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'Szagod, 1918
Á bolsevikiek.
A központi hatalmak országaiban ideges türelmetlenséggel várják a bresztlitovszki békeviták eredményét. Az idegesség és
a türelmetlenség érthető, végül is az egykor
•hires orosz várban nem egv nadrággomb
-sorsáról fognak dönteni. Ebbe az idegességbe hova-tovább egyre több, a bolsevikiek eljárása fölött érzett csalódás játszik bele.
Az események gyors gördiilését nálunk ekként képzelték: Az orosz forradalom első
periódusában már-már
legendás
alakká
emelkedett Lenin a gyors békekötés jelszavával jutott uralomra; Trockij külügyi népbiztos nyomban a béke müvének megalkotásához fogott; kezdeményezte a tárgyalásokat; kísérletezett az általános békével;
amikor itt kudarc érte, neki látott — ahogy
megfogadta — a különbéke megcsinálásának; tehát — gondoltuk — ezek az emberek komolyan, szent hevülettel, apostoli
meggyőződéssel akarják a békét; január közepére, legkésőbb végére meg is lesz.
Február szűkös, vizenyős napjait tapossuk. A negyedikéig megkötött fegyverszünetet hosszú időre meg kell ismét hosszabbitani. .Alig van főkérdése a béketárgyalás
anyagának, amelyben végleg megállapodtak
volna, közben — mint ma is — uj és fontos
kérdések merülnek föl, amelyek s'zintén nehezen lesznek eldönthetők. Ezek a nehézségek már kizárólag a bolseviki politikából
-származnak, amelynek hatalmas kontúrjait
csak a legutóbbi napok eseményein át sikerült megpillantanunk. Emberboldogitó ideákról álmodozó, szilárdakaratu, vaskövetkezetességii és elszánt forradalmárok politikája
ez, amelynek alapján a béketárgyalásokkal
párhuzamosan ujjá akarják alakítani Európa
egész keleti részének képét. Finnország,
Lengyelország és Ukránia önrendelkezési
jogát elismerik. De agitációval, ha kell, erőszakkal és forradalommal dolgoznak azért,
hogy az uj országokban az állami élet a bolseviki elvek szerint alakuljon ki. Az, amit
az orosz köztársaságnak föderatív alapon
való kiépítéséről és arról mondott ma Trockij, hogy Ukránia egyik része lenne a köztársaságnak, csak látszólag van ellentétben
ezzel. A főelv a bolseviki uralom általánosítása a in a i Oroszország e g é s z területén.
Ennek kedvéért a vaslogikájú Trockij elieranondásokba is keveredik a népek önrendelkezési jogáról. De le nem mond a kifelé való agitációról és arról, hogv a békével egyidejűleg több b o l s e v i k i államot
ismertessen el egyszerre.
Kühlmannak és azoknak, akik utána
mondják, igazuk van: erőszak és hatalom
dolga az egész. De Leninéknek is igazuk
van, mert ők meg aZt mondják: a mi államunk a nép állama lesz .évtizedeken át termelt emberboldogitó eszméket viszünk át a
gyakorlati életbe, az erőszak, melyet ezért
alkalmazunk, jogosult. Nagy kérdés azonban, hogy beválik-e a bolseviki terv reálpolitikának. nem marad-e tömérdek áldozatb a és vérbe kerülő utópia, amelynek kedvéért az álmodozva járók nyakát szegik esetleg a kezeli békének. Ne várjon tehát senki
gyors eredményt. Bresztlitovszkban a bolsevikiek nemcsak a békét építik.
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írockij nyilatkozata a helyzetről.
- Németország nem akar annektálni. — Nincs elég
anyag a nyugateurópai osztályharc lángra Eobbantásáboz. — Anglia a német célokat támogatja. —
Egy stockholmi jelentés a Pravdá-nak,
a bolseviki kormány hivatalos orgánumának
cikkét közli, mely kivonatot tartalmaz Trockij beszédéből. Ha ezek a beszédek tényleg elhangzottak és a kijelentések megtörténtek, akkor érthető kommentárul szolgálhatnak a bresztlitovszki eseményekre vonatkozólag. Trockij ugy látta a helyzetet,
hogy az imperialista hatalmak — még ha
jelenleg ellenségek is — összefognak egymással, csakhogy a demokratikus országot
elnyomhassák és esetleg annak kárára gyarapodjanak. Ennek ellensúlyozására Trockij
a népek, az elnyomottak, a munkások összetartásának gyors fellobbanását várta és a
milliók közös akaratának egy olyan hatalmas áradatát, amely hömpölyögve tör át a
gátakon, amiket osztályok és nemzetek között autokrata célokért emeltek. Trockij
eddig hiába várt ezekre, de mielőtt csalódását beösmerné, még egyszer felemeli büszkén a fejét és reménykedve, fanatikusan
néz a messzeségbe.
STOCKHOLM,

február 1.

A Pravda

kivonatot közöl Trockij beszédeiből, amelyeket a tanácsok kongresszusán mondott.
Ezek szerint Trockij azt mondotta, hogy »
tanácsok kormánya olyképp kezdett tár"
gyalásokat Németországgal, mint ahogy a
sztrájkoló tárgyal a munkaadójával a sztrájk
befejezése után. Minthogy megesik néha,
hogy egy sztrájk kudarccal végződik, Orosz
országra nézve is bekövetkezhetik az a szerencsétlen helyzet, hogy olyan békét kénytelen kötni, amely nyilt ellentétben van a
munkások érdekeivel. A tanácsok kormánya
nem hiszi, hogy elegendő anyaga lenne a
nyugateurópai osztályharc lángra lobbantásához, hogy ilyen módon idézzen elő forradalmat. — Németországnak látszólag nem
szándéka a megszállott területeket annektálnl, csupán katonai és gazdasági célokat követ, amelyeket Trockij meggyőződése szerint Londonban hallgatólagosan jóváhagytak. Angliában rájöttek, hogy Németországot
nem lehet legyőzni és keleten akarnak neki
kompenzációt adni, hogy az Angliával és
Amrikával folytatandó tárgyalásokon engedékenyebb legyen.

Oroszország kész a különbéke megkötésére.
A bresztlitovszki béketárgyalások. —
Bresztlitovszk, január 31. A Magyar
Távirati Iroda jelenti: A politikai és területi
kérdések rendezésére alakitott német, magyar-osztrák és orosz bizottság gróf Czernin külügyminiszter elnöklésével ülést tartott. Napirend előtt felszólalt Trockij és a
következőket mondotta:
— A kezeim között levő német lapok
közlik a Pétervári Távirati Ügynökség egy
táviratát, amely ha hitelt érdemlő, a béketárgyalások menetére a legrosszabb hatással lehet. Ebben a táviratban olvasható a
befejező része annak a besizédnek, amelyet
én a munkás-, katona- és parasztképviselők
harmadik kongresszusán mondottam Pétervárott. Kijelentem, hogy én ezen a kongreszszuson valóban jelentést tettem a bresztlitovszki béketárgyalások menetéről és ismertettem az én egyéni álláspontomat, továbbá az orosz küldöttség é s a kormány álláspontját. A távirat szerint ázonban én állítólag azt mondottam volna, hogy az orosz
küldöttség nem fog külön békét kötni.
Szükségesnek tartom itt kinyilatkoztatni, hogy ez nem egyéb kitalálásnál, mert

én ennek épp az ellenkezőjét mondtam.
A magyar-osztrák és német küldöttség
elnökei bejelentették, hogy meg fogják
vizsgálni, honnan ered a kérdéses jelentés,
mire a bizottság áttért a napirend tárgyalására.

