint tetten érték és 
nyomban el is ítélte érte Árvay Ferenc két 
hónapi elzárásra és 600 korona pénzbünte-
tésre. 

— Az ul hadi««gélyrendelet. Kinek jár 
felemelt segély? K i kap visszamenőleg- se-
gélyt? Hogyan kell eljárni a segély ügyekben? 
összeállította dr. Pongrácz Jenő. A most ér-
vénybeléptetett u j hadisegélyrendelet összes 
rendelkezéseit népszerű nyelven ismerteti a 
füzet. Minden hadbavonult családjának szük-
sége van ezeknek az uj rendelkezéseknek is-
meretére, mert hisz az u j rendelet a bevonultak 
családjainak nagyobb tömegét sorozza be a 
segélyjogosultak közé. Igy hadisegélyt kap-
nak most már a tisztek hozzátartozói is. A 
füzetet gyakorlati példák és különböző irat-
minták teszik különösen használhatóvá. 
Népszava könyvkereskedés kiadásában meg-
jelent füzet ára 60 fillér és minden könyvke-
reskedésben kapható. 

— Világításra: Karbidlámpát vásárol jön, 
karbidot kívánt mennyiségben kaphat Szántó 
Sándor gépraktárában, Kiss-utca, K'ss D. 
palota. 

Ü H A N I A 
Telefon: 872. 

Hétfőn és kedden, 
január 28-án és 29-én. 

A mill iárdok világa. 
Szenzációs detektivciklus. 

I. rész. 

Detektivdráma 4 részben. 

Irta és rendezte 

HARRY PI:L. 

A legizgalmasabb filmszenzáció. 

Előadások d. u 5, 7 és 9 órakor Jegyek előre-
válthatok d. u. fél 4 órától kezdve. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

MŰSOR: 
Kedd: Macbeth, tragédia. Páros egyharmados. 
Szerda: Pillangó kisasszony. Opera. Páratlan kéthar-

mados. 
Csütörtök : Hadifogoly, szinmü. Páros háromharmados. 
Péntek : Legénybucsu. Operett. Páratlan egyharmados. 
Szombat d. u : Favorit. Operett. — Este: bérletszü-

netben Sztambul rózsája. Operett. 
Vasárnap d. u. A dada. Szinmü. — Este bérleiszünet-

ben. Tót leány. Népszínmű, 

Nyíregyházy hangversenye. Minden re-
mény megvan arra, hogy a DéhMg/ftii'iqifaág-
n&k a szegedi szegények javára megindított 
és hangverseny-ciklussal egybekötött akciója, 
a célnak megfelelően fog sikerülni. Nyíregy-
házi/ kedd esti koncertjét teljes érdeklődés 
várja és teljes kielégülést fog a közönség ta-
lálni abban a művészetben, ami a gyermek-
ifju csodával határos zongorajátékát jellemzi. 
Nyiregyházy Ervin nemcsak kiváló talentum, 
liánom már is mestere hangszerének, aki ko-
rát messzi túlhaladó mélységgel értelmezi a 
zeneóriások mesteri alkotásait. Műsora vá-
lasztékos gonddal van összeállítva, amelynek 
minden egyes száma igazi művészt kíván az 
interpretálásban. íme a műsor: 

1. Beethoven: Sbnate pathétique (op. 13.) 
2. Schubert: Wauderer fantázia (op. 15.) 
S. Chopin: a j Polonaise (as-dur), b) tBer-

séuse, c) Scherzo (c-moll.) 
4. LisA: a) Liebestraum, b) XIV. rapszó-

dia. 
A jótékonycélt szolgáló koncert jegyei 

kedd estig Várnay L. könyvkereskedésében, a 
Dél ma<snaröápzág kiadóhivatalában, este pe-
dig a Tisza-szálló hangversenyterme pénztá-
ránál kaphatók. A hangverseny kezdete 8 óra. 
A művész játéka alatt a terem ajtói zárva 
'.esznek. 