Tanácskozás a megszállott
területek kérdéséről.
* Az első felszólaló gróf Czernin volt. Rámutatott arra, hogy a bizottság eddig csak
azzal a kérdéssel foglalkozott, hogv mi történjék azokkal a területekkel, amelyeket német csapatok tartanak megszállva. Éppen
azért javasolja, hogy kíséreljük meg annak
tisztázását, mi történik azokkal a területekkel, amelyeket magyar-osztrák csapatok
szállottak meg.
— Mielőtt ennek a kérdésnek részleteibe belemennénk, — folytatta a külügyminiszter — meg kell jegyeznem, hogv az ukrán küldöttség tagjai azon az állásponton
vannak, hogy ők önállóan tárgyalhatnak és
határozhatnak ebben a kérdésben. Felkérem
tehát az orosz küldöttség elnökét, nyilatkozzék, mi az álláspontja ebben a kérdésben.
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Trockij erre a következőket felelte:
— Delegátus társaim és
orosz kormány nevében a leghatározottabb tiltakozásomat jelentem be az ellen, hogy a kievi rada megbízottai arra az álláspontra helyezkedjenek, mintha területi kérdéseket egy©ídalnlag és önállóan oldhatnának meg. Ezt
a felfogást a mai alapon még az ukrán köztársaság végrehajtó bizottságának két képviselője is támogatja, akik részt vesznek a
tanácskozásokon és egyetértenek áz orosz
delegátusokkal. Ez vonatkozik a kérdés formai részére. Ami a lényeget illeti, ugy különböző hirek alapján és főleg egy távirat alapján, amelyet ép most kaptam, azon a nézeten vagyok, hogy a kievi radának a bresztÜitovszki tárgyalásokon való részvétele nem
annyira az elmúlt idők szempontjából, hanem a jelenre, illetve a jövőre nézve fontos.
Qzernin külügyminiszter erre ezeket
mondta:
— Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben
az ukrán és pétervári delegátusok álláspontja között lényeges ellentét van. Az orosz
delegátus urak bizonyára igazat fognak nekem adni, ha azt mondom, hogy a kérdést
tisztázni kell. Azt javasolnám, hogy a legközelebbi teljes ülésen a pétervári és kievi
kormányok kölzött a fontosabb kérdésekben
megegyezést létesítsünk. E g v pontra kérnék
tájékoztatást: Ha jól emlékszem, az első
üléseken megtárgyaltuk és eldöntöttük a pétervári és kievi kormányok között fennforgó hatásköri kérdéseket, melyeket ugy fogtam fel, hogy pusztán a pétervári kormány
által képviselt és az Ukrániához tartozó területek elhatárolásáról van szó. Nem tudom
azonban megérteni, hogy Ukrajnának Lengyelországgal szomszédos határainak megállapítása ügyében miért kell külön tanácskoznia P é t e r v á r r a l ? Ha megkísérlem a kérdés összefoglalását, megállapíthatom, hogy
a z orosz delegáció elnökének az álláspontja
röviden ugy fejezhető ki, hogy Ukrajnának
az önálló ukrán állam határairól nincs joga
önállóan dönteni.

Ukrajna nem önálló állam.
Trockij erre a következőket válaszolta:
— Ez természetesen igv volna. Ukrajna
teljesen szabad állam lenne és mint Oroszországtól független köztársaság szerepelne...
(A távirat egy része hiányzik.) Azonban az
ukrán kormány, amely az orosz delegációban képviselteti magát, azon az állásponton
van, hogy Ukrajna egyik része a föderatív
orosz köztársaságnak és ezért szükséges.
Jiogy döntés történjék ebben a kérdésben,
még pedig az ezidőszerinti tényleges helyzet alapján, amely az orosz köztársaságnak
föderatív alapon való kiépítését célozza.
Kühlmann államtitkár felkérésére ezután
Trockij ismertette annak a táviratnak szövegét, amely arról szól, hogy a kievi helyőrség legnagyobb résíze átpártolt az ukrán
szovjetek kormányához és hogy a rada fenállása már csak igen rövid idő kérdése. Az
elnök felhívására ezután abban állapodtak
meg, hogy az ukrán delegációnak a territoriális kérdésekben való illetékességét holnap
az ukrán delegátusok jelenlétében tartandó
teljes ülésen fogiák megbeszélni.

Lengyelország képviselete a
bresztlitovszki tárgyalásokon.
Az ülés végén Trockij külügyi népbiztos kért szót és a következőket m o n d o t t a — A sajtóból arról értesülök, h o g y
Kühlmann államtitkár ur Kiicharzevszki lengyel miniszterelnök úrhoz levelet intézett,
melyben azt irja, hogy a lengyel kormány
részvételét a béketárgyalásokon kívánatosnak tartja. Kérdem az államtitkár urat. hogy
a legközelebbi üléseken csakugyan fel akarja vetui ezt a kérdést?
Kühlmann államtitkár válaszában kijelentette, hogy korábbi nyilatkozatai álláspontján marad, amikor ezt a kérdést, amely
a megszállott területek népeinek államalko-
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tó jogara vonatkozik, napirendre óhajatja
tűzni. Az orosz delegáció a megszállott területek népeinek önrendelkezési jogát több
ízben hangsúlyozta — mondotta Kühlmann
— és a lengyelek kívánsága megfelel az önrendelkezési jog elvének.
Czernin külügyminiszter ehhe'z a kijelentéshez a következőket fűzte hozzá:
— A lengyel kormány képviselőinek a
béketárgyalásokon való részvételét és az
orosz delegáció ehhez való hozzájárulását
a legmelegebben üdvözölném.
Ezzel az ülést berekesztették.

Az ukrán delegáció
megérkezett.
BRESZTLITOVSZK, február 1. Az ukrán delegáció ma ideérkezett. Holubovics
államtitkár megérkezéséig a delegációt Luberski vezeti.

Ujabb merénylet Lenin
ellen
LONDON, február 1. (Reuter-jelentés.)
A Daily News pétervári értesülése sze.rint Lenin ellen ujab bmerényletet követtek el, amely szintén meghiusult. Egy fiatal ember diákruhában a Szmolna-intézetbe jutott, ahol revolveriövésket tett Leninre, akit azonban egy golyó sem talált.
A diákot letartóztatták.

A déloroszországi heves harcok.
Hága, február 1. Ideérkezett orosz jelentések szerint déli és nyugati Oroszországban csökkenetlen hevességgel folynak a harcok. Studoneczky közlegény, akit a charkovi központi szovjet a déloroszországi
maximalista haderők főparancsnokává nevezett ki, csapatait Kaledin osztagai ellen
ve'zette, amelyekkel Voronesűh közelében
harcok folynak. Studoneczky fosztogató
katonái kisebb községek egész sorát tökéletesen kirabolták. A parasztok fegyverkeznek, hogy a maximalista csapatok ellen felvegyék a küzdelmet. (Bud. Tud.)

Románia hadat üzent Oroszországnak.
Stockholm, február 1. A román kormány január 29-én este megifzente a háborút Oroszországnak. A Jasiban levő orosz
állampolgárok ellen a legszigorúbb intézkedéseket léptették életbe. Az eddigi orosz
követet, mikor Jasiból Kisenev felé utazott,
a bolsevikiek elfogták. Cserbacsev tábornok, az orosz-román front főparancsnoka
kalandos módon eljutott Kaledin főhadiszállására és most vele együtt szervezi a küfcdelrnet a bolseviki uralom ellen.

Az angol vasúti munkásság
követeli, hogy az antant tegyen
békeajánlatot.
Stockholm, február 1. A londoni vasúti
munkások óriási népgyűlést tartottak az Albert Hallban, amelyen oly sokan jelentek
meg, hogy sok ezer főnyi tömeg kiszorult
a népgyűlés színhelyéről. A munkások elhatározták, hogy az antant-államok kormányait felszólítják, kössenek általános fegyverszünetet és ajánlják fel a központi hatalmaknak a népek önrendelkezési jogán alapuló, annexió nélküli békét. Ha a központi
hatalmak ezt az ajánlatot el nem fogadnák,
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akkor az angol munkások megadják a kormány által kivánt újoncokat. A gyűlés részt
vevői ezt egyhangúlag határozatban mondták ki.

A finnországi forradalom
Stockholm, február 1. A finn forradalomról jelentik: Az utóbbi négy napon mintegy hetven tisztet gyilkoltak meg, köztük
három admirálist és egy tábornokot. A gyilkosságot matrózok hajtották végre, akik a
tiszteket agyonlőtték, aztuán holttesteiket
lándzsákon hordták körül a ánn fővárosban.

Megváltoztatják a londoni
szerződést.
Lugano, február 1. Az Osservatore Rornano jelenti: Az antant versaillesi haditanácsa revideálni fogja hadicéljait és ezzel
kapcsolatban változtatást akar eszközölni a
londoni szerződésen. Ezt aZ orosz forradalom tette szükségessé.

A németek fenyegetik Oroszországot.
Berlin, február 1. A Lokalanzeiger v e zető helyen ezeket irja: Legfőbb hadvezetőségünk — ezt elhihetik a pétervári hatalom urai — teljesen el van készülve arra,,
hogy ismét átveszi a szót, ha a bresztlitovszki béketárgyalások semmivé teszik békereményeinket.

Páris bombázásának halottal.
Genf, február 1. Párisból jelentik hivatalosan: A szerdai bombázás áldozatainak
száma a következő: 36 halott, ebből 22 P á risban, 14 a város külső kerületeiben, 190
sebesült, ebből 114 Páristoan és 76 a város
külső részeiben. Az áldozatok között van
számos nő és gyermek. Három kórházat a
bombák eltaláltak. A'z egyikben tiiz támadt.

LEGÚJABB.
H E L S I N G F O R S : Kihirdették a munkások és parasztok kormányának megalakulását. Az orosz katonák nem vettek részt a
finnországi mozgalmakban, ennek ellenére
is mindenütt lefegyverezték őket, ahol a
hatalom a fehér gárda kezében van.
PÉTERVÁR: A Hadügyi Bizottság elrendelte a 904—907 évfolyambeli mindazon
legénységnek a demobiiizálását, amely február 7-ikén eléri a 30-ik életévét.
P Á R I S : (Hivatalos.) A legutolsó híradások szerint a légi támadás folytán 45
személy meghalt, közülük 30 Párisban és 15
a külvárosban. Az áldozatok között 11 nő és
öt gyermek. 207 személy megsebesült.
LUGANO: A Matin jelenti Londonból:
A helsingforsi anarchista csoport P é t e r v á r ról táviratot kapott, amely szerint Francis
Pétervár
amerikai nagykövete élete az
Amerikában letartóztatott Barkmann finn
anarchista életétől és szabadságától függ.
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fiz fipponyi-párt és az alkotmánypárt elhatározta