jadlowker hangversenye. A szenzáció 
erejével hatott a hir, hogy Jádfairker Her-
mán kamaraénekes, a leghirnevesehb tenoris-
ták egyike, csütörtökön, január 31-én este a 
Korzó-moziban tar t ja egyetlen hangverse-
nyét. A hir megjelenésének első napján hihe-
tetlen mérveket öltött a közönség érdeklődése 
és már most megállapítható, hogy Jadlowker 
zsúfolásig megtelt nézőtér előtt fogja csü-
törtökön a Korzó-moziban megtartani várva-
várt. hangversenyét, A rendkívüli érdeklődés 
legbeszédesebb bizonyítéka annak, hogy a kö-
zönség elismeri ?~.s teljességében méltányolja 
a Korzó-mozi igazgatóságának áldozatkészsé-
gét és abbeli törekvését, hogy az énekművé-
szet elismert nagyságait szerepelteti hang-
versenyei keretében. Jadlowker első izben fog 
ezúttal Szegeden, egyben vidéki városban sze-
repelni. És liogy a szegedi közönség megis-
merheti Jadlowker európai hírű művészetét, 
csodás szépségű zengő tenorját, elvitázbatat-
lan érdeme lesz a Korzó-mozi igazgatóságá-
nak. amely elkövetett minden lehetőt, liogy 
ehhez a ritka művészi élvezethez a szegedi 
közönséget hozzájuttassa. Jadlowker persze 
gazdag műsorral, választékos Ízléssel megvá-
logatott énekszámokkal lép a szegedi közön-
ség elé. Műsorát operaáriák és a dalirodalom 
legértékesebb számai alkotják. A Messiás, 
Faiisi, Carmen és a Tosca operákból énekel 
egy-egy áriát, majd mint dalénekes, GolA-
niark, Mahler és Stmuss Richárd szerzemé-
nyeiben ragyogtatja csodás hangját és ének-
művészeié;. Évekkel ezelőtt, mikor a Népope-
rában vendégszerepelt, lázba ejtette a közön-
séget a Don Jose szerepében, különösen a vi-
rág-ária bravúros előadásával. Ez a szám 

benne van szegedi műsorában, aminek bizo-
nyára szenzációs lesz itt is a hatása. Jegyek 
20, 16. 12 és 8 korona árban még kaphatók a 
Korzó-mozi pénztáránál. 
*ass89»e»!j8sss3£e»s»ií»aíhs8ss8esabbsb«a!s«*s*ssbbimss« 

M O Z I . 
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AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA: 
Hétfőn és kedden : „A fekete lord (A milliárdok viláea 

szenzációs detektivciklus I.) Detektivdráma 4 részb. 
Szerdán és csütörtökön : „A hallhatatlan asszony" fan-

tasztikus dráma 4 felvonásban, a főszerepben 
Paulav Erzsivel. 

Péntektól-vasárnapig: „A Pál-ufcai fiuk" diáktörtéuet 
4 részben. 

A VASS MŰSORA: 
Szombaton „Az élő múmia" bünügvi dráma 4 részben 

és vasárnap „Sziv és arany" eowboy dráma 3 felv. 

AZ ÁPPOUÓ MŰSORA: 
Szombaton „A léhkláfó" fantasztikus drima 4 részben 

és vasárnap az „Az agra kincse" biinügyi dráma 
4 felvonásban. 

f^í 0 2Ü G . 0 A w) /"i G 
0000 

A f í n / e r e k á r a i Fekete bors á'a 160, 
gyömbér 65. szegfűbors 65, rzegfiiszeg 80—84, 
fahéj 85, y/ereosendióvirág 80. szerecsendió 65, 
mazsola 1915-ös 24, 1916-os 28, mogyoró 1916 
évbeli áru 27 korona. 

Emelkednek a burgonyaárak. A burgo-
nyaárak február 1-én ismét emelkednek, a 
menny'ben a 22 koronás étkezá-i ée a 20 ko-
ronás egyéb fa j tá jú krumpli után februárban 
két koronás pótlék jár. A termelők a rekvirá-
lási eljárás során önként felajánlhatják kész-
letüket, amely esetben a teljes árakat kapják, 
mig az igénybevett tételeknél 20 százalékos 
árlevonás lép érvénybe. 
-i3assa»eahnubbhabbmbeebi.bahaaaabaiia»s!i*ssiu>a>i9 

Felelős .szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Váraay L\ 

Üli Ü S M 
féri! és nő! divatcikkek 
legnagyobb rakíara. — 

;s Legmegbízhatóbb cég. ss 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

C s e k o n i c s - u . ©. 
Telefon 854. 

S z é c h e n y i - t é r 1 7 . 
Telefon 855. 

W É D t t S f f i S 
pitos volt helyisége.) Nagy választék uri-, női-
és divatcikkekben. A n. é. közönség b. pártfo-
gását kérem Bocker Ferenc. 

A Délmagyarország telefonjai 
Kiadóhivatal 305. 
sze rkesz tőség 81 
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Malomipari és Áruforgalmi R--T. Budapest, 
V„ Gizella-tér 3. 

S f i rgönyc iau Malombank. Telefon szám : 134-94.; 

mig a készlet tart 

n a p i á r o n s z á l l i S u n k . 

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

nagy lemezekkel 
ELADÓ. 

Szántó S?ndor varrógép, kerékpár és be-
széiőgépszállitó 

Szeged, Kiss D.-palota, Kíss-u. 

H o f f e r é s T á r s a 
; Kelemen-utca 7. sz. 