Budapest, február 1. A néppárt tudvalevően szintén csatlakozik az egységes korfeloszlását.
mánypárthoz, de fönn akarja tartani különállását.
Ennek módozatairól folynak napolt
Csatlakoznak az uj kormánypárthoz.
öt képviseld kivált
óta tanácskozások. A demokratapárt vasáraz Apponyl-pártból.
nap délelőtt értekezletet tart, amelyen hatá(Budapesti tudósitöiik
ietefdJijekutése.) megtartja, minthogy országos 48-as kör név rozatot hoz állásfoglalásáról. Az egységes
Az Apponyi-párt péntek délelőtt értekezletet alatt, mint társaskör továbbra is megmarad. kormánypártnak eddig 115 tagja van. Á kormányt támogató pártok a Ház keddi ülésén
tartott. Az értekezleten a pártnak 60 képBudapest, február 1. Az alkotmánypárt okolják meg elhatározásukat. Ezen az ülésen
viselőtagja köztil 40 jelent meg, köztük gróf
pénteken este félhatkor értekezletet tartott szól fel gróf Károlyi Mihály is.
Apponyi Albert, Tóth János és Földes Béla
gróf Andrássy Gyula elnokléséveL A párt az
Budapest, február 1. Pénteken este az
miniszterek. Az elnöki tanács tagjai közül
elnök javaslatára egyfiangufag kimúndia a fel. Apponyi-pártban élénk eszmecsere folyt a
ott volt Bakonyi Samu, báró Mannsdorff
oszlását, és csatlakozását a miniszterelnök politikai helyzetről. Hir szerint Tóth János
Géza, Szentiványi Árpád, Zlinszky* István,
által előterjesztett program alapján az uj belügyminiszter egy képviselő kérdésére kiEitner Zsigmond, Hammersberg László, és
párthoz. Az értekezleten a kormány tagjai jelentette, hogy ha a munkapárt magatartáBarta Ödön; a főispánok közül gróf Széchéközül jelen voltak Szterényi József, gróf Es- sa, amely legutóbb Tisza beszédében nyilványi Aladár Rainprecht Antal, Ostffy Lajos,
terházy Móric, herceg Wlndlschgraetz mi- nult meg, nem változik meg, akkor egy-két
Csuha István és Jékey Sándor. Az értekezleniszterek, Palugyay és Bottlik államtitkárok, hónapon belül sár kertit a vákisziásúk kiírásátet gróf Apponyi Albert nyitotta meg nagyobb
Budapest, február 1. A néppárt február ra. A vidéki pártszervezetekre vonatkozólag
beszéddel.
kijelentette, hogy azok fentartásá-t kívánatos3-ikán, vasárnap délután 5 órakor én
Délután 4 órakor Szentiványi Árpád elnak tartja.
tet tart.
nöklésével folytatták az értekezletet. Tár- -«ubgbaehbbbaaagss3bfi»8ebesgs«(ibmabeaa35& «besiímss»sgsbbsro8aagsb89aaesafli^9asiiianbbbbsbsssasbesbis!^
gyalás alá vették az elnöki tanács következő
határozati javaslatát:
Az olaszok ujabb támadásai véresőn összeomlottak.
— Az egyesült függetlenségi és 48-as
BUDAPEST, február 1. (Közli a mi- mint a 168. én 171. tiroli népfelkelő zászlópárt megállapítja, hogy a kormány programjának a választójogra, a szociális és birtok- niszterelnöki sajtóosztály.) Az olaszok teg- aljak különösen kitüntették magukat.
politikára, a vallási viszonyok rendezésére ua pAsiagotól keletre négyszer intéztek roA VEZÉRKAR FÖNÖKE.
vonatkozó része teljesen fedi a függetlenségi hamot uj állásaink ellen. Minden egyes táBERLIN, február 1. A nagy főhadiszálpárt állandó törekvéseit, annak egészben való raadás az ellenség legsúlyosabb veszteségei lás jelenti: Az asiagoi fensikon élénkebb tümegvalósítását biztosítja. Megállapítja, hogy mellett már füzünkben meghiúsult. A siker zérségi harc. A Monté de val Bella és a Col
a párt felfogásával egyezően a kormány ra- kiválóan tüzérségünk érdeme. A január 28. del Rosso felöl az olaszok négy izben nagaszkodik a választójogi reformnak minden és 29. harcokban az egervidéki hatodik lö- gyobb erőkkel ujabb támadásokat kezdtek.
mást megelőző jelentőségéhez. Lelkesedéssel vészezred és hatodik népfelkelő ezred, a pil- A támadások mindannyiszor Összeomlottak
üdvözli a magyar hadseregnek a király hoz- seni hetedik iövészezred, a 25 .Morva nép- tiizünkben az osztrák-magyar állások előtt.
zájárulásával a kormány programjába való felkelő ezred, a tiroli császárvadászok máA többi harctéren nincs újság.
felvételét, amelynek megvalósítása a király sodik ezredének harmadik zászlóalja, vaiaLUDENDORFF, első főszállásmester.
és a nemzet egyező akarata folytán immár
kétségtelen. Ezzel uj korszak köszöntött be
S vegyük mindezekhez még azt a körülményt
Gytrmekmentés.
a magyar nemzet életébe. A párt törekvéseiis. hogv e gyermek auvia beteges és gyenge
Irta: Kádas György tanár, a gyermeknek legtöbbje a dolog lényegében megvalósul
a fegyelmezésre, ki nem tudia az erős kezű,
rendőrség titkára.
ma még odalevő apát is pótolni, akkor tiszés a közjogi ellentétek háttérbe szorulnak.
tán állanak előttünk azok az okok. melyek
A közgazdasági kiegyezés tekintetében megVédjük a gyermekeket! — Mentsük meg miatt a gyermeknek el kell ztitléiúe.
nyugvással veszi tudomásul a párt a kormány a züllésnek indult gyermeket! — Gondoskod— Mióta nincs itthon az apja. teljesen elazon kijelentését, liogy a kérdés eldöntése a junk a jövő nemzetdékröl! — s több eféle, ma züllött ez a fiam. Beteg vagyok, nem birok
jövő országgyűlésre marad. Eszerint ez a különösen aktuális felhívást olvas, hall a tár- vele. Ha Istent ismer a tekintetes ur. fenyítsadalom. Egyesületek, hatóságok és kormány
kérdése sem képezlieti akadályát annak, hogy
ankétokat rendeznek, tanulmányokat folytat- se meg egv kicsit a fiut. Anva vagyok, talán
a párt hagyományos törekvései legnagyobb nak a gyermekek fizikai és psychikai meg- megítélnek, amiért igv beszélek, de nem tehetek másként. Én tudom, hogv mit mivel a
részének, első sorban pedig e törekvések leg- mentése érdekében.
fiam. Hátha megjavul? Hisz olv fiatal még!
Sikerülni fog-e a gyermekmentés probléfőbbikének a magyar hadseregnek biztosítáA szegény anva vergődő lelkének szavai
sára, a vele egyesült többi pártokkal 48-as... máját megoldaniok? — a jövő ad majd erre
ezek. melyekből kiérezhető a gyermekeért
feleletet.
Ám
bármiként
alakul
is
e
jövő.
a
párt neve alatt egyesüljön.
ma szomorú képe kell. hogy komolyan gon- való nehéz aggodalom és a tehetetlenség kétBenedek János az elnöki tanács által be- dolkodóba ejtsen és foglalkoztasson mind- ségbeejtő tudata. Az anva szive nem kutatja,
annyiunkat. Mi lesz abból a gyermekből, kit hogy az apai kéz hiányán kivül más valami
nyújtott határozati javaslattal szemben indít- a kegyetlen sors az utcára dobolt? Kinek sem oka is lehet gvermteke romlásának. Érzi
ványt terjeszt elő. amelyet raja kivül Bizony meleg szobája, sem kellő és elegendő táplá- ugyan — nagyon is — a nyomort, melyben
Ákos és Platty György is aláirtak. Az indít- léka. sem rendes ruháia nincs? Kinek csele- 5 apró gyermekével él. — hisz mindössze
vány szerint mondja ki a párt, hogy teljes kedeteit számon senkisem kéri. vagy ha igen. havi 102 korona hadisegélyből kell családját
e számonkérés a gyönge, erőtlen és a foko- fentartania — azért ennek ellenére is megerejével támogatja a miniszterelnök által iszott munkától agvoncsigázott. sok esetben van győződve, hogv gyermeke csak azért
mertetett program alapján az uj kormányt, beteges anya részéről hatástalan igyekezet- züllött el. mert nincs itthon az apia.
kívánatosnak tartja, hogy a párt tagjai a nek marad meg csupán.
Hogy valóban másként alakult volna a
kormányban is vegyenek részt, de ne mondja
Csodálkozhatunk-e. ha a 10 éves N. kis család sorsa, ha az apa állandóan itthon
ki a párt a feloszlását és ne mondja ki az uj Gyurka naponkint lop s hogy reggeltől délig, van. ez kétségtelen. De hogv csakis és egyedéltől este 9, sőt 10 óráig is elcsavarog? Váj- dül ez a körülmént' döntené el egy család,
pártba való belépését.
jon ha alaposan szemügyre vesszük az erő- vagy egyik tagjának erkölcsi életét, testi és
Többek felszólalása után Apponyi, Tóth sen meghökkent, eleven szemű, kedves arcu. lelki egzisztenciáját, ezt nem szabad hinnünk.
és Földes miniszterek felvilágosításai alapján az előbb még ijedtében síró. maid a bátorító A békés viszonyok között napi 4 koronát, a
az értekezlet az elnöki tanács határozati ja- szóra bájosan mosolygó maszatos gyereket, mai rendkívüli munkabérek, de rendkívüli
ruházatát, lakását és környezetét — nem drágaság mellett napi 8—9 koronát kereső
vaslatát elfogadta és elhatározta, hogy a mifog-e minden érző lélekkel gondolkodó emniszterelnök által benyújtott program alapján berben azonnal felmerülni a kérdés, hogy: vasúti munkás-család élelmezési, lakási és
ruházkodási viszonyai lehetnek-e mindenben
belép az uj pártba. A határozati javaslathoz csoda-e. ha ez a gyermek züllésnek indult s kielégitőek? Tud-e ilven kereset mellett a
nem járultak hozzá: Bizony Ákos, Benedek hogy tehet-e ö erről? A piszkos rongyokba józan családapa gyermekeinek minden nap
János, Matta Árpád, Platty György és Ráth bujtatott, gyengén táplált restben lehet-e más. tápláló eledelt előteremteni, tiszta, meleg
mint egv erőtlen, minden káros hatásnak ruhát biztosítani, barátságos otthont berenEndre.
engedő, ingatag kis lélek? A nedves, fojtott dezni? Bár a dudva közt is terem virág, de az
Létay Ernő indítványára az értekezlet ki- szagú, barátságtalan, lakásnak csúfolt pince nem olv egészséges, szép és illatos, mint a
mondotta, hogj* csak a párt, mint olyan osz- lehet-e alkalmas tényező a legszebb virág, a gondosan megmunkált földben termett, gyönlik fel és lép be az uj pártba, de a helyiségéi gyermeki lélek szépségeinek kifejlesztésére?, géd kezek által öntözött és ápolt virág. Erő'
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adó táplálkozásra, ió ruházkodásra, barátsá
Kos, marasztaló otthonra és meleg szeretete
sugárzó környezetre van a gyermeki léleknek
szüksége, hogv egészséges, üde és illatos legyen. Mindaddig, mig e föltételeket nem tudjuk. vagv nem akarjuk minden gyermek számára biztosítani, nem szabad csavargó, gazember. gazfickó-kölök gyalázó kifejezéssel
illetnünk egyetlen gyermeket sem. De azután
sem! Minden gyermek olyan, mint amilyenre
a társadalom — a mi világunk — alakítja.
Ha csak szépet, jót és becsületest látna tőlünk
s megadnák mindazt, ami az egészséges testi
és szellemi fejlődés föltétele: 6 is ió és becsületes egyénné válnék. Nagyon kevés a születéstől fogva bűnözési hajlamú gyermek. S
ennek is ki az oka? Á gyermek maga semmiesetre sem. ha csak biinéül nem ró.iiuk fel,
hogy született.
Van még egv fontos tényező a gyermeki
lélek kialakulásánál s ez a nevelés és ennek
ikertestvére: az oktatás. A helyes családi és
iskolai nevelés-oktatás, mikor egyéb kedvező
feltételek is adva vannak, az az eszköz, m d v lvel tetszésünk szerint alakíthatjuk a gyermeki lelket.
Rendes táplálkozás, megfelelő ruházkodás. egészséges lakás, szülői szeretet és jó
nevelés, valamint célszerű oktatás együttes
hatása valamennyinek
egyidejű jelenléte
szükséges tehát hogy egészséges, erős erkölcsi alaookcn álló generáció váliék a ma
gyermekeiből. Ha e tényezők
bármelyike
hiánvzik, nem lehet, nem szabad a gyermekvédelem, az ernbermentés terén tökéletes ered
ménvt várnunk. Hiábavaló munkát végez, ki
e tekintetben egyoldalúságba esik és nem
törekszik erejéhez mérten arra. hogv e szempontok mindegyikét egyenlő aggodalommal,
egyenlő áldozattal iparkodjék a társadalom
és állam értékelni, illetőleg azokat megvalósítani. Tehát ha azt akarjuk, hogv az ország
számára munkás és erkölcsös nemzedéket
neveljünk, ám tessék előb magát a szülőt abba a helyzetbe intfdtnt. hrnv
meeteláhelsm
a vele szemben támasztott igényéknek. Gondoskodjunk emberi méltóságának megfelelő
lakásról, tisztességes jövedelmet
biztosító
ilkalmakról.
a
háború
tartama
alatt
munka a
a hadbavonult családfa számára méltányos
segélyezésről, a gyermekek iskoláz tatásáról,
szabad idejükben hasznos elfoglaltságukról,
egv szóval: teremtsünk egészséges és a gyakorlati élettel, valamint az ember értékével
számoló szociálpolitikát. Amig nedves. dohos
pincelakások lesznek s azokban korgó gyomrú. szennyes rongyokba buitatott emberi lények élnek s amig a családi és iskolai neveiés-oktatás a szó legtökéletesebb értelmében
meg nem valósittatik. addig nem várhatunk
gyökeres változást a gyermek s ennek folytán a felnőttek kriminálitása terén. Áldozzunk. ha kell, most rögtön milliárdokat munkás-lakásokra. munkaalkalmak
teremtésére,
célszerű iskolák és gyermeki foglalkoztatók,
szórakoztatók, kedé'vnemesifő intézmények
létesítésére, hogv később egyrészt az eddig
állandó adózásként javítóintézetekre és fegyházakra fizetett százezreket, de másrészt erkölcsiekben föl nem becsülhető javakat takarásunk meg, szerezzünk a nemzet számára.
Ha tudtunk megszámlálhatatlan milliókat áldozni háborús célokra, ne legyünk szükkeblüek, vagy éppen fukarok a békés élet minden igényeinek kielégítése tekintetében sem.
Vajha az emberiségét most lenyűgöző,
pusztító háborús szellem állandó békés és
alkotó szándékká változnék át. melv egyformán töltene el minden nemzetet, nehogy
az egyiknek békés feilődésre irányuló törekvését a másiknak titkos vagv nvilt ellenszenve nyugtalanítsa! Vajha sikerülne feltalálni azt a módot, ahogyan az emberiség
közös békéiének, megértő szeretetének fluidumát a nemzetek minden tagjának szivébe
lehetne fecskendezni, hogy amiként immúnissá tettük katonáinkat a ragályokkal szemben,
épp ugv váliunk eilenáltókká a háború ragályos rákfenéiével szemben! Igv felszabadulnának a roppant anyagi és szellemi iavak.
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melyek eddig katonai célokra fordíttattak s
egyszerre találnánk fedezetet az emberiság
hez egyedül méltó kultúra, ezzel együtt a
gyérmekmentés
céljaira is!
3asbmmaaamawaaaimfma!hma*aaa89llma«««««»ab£a

Szegény embernek nem lehet
ruházkodni,
— Mi drágult még meg a háború alatt.
<Saját, tudósítónktól.) A szegedi mosódák
köréből készült ez a riport, amelvek sok szegény ember életében nem mint tisztálkodási
intézmény szerepeinek, hanem mint a ruházkodás lehetőségének biztos bázisai, mint helyek. ahol még lehet fehérnemiiekhez. esetleg
öltönyökhöz is tűrhető áron hozzájutni és
tisztító intézetekben mindig maradnak vissza
bizonyos mosásra, vagv tisztításra
átvett
ruhaneműk. Ha egy évig. másfél évig nem
jönnek vissza értük,
valószínűnek tartiák.
hogy már nem is fognak többé visszajönni.
Örökké pedig nem lehet ott őrizni a mosóintézetben. arnelv végül a mosás dijáért és
nagyon csekély haszonnal tovább is adott
rajtuk mindig. .
De aztán jöttek a nehezebb idők. A ruhanemiieknek nagv lett nagyon az áruk. meg
nem is lehetett kapni. A fehérnemiiek végleg
kifogytak, különösen, hogv elrekvirálták a
vásznakat és mindenki annvi fehérneművel
kell. hogy beérje.- amennyi jelenleg van a
birtokában. Igv persze megváltoztak a viszonyok a mosódákban is. Hogy mennyire és
hogy mennyire komoly, szinte tragikus ez a
változás a mosódák rendes vevői részére, az
legjobban kiviláglik abbö! a panaszból, amelyet egvik kishivatalnok sirt el előttünk:
— Uraim, — kezdte panaszát a szegény
ember, aki naponkinti öt korona jövedelemből tengeti szomorú életét és felesége, meg
gyermekei életét. — én eddig nagyrészt mosódákból szereztem be fehérnemű-szükség'
terrtét, sokszor a családomét is. Istenem, mit
is tehettem volna egyebet, amiért kevés a
izetésem, ruházkodni kell és megkívánják azt
is. hogy becsületes maradiak szegénységem
mellett.' Egy kicsit megviseltek voltak ugyan
ezek a mosodai áruk. de mégis volt valami,
és főként olcsó volt. ugv. hogy nem kellett
magamat különösen megerő'fetnem. ha valami keveset beszereztem. Egy-egy gallérért
30—40 fillért fizettem mindig, egy pár kézeőért 60—80 fillért kértek s egy ing nem kerub többe, mint 4—5 koronába. Igazán csecélvségek. És most a napokban bementem
abba a mosodába, amelynek már meglehetősen régi ideje vásárlója vagyok. Azzal fogad,
iogv egyáltalán nincsen eladó fehérneműje.
Mikor nagyon szépen kértein, mégis akadt
néhány darab, éppen annvi. amennyire szükségem volt. Érdeklődni kezdek végre az ára
után. maid hanyatt esek. atmkor megmondják
az árát. Husz korona egv ing. nem is ui. nem
is valami nagyon iókarban tartott, biz az kesIvedni kezdett már mind egv kevéssé. Hát
hiszen én tudom azt. hogy most drága nagyon a fehérnemű, kapni is alig lehet, de hát
az a mosódás most sem kanta ezeket a holmikat drágábban, mint ezelőtt és ha már eladja. ne nézze, hovv keressen is rajta, háborús arányokban. És ne zárion el mást annak a lehetőségétől, hogy egyáltalán hozzájuthasson fehérnemüekhez. Rám nézve ez
valóságos csapás, sulvos és erőteljes. Fehérneműm alig van. mondhatni nincsen. Tehát
meg kell vennem, ha még olv drágán is, mert
mégis csak olcsóbb, mintha uionnan venném.
Még akkor is olcsóbb, ha valójában drágább,
hiszen tudom, hogv nagvobb pénzért ujat
kapnék, mig alig kisebb pénzért elhasznált
rongyot kapok. De meg kell vennem, mert
nekem filléreken is takarékoskodni kell. nem
liogy koronákon.
Kérdést intéztünk egv mosodához is. Itt
ezeket mondták:
— Ténv az. hogy a visszamaradt holmikat elárusítjuk. Nagyon olcsó pénzért adtuk
mindig ezeket, éppen a mosás költségeit és
a pénzünk kamatait akartuk visszaszerezni.

Szeged, 1918. február 2.
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De a viszonyok nagyon megváltoztak. A mosás is megdrágult, a megélhetés is. Azokat a
kamatokat, amiket mi a mosás költségeihez
hozzászámítottunk, föl kellett emelnünk. A
nagv kereslet is megdrágította ezeket a régen igazán olcsó portékákat. De mii nem. drágult meg a háborúban?
Ugy van, igaz; mi nem drágult rneg a
háborúban?

A konyhakertészet jövője.
Az idő, melyet az ég- kegye ránk erőszakol, sebes rohanással halad felettünk. Nemsokára itt lesz a nyárelő, mikor a városok lakossága a konyhakertészet első termékeit
v á r j a a piacra. E téren azonban — sajnos —
sokan fogják keserűen tapasztalni, hogy a
nyomor éve a helyett hogy elbúcsúzott volna,
most ujabb erőt nyert a hivatottak közömbössége és nemtörődömsége folytán.
iSzerte hangzik az országban a panasz,
hogy konyhakerti magvak uzsoraáron is csak
igen kis mennyiségben, de legtöbbször még
igy sem szerezhetők he, mert naponta ujabb
áreimelkcdés várható a nagy kereslet következtében. Ma egy békeidőbeli 70 filléres adag
kelkáposzta-magért 18 koronát is elkérnek.
Ennek részbeni okozója az országban minden
rendszer és szervezkedés nélkül elszaporodó
kiskereskedés. Igy igen sokan vásárolnak
magot fölös mennyiségben, ami nemcsak erős
rugója a felhajtásnak és spekulációnak, de
nemzetgazdaságilag is káros, mert igen sok
mag kellő felhasználós nélkül megsemmisül.
A' háború alatt a kényszer tömérdek családot hajtott a földmunkához, melyek közül
már tekintélyes azok száma is. kik szeretettel
foglalkoznak a földmunka költészetével: a
kertészettel. Helyénvalónak találnánk tehát,
ha a hatóság sürgősen foglalkozna azon' kérdés megoldásával, hogy miként lehetne minél több oly egyént megnyerni a földmunkának. kik azzal eddig nem foglalkoztak, továbbá miként erősítsük, támogassuk az idejében foganatosított magbeszerzés és palántakiosztás által az eddigi termelőket és kiskerteseket munkájukban, hogy neesak a saját családjukat, hanem az egész város
polgárságát, fizető képességének megfelelő
áron juttattassák a lótfentartáshoz szükséges
terményekhez.
Sokan örömmel fogadták a hatóság ama
tervét, mely a bajon egy nagyobbszabásu
konyhakertészet felállításával óhajt segiteni.
Célszerűnek vélnők azonban, ha már most
tájékoztatnák a közönséget, hogy mit és milyen áron termel a hatósági kertészet. Lesz-e
és milyen áron palánta? Nehogy ugy járjunk, mint a paradicsommal, mely szakértői
legmagasabb számítással J0Ö—160 fillérjével
igen jól meglenne fizetve, mégis 360 filléres
áron kerül a lefogyasztott fogyasztó konyhájára. Nem jogos-e a bortermelő gúnyos kiszólása, mikor a boráért 3S0 fillért sokalanak,
hogy „igyanak az urak paradicsomot!"
A mi népünk tudja, hogy az a rendeltetése, hogy küzdjön a természettel. Neki a föld
csak a r r a való, hogy legyen a trágyát hova
tenni és a vizet önteni. A többit elintézi hangyaszorgalma, melyet nem ront le se a rossz
föld, se a rossz időjárás, de elvárja ezért az
önzetlen támogatást és megbecsülést.
Üválfós Lő.i%>tc.