.* Iskola-utca 18. sz. 

L 

t. ttssii 
Kossuth Lajos-sugárut 8 szám 
alatt fővárosi mintára berendezett 
és kitűnő minőségű árukkal felszerelt 

élelmiszer, főzelék, zöldség és gyümölcs 
üzlet nyilt. — Szép karfiol és méz 
édes csemege-tök sülve állan-
dóan kapható. Olcsó árak! Tele-

fon 773. 

Aradi-utca 5 szám. 
Lcgjutányosabban és legdivatosabb kivitel-
ben készülnek costiimök, ruhák, estélyi 
toilettek, színházi blousok, alakítások is. 

E L E M E K 
zseblámpákhoz friss 

töltésben érkeztek. 

Szántó Sándor varrógép, kerékpár és bc-
szélőgépszállitó 

Szeged, Kiss D.-palofa, Kiss-ulca. 

ÖÍ1LMAGYAIIOBSZÁÖ •Izfge'd, 191$. Jaxmlr 0 . 

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala. 

Hirdetmény. 
A közélelmezés által készitett paradicsom befőttek 

árusítása a mai napon megkezdődött Iskola-utca 13 
sz. alatt Traub-féie házban volt péküzlet helyiségeiben 
déluián 2 órától 4 óráig a következő árakon : 

1 literes palackban 3 kor. 60 fillér. 
0 7 „ „ 2 „ 80 „ 
0*5 „ „ 2 „ „ 

azonkívül kapható 1*5 literes, 2 literes, 3 literes. 5 
literes, 8 literes és 10 literes palackokban is. 

584:918. ké. szám. 
Szeged, 1918. ianuár hó 21. 

Balogh, 
tanácsnok, 

a közélelmezési hivatal 
6—6 vezetője. 

Fagybalzsam 
kitűnő hatású kapható a Leinzinger 

gyógyszertárban Szeged Szécsényi-tér. 

a b b b a b b b b a b b b b b b e 

I 
I s k o i a h e g e d ü k b e n . vaiamint az ösz-

szes hangszerekben és alkatrészekben 

Babós Sándor t f f f i t 8 

Iskola utca — 8. Szolid árak, 

r 

A „ M , A . f f . o o " védjegyű TATA! PORTLANDCEMENT pénz-, 
idő- és anyagmegtakar i t ás t jelent minden cementmunkálatnál . 

Ezen speciális minőségű portlandcement gyártmányunkból a legközelebbi napokban egy teljes 
vonat érkezik a szegedi fogyasztás céljaira. Előjegyzéseket készséggel átvesz a 

VÉRTES miKSA-cég Szeged, Paflavicini-utca 5. Telefon 9—58. sz. 
Uepsenuenlfltili'l mlnöses I B Í M Í"É s tiMiinHiM: Tiŝ náiyauduep. 

„Demokrata-kávéház" ( f ^ m , > 
Kitűnő és tisztán kezeit italok. Szolid és pontos kiszolgálás. 
Esténklnf elsőrangú cigányzene. Szíves pártfogást kér 

Kenyeres Gyula, 
tulajdonos 

B UTOROKAT vesz és elad 
javításokat és modern berendezések készítését rajz szerint 

elvállal. Szolid árak! K E N D E R E S I 

A „ K i s - K u n - D o r o s m a i T a k a r é k p é n z t á r R é s z v . - T á r s . ' 

XX.-IK ÉVI 
f/ 

R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É T 
1918. évi f e b r u á r hó 17-én v a s á r n a p délelőt t fél 11 ó r ako r 
fogja Kiskundorozsmán, Kossuth Lajos-utca 18. szám 

alatt, az intézet tánácstermében megtartani. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kiküldése. 
2. Jelentése az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak az 

1917-ik évi üzlet eredményéről. 
3. Határozathozatal a nyereség felosztása iránt és a felment-

vény megadása. 
4. A felügyelő-bizottság megválasztása. 
5. Esetleges indítványok az alapszabályok 35. §-a értelmében. 

JEGYZET. 1. Az alapszabályok 30. §~a értelmébeu minden részvényes, 
ki a közgyűlésen részt akar venni, részvényeit 8 nappal a közgyűlés előtt az 
intézet pénztáránál Kiskundorozsmán, vagy Szegeden „Szegedi Kereskedelmi 
Iparbank"-ná! téritvény mellett letenni tartozik. 

?. Az 1917. évi zárméleg, az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelen-
tése az intézet helyiségében közszemlére helyeztetett, hol a hivatalos órák 
alatt a részvényesek által betekinthető. 

Kiskundorosma 1918. évi január hó 25-én. 

Az E l n ö k s é g . 
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Nyomatott Várnay L, könyvnyomdájában, Kárász-utca 9. 