Felderítő harcok
Flandriában.
BERLIN, február 1. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: Felderítő osztagaink a flandriai angol állásokból foglyokat és géppuskákat hoztak be, A sűrű köd miatt a tűztevékenység
az egész harcvonalon csekély maradt.
LUDENDORFF, első föszállósmesíer.
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Szervezkedjenek szakcsoportokba a kereskedők.
— Felirat a kereskedelem szabadságáért és a katonai iparcikkek
forgalomba bocsájtásáért a leszereléskor. — Vitaest a Lloydban. —
(Baját tudóm tónktól.) A szegedi IJoyfl
Társulat, kereskedelmi bizottsága pénteken
este látogatott és élénk vitaestélyt tartott arról a fontos közgazdasági témáról, hogy miként lehetne a szegedi kereskedelemnek áru
val való ellátását a -béke bekövetkeztével és
közvetlen .a leszerelés után biztosítani. A vitaestét, amelyen a kereskedők és szakemberek
tekintélyes számban jelentek meg hat órakor
nyitotta meg Aczél iGéza vezérigazgató, a kereskedelmi bizottság elnöke.
Aczél üdvözölte a megjelenteket, és kifejtette a kereskedelem jelenlegi nehéz helyzetét. Ha a háboru sokáig tart akkor az anfindég elviselhetetlen lesz már. Az árujától
megfosztott kereskedelmet bármi utón is vi szaza kell téríteni arra az útra, melyen megfelelő kielégülését nyerhet. Az ügynevezett átmenetgazdasági időt három főprobléma fogja
foglalkoztatnia nyersanyag az ipar részére,
gyártmányok a kereskedelem részére és t
kettőnek helyes megoldása valutáris szem-,
pontból. Az áruk behozatalát éppen valutáris
szempontból fogják megnebezetinei. Ez arra is
fogja még kényszeríteni a kormányt, bogy
bizonyos központokat létesítsen ugy az export, mint az import szabályzására. Itt első
sorban azt kell megvitatni, hogy milyen módszerekkel lehet elérni, hogy a szegedi kereskedelem majd a szükséges árucikkhez jusson.
Ez csak iniciativa lehet, amit. majd illetékes
tényezőkhöz kell juttatni, felajánlva a közreműködést. Első sorban talán ott érvényesülhet ilyen irányú és jelentős tevékenység, ha
képesek lennének Szeged kereskedelmének
szükségletét megállapítani, az átmeneti időre.
Kéri a jelenlevőket, bogy adják elő véleményüket.
, . „^Utóisa, .j .
'Glückstahl Lajos csakis a. nyersanyag beszerzésére vonatkozólag koncedálja, hogy
szükséges az előzetes tárgyalás. A kereskedőkre kell bizni, hogy ők szerezzenek maguknak árucikket, ők meg fogják találni anuak
a módját, hogy szükségletüket kielégítsék. Tul a j donképen a gyárosok és iparosoknak a
gondja, hogy a kereskedők árucikkekhez juthassanak. A nyersanyag beszerzésénél tehát
támogatni kell majd ezeket és itt lesz szükség a- kereskedők és más gazdasági* tényezők
együttműködésére. Azt a konkrét indítványt
teszi, hogy a kereskedők tömörüljenek é9
hogy a Lloydban egyes szakmánként szakcsoportok alakuljanak,
Tonelli Sándor az átmenetgazdasági mlkiiszteriumbaú s levő állapotokat fejtegeti.
Mlajd előadja, hogy a szükségletek két csoportra oszlanak: az eg>Tik az ipari szükséglet, a másik a kereskedelmi szükséglet. Min tiakettő olyan csoport, amely nagy részben a
külföldről látható el. Az ipari szükségletek
kielégítésére, —< anélkül, hogy a központokat
dicsérné, —. speciális szempontból alközponti
szervezést nélkülözhetetlennek tartja. A kereskedelem szükségleteinek kielégítésénél teljesen mellőzendőnek t a r t j a a központokat. A
kereskedelem számlára szabadságot kell követelni és mielőbb ki kell venni a központok
hatásköréből,
SchuXtrp Manó arról szól, liogy a kivitel valutáris szempontból igen Xbntos és azért
a hazafias kereskedelemnek a r r a kell törekedni, hogy minél erősebb legyen majd az

export. Szintén a kereskedelem teljes szabadságát követeli.
Bach Jenő: A valuta magútól fog tisztázódni. A mostani inreális esélyeket nem a
bevitel, vagy kivitel szabályozza, hanem más
ható erők, amelyek kiviil esnek általános közgazdasági jelenségeken. Legjobban jellemzi
ezt, bogy amikor a bresztlítovszki tárgyalások megkezdődtek, akkor pénzünk értéke
íScájcbön 30 százalékos emelkedést mutatott.
A valuta magától fog rendbe jönni, mostani előtérbe helyezése egy hátas ló, amelyre
mindent r á lehet ültetni. A központokat is
erre ültették. A szabad kereskedelem mellett
nyilatkozik és semmiféle korlátokat nem szabad ima.id állítani a nyersanyag beszerzésétnél sem.
i
j
Sc,hívéiger Miksa: A háboru utáni gazdasági élet problémáit nem lehet még mostan sem megszabni, még kevésbé határozott
mederbe terelni. A Lloydban azonban meg
kell teszélni a gyakorlati élettel kapcsolatos,
praktikus dolgokat, amilyen első sorban az
a kérdés, hogy ,a szegedi kereskedőknek mit
kell teinni a leszereléskor. Az elnök urnák is
bizonyára az intenciója, hogy ez a megbeszélés ne csak akadémikus vita legyen, hanem kézenfekvő eredménnyel járjon. Tonellivel szemben az a véleménye, bogy az átmenetgazdnsági minisztérium nincsen program nélkül. Az első feladata az, hogy részletes tervét már most kidolgozza annak, hogy
leszereléskor a nyersanyagok és iparcikkek
hogyan kerüljenek vissza a forgalomba. A
kereskedőknek e tekintetben égetően fontos
kérdést kell napirendre tűzni. Mást kell előkészíteni és kellő súllyal befolyni arra, hogy
a hadseregnél lekötött óriási mennyiségű
iparcikkek a kereskedők utján kerüljenek
vissza a magánforgalomba. Tebát a szegedi
kereskedőknek igen is szervezkedni kell minél előbb és Glückstahl indítványa szerint
szakcsoportokat alkotni; ezek a szakcsoportok
azután szakmák szerint
kapcsolódjanak országos szervezetekbe, amelyek már könnyen
küzdhetnek ki maguknak befolyást arra,
hogy a hadseregnél felszabaduló cikkek rendelkezésükre bocsájtassanak. A szakmák szerinti tömörülés a Lloyd keretében feltétlenül
fontos és kívánatos, valamint az is, bogy ennek az értekezletnek meglegyen a gyakorlati
haszna és ne menjen határozat nélkül széjjel.
Siftnbef Miksa örömét fejezi ki afelett,
hogy Scliweiger az értekezletet helyes mederbe terelte, azt indítványozza, hogy- feltétlenül országos akciót kezdeményezzenek.
Vágó Árpád előadja, hogy Budapesten
alakult már egy magántársaság, amely a leszereléskor felszabaduló ipari cikkeket fogja
a magánforgalom részére átvenni. Javasolja,
bogy a szegedi Lloydnak talán egy küldöttsége lépjen ezzel érintkezésbe a szegedi kereskedők ellátása érdekében.
Mivel több felszólaló nem jeentkezett, Aczél
elnök rezumálta az elhangzottakat. Felkéri
Glückstahlt, hogy a szakcsoportok .szervezésére vonatkozó indítványát a ILoyd legközelebbi választmányi ülése elé vigye. Leszögezi
továbbá először Tonelli kamarai titkár által
kifejtett azt a véleményt, hogy fontos az iparcikkek beszerzésére vonatkozólag, bogy a kereskedelem teljes szabadságot kapjon. Ezt,
valamint Schwei'ger Miksa álláspontját, —
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hogy a leszerelésnél a felszabaduló cikkek a
kereskedők utján kerüljenek vissza a magánforgalomba, — amelyet magáévá tett a
kereskedelmi bizottság, felirat utján hozzák
a kereskedelmi és átmenetgazdasági miniszter tudomására, kérve a megfelelő intézkedést. Stauber indítványáról az országos
akció megindítására vonatkozólag és annak
modózatairól később fognak határozni.
•Az érdekes vitaest ezután véget ért.

<A vizdij

a

fronton.

Nem tudjuk, hogy a tábori posta 618.
merre van. Lehet, hogy valahol a Piave mentén, lehet, hogy a Hétközség fensikon, vagy
az orosz, vagy a román fronton —• de van.
És a fronton gondolkodó, hazagondoló emberek, katonák vannak, akiket pedig minden gondtól mentnek szeretnénk
tudni.
•Ma kaptunk egy levelet, a 618. számú tábori
posta utján, amely arról győz meg bennünket, hogy a távollevőket a fronton még a vizdij gondja is üldözi.
Panaszos sirámokról szólnak az adóügyi
jelentések, javadalmi jelentések, hogy nem
folyitak be az adók, a vizdijak és íme a kötelességtudó, törvényt tisztelő katonák, mikor fizetési kötelezettségüknek eleget akarnak tenni, nera tehetnek. Útját állja a jószándékuknak a copf. A hivatalos copf. Teljes terjedelmében leközöljük az érdekes levelet és az ügy intézői okuljanak belőle. Hajtsák végre, vezessék be azt, amit mi már nem
először sürgetünk és tettünk szóvá, hogy minden adót, javadalmi illetéket be lehessen fizetni csekk, avagy posta utján. Példa van
rá. A hadisegélyek kiutalása. Hát nem, kényelmesebb, praktikusabb a közönségnek és
hatóságnak egyaránt, ha nem kell százezerféllel személyesen tárgyalni, vergődni. Vagy
szívleljék meg a levélben felvetett praktikus
eszmét, a pénzbeszedőt. Igy szól a levél:
Igen tisztelt Főszerkesztő Ur!
B. lapja olyan jóizüen igyekszik —-t hol
humorral, hol sarkarmussal, hol meg logikus
argumentumokkal orvosolni „az ország legnagyobb városában" megrögzött anomáliákat és hasonló „lyókat", hogy szives engedelmével és a teljes siker reményében bátor vagyok figyelmet egy ilyenre fölhívni.
(Ez a — vizdij.
Arról nem szólok, hogy legtöbb helyütt
ezt nem a lakó, hanem a háztulajdonos fizeti.
Ez utóvégre is gusztus dolga. Hanem ennek
a dijnak a beszedési, vagyis helyesebben a
be-nem-szedési módja!
Én a háboru eleje óta cigány vagyok és
legkevesebbet otthon. A feleségem, mint
„hadi-szalma" gyakran van, a magányt elkerülendő, rokonainál.
Jó multkorában ép otthon voltaim. A szolgám jelenti, két ur vár rám. Kimegyek; ml
baj; vizdij; mennyit, 6 kornoa; tessék, itt
van...
— J a j kérem, mi nem fogadhatunk el
pénzt, én a végrehajtó vagyok, af másik meg
a becsüs.
Helyes.. írást adnak. Én postára teszem
a pénzt. Visszajön. Nem fogadták el postán
küldve, mert fizetni csak személyesen lehet.
Hát kérem, nem egyszerűbb és — olcsóbb
volna, ha a város a fentirt két ur helyett egy
pénzbeszedőt tart. Hiszen a gáz meg villany
példája elég közel van.
Azt azonban, bogy a postán küldött pénz
(N'B. a szelvényen ott voltak a hivatalos szálegújabb
. K 15®.Ujtalálmányu tölcsérnéikülí „Etofon w beszélőgép becsukható tetővel a legtökéletesebb . . K 3 0 0 . —
Rendelésnél a pénz előre beküldendő.
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aaok.) mért n«m olyan jó, mint amit ugy
visznek oda, ezt igazán nem értem/
•Csekély az egész, igaz; tán szóra sem í r

demes. De én mégis megtettem, mert. könnyű
r a j t a segíteni és erre kéri igentisalt Főszerkesztő Urat. Őszinte tisztelője: s. őrnagy,
'aa*ba£*as3aaabaabas»ae*asahaaaaeaaaaa>tac*mt scamsaabbaambbm—
"""•'•••"'"••siacaabesbaabaagjíbíiafesaaaaaaaab&staaaaiaba

jtfikor Szeged varos njinisztert buktatott

Valamelyik kávéházi „nagy asztalnál"
folyt te nz alábbi kis epizód, ahol a „jól értesült" forrósokból szerzett politikai, háborús és egyéb országos eseményeket szokták
naponként egymásnak leadni a szintén „jól
értesült" urak.
— Érdekes dolgot hallottam a legutóbbi
budapesti utamon —< kezdte a közelebbiről
meg nem nevezhető „jól értesült" ur. —• amint
egy Wekerléhez egészen közel álló magas politikai egyéniség adott te bizalmas körben a
képviselőház folyosóján,

A „nagy asztal"-nól természetesen hirtelen nagy csend támadt, Wekerle, magas politikai egyéniség, érdekes dolog, nem is válthatna ki mást, csak csendet és fokozott érdeklődést,
—» Azt tudniillik, hogy Hadik grófot Szeged városa buktatta meg.
—< Érdekes! — jegyezte meg valaki, a
többiek hallgattak, egyrésze vizet ivott, hogy
lehűtse a hirtelen támadt izgalmat, amit Szeged város illoyalitá-sának felemlítése okozott.
És ez érthető is volt. Szeged, az örökkön behódoló, konzervatív városv ilyent, is el tudott volna követnif... Mi lehet ebből?... A király, a miniszterelnök kiengesztelhetlen ellenségei lesznek bizonyára most már a városnak, ezért a pártütéseért, s ugylehet, a gőzfürdőnek örök időkre lőttek, többé nem nyilhat meg a széninség miatt s következni fog
az epidémia, a minden vonalon való tisztátlanság meg efélék...
— Halljuk — mondták két peix' faulva a
türelmetlenségig kíváncsiskodó urak. — Mivel buktatta meg a város (Hadikot?
•— Hát azzal a nyolcszáz vagon fával, a
mit a renitenskedő naschitzi faszállító cég
okozott a közismert szerződés-szegesével.
—< Hát az botrányos dolog is volt,
—i Talán nem!? — mordult fel egy a dologtól igen távoleső ur,
— Hogyne — intett színigazgatói pózban
a kézével a „jói értesült", hiszen ez köztudowrésu,
..
— Halljuk Hadikot.
— No, menjünk urak beljebb,., A2t is tudják az urak, hogy ebben gz ominózus fakérdósben..,
—^ Fabotrányban,
— Jó. Nevezzük annak. Fabotrányban...
a város a sarkára állt.,,
— Mint mindenben,
— Helyes.., mint mindenben és feliratot
intézett a kegyelmeshez.
— Wekerléhez.
Feljebb... Egyenesen Hadikhoz,
—: Hogyne, persze.
—, Hadik pedig jelentést tett a királynak,
_ _
.
— Tyühhaj, az áldóját,
A társaság legalacsonyabb termetű tagja remegni kezdett az izgalomtól: mi tesz ebből!
— És itt kezdődik a botrány, urak... A király a horvát, bánhoz utalta a kérdést, akt
valószínűleg sovinizmusból szintén a talpára
állt a fakérdésben,
— Botrány!
— És?
— És ezzel, miut Wekerléhez egészen közel álló magas politikai egyéniség diszkréten megsúgta; megkezdődött Hadik és a bán
között a küzdelem,
— Cirkuszi dijbirkózás,
- Mondjuk annak... Mindenesetre érdekes birkózás lehetett, a dij: nyolcszáz vagon
fa volt, A szomorú azonban az volt benne,
hugy Hadik m a r a d t alóli

—< Mindjárt gondoltam — pattant lel
valamelyik az urak közül indulatosan — Hadik fiatal korában sem volt atléta..
— Most rneg rossz koszton élhet őnagjméltósága. mert mindent az osztráknak juttat.
-— igen. Hadik maradt alól. Szeged megbuktatta — fejezte he titokzatos „jól é r t e s ü l t '
forrásból nyert beszédét az előadó.
Mindenki sötét arcot vágott az érdekes
újsághoz, ami érthető is, hiszen valaxnenynyien patinás kormánypárti urak voltak a
hallgatók,! akik komoly lelkifurdalást erezhettek arra a gondolatra, hogy egy eleven
minisztert megbuktasson Szeged. Különösen
most és különösen élelmező minisztert!...
Nagy dolog!... Hová érünk a szénnel, fával,
liszttel, aazaltszilvával meg más egyebekkel.
Csupán egy szélesképü ur nem komoly odott el a beszédtől. Bőt — borzasztó?— elmosolyodott. Azonközben vidáman eregette a szivarfüstöt, a tekintete pedig fent járt a kávéház freskós mennyezetén... Olyan hatást tett,
mintha kutyába sem vette volna az egész Hadik-dolgot. Ez lehetetten... Talán csak markírozza a hidegvérüséget... Ez is lehetetlen,..
Nyugodt ember, szegedi ember, még a ki-s
kést is kihúzza a mellény zsebből, ha Szeged
közügyeinek védelmezéséről van szó,tehát ezen
sem eshet tul ilyen hallatlan flegmával. És
ami a legfőbb: megcsontosodott mameluk, a
ki ékes tollával mindig elsőnek szokta üdvözölni a hatalomra lépő magas kormányt.
Mint a nyilak, ugy szegődtek a szélesképü ú r r a a tekintetek. Ez már provokáció
volt. Nem bírt ellenállni,
— Kitől hallottad ezt a jóizü anekdotát?
— kérdezte az előadótól.
— Legyél nyugodt Bandi, jól értesült
forrásból. Nevet nem mondhatok, de a hitelessógeért kezeskedem, mérget merek inni...
— Nohát, vegyétek tudomásul, ebből eg>
szó sem igaz.
— Ugyan kérlek....
j
— Mondom, egy szó sem igaz. A jól értesült ur most nem .jól értesült.
— Ugyan kérlek...
—< Én jobban vagyok értestiive annál a
„jól értesült" urnái.
— Ezt tudják... Nos?
— Nem tehet igaz, hiizén a feBM'ot
mh
inti gém kühlff föl b váéok a ko^málé/hti?..,
—.6.
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Széchenyi-tér, a városházával szemben.
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és koszorúk olcsón, Ízléses kivitelben
kaphatók Horváth Károly cég virágüzletében, . .V.'. Kárász-utca 11. szárn.

Beszélgessünk.
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A fahonvéd: Amilyen nehezen indult, ugy
nekilendült a hangverseny-szezon. Ha igy haladunk, még hangverseny-város lesz belőlünk.
Én: Valamilyennek csak kell lenni és ha
már pem lehetünk sem egyetemi, sem műegyetemi város, inkább mintsem halott város
legyünk, tegyünk koncert-város.
A fa Mii véd: Muzsika, meg nóta kedvelő
volt mindig a magyar ember, csak az volt a
baj, hogy mindig neki muzsikáltak és ha nem
is ő rendelte a nótát, az árát neki keltett meg fizetni.
Én: Bajnak b a j volt, de mégis csak az
a fontos, hogy volt miből. Most is telik, merthát nemcsak csöppen, hanem csurran is.
A fahdnvéd: Csak aztán a bibliai csoda
meg rte ismétlődjék és a bőségesekre szűkös
esztendők ne következzenek. Nem kell feledni,
hogy annyiszor le á kerék, ahányszor föl.
Én: Aki szegény, az szem előtt te tartja,De most nem ezeknek áll a 'vásár, hanem
azoknak, akiknek mindenük teli van.
A ffdíúv véd: Csak a szivük üres. Bizony
mondom, nem cserélném el a szegénységemet
ezekkel a szegény-gazdagokkal.
Én: Hadd üljenek a garason, hátha kikel.
A pénznek megvan az a sajátsága, hogy megfiadzik.
A fahofivéd: Mostanában némely helyen
ugyancsak szaporodik .és ugyancsak penetráns az illata.
Én: Aki befogja az orrát, még nem is
érzi. És azt mondják, hogy csak a szegénységnek van szaga.
A fahéj/véd: Meg a tisztátalanságnak. A
kik ebben szenvednek, azzal vigasztalhatják,
megukat, hogy zárva a gőzfürdő.
Én: Nem is tudom, hogy tehetnek azok
eleget az előírásnak, akik most jönnek sor
alá? Hol is tisztálkodhatnak?
A fahonvéd: Víz ntég kapható utalvány
nélkül is. Azt hiszem, ez az egyetlen valami,
aminek nem verték föl az árát.
Én; Hacsak borral nem vegyítik. Mert
szokták tejjel is.
A fahdnvéd: K i az a boldog halandó, aki
ebben a tejjel-méxzel boldog országban csak a
szinét is látja a fejecskének?
Én: Most mindenütt kakastejjel sütik a
kalácsot.
A fahdnvéd: És reménységgel fűtenek.
Év: Ez a legolcsóbb fűtőanyag és megvan az az előnye, hogy sose fogy el és nem
rekvirálják.
A fahonvéd: H a igy haladunk, meglássa,
még erre is sor kerül, aminthogy ú j r a sor
került a lisztre, fémre, meg miegymásra.
év: Egyszóval mindarra, ami nincsen.
,Azt várom már csak, hogy mikor veszik kl
a fémet az emberek szájából?
A fahdnvéd: A régi és drága sógor a falatot is kiszeretné venni.
év: (Helyen vagyunk, m i n t Gyöngyös.
Minek az arany, vagy a patina-fogsor, ha
nincs m á r mit rágni?
A fahdnvéd: Hogv* megrágjuk a szót, mielőtt kimondjuk. Mcrtbát sok embernek nem
fájna n feje, ha nem j á r n a a szája.
Én: Van olyan is, akinek a keze jár, az
esze nyomán. Az ilyen aztán kocsin jár, mig
rá nem j á r a rnd.
A fahonvéd: 'Aki a rudat irányítani tudja, a r r a nem jár rá. Ésszel él az okos ember.
Én: MFelénk másnak hívják az ilyen
okosságot.
iA fahdpivcd: Nem is a név a fontos, hanem a cél.
Én: A cél meg nagyon is szemmel látható. Azonban rég megmondta az Öreg Pul*
szky, hogy a karaván halad, a gutya ugat,
A fahonvéd:
J ó szerencse, hogy nem
minden kutyaugatás hallatszik
az égbe,,.,
1
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Isi szegi a
tnerő Miio Ma
Margit-utca 28. sz., ajánl mindennemű
nyelv- és zeneismerettel biró tanerőket,
melynek elintézését őszintén vállalja
Havas Jenőné.

A Délmagyarország telefonjai
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a kedves, régi lovat-, melynek csikói is híresek
voltak már ekkor az egész Csongrádvármegyében. Majdnem könnyeztem, mikor kivezetocoo
tek az istállóból, mikor utoljára megsimogattam és szájába nyomtam az utolsó adag fehér
Az ar&bló.
cukrot. Ugy néztem utána, mint meghitt baPivoskápü, alacsony gazdálkodó, aki bizal- rát néz a távozó társa után. Bolond dolog,
m a s körben boldogan beszél a természet szép- mondhatom, de igaz.
ségeiről, biibájos költészetéről és ifjúságának
Napok multával Budapestre utaztam. Onvidám óráiról, acatoló, rostáló és egyéb pa- nan visszajövet a ceglédi állomáson sétálgatraszti sorban levő fiatal lányokról, lótenyész- tam, mig a vonat várt. Pincérfiuk szaladgáltésről, birkanevelésről és más hasonló dolgok- tak akkor is, ki Vizet, ki sóskiflit, gyümölcsöt
ról —. mondta el a következő epizódot:
és tormás virstlit kínálva harsány hangon a
—< Édes apáim jó gazda volt, nagy gondot közönségnek: Nagyon szép volt a virstli és kífordított a lótenyésztésre, halála után, hogy vánatos. Utazótársaim majdnem valamenyőrizzem a régi nimbnst, magam is szeretettel nyien vettek belőle, én is vettem. A vonat m á r
kultiváltam ezt a közgazdasági ágat. •Rendsze- megindult, a papiros-tányérokat egymás után
rint kiváló ápamént választottam, melynek dobáltuk ki az ablakon, mikor megszólalt egy
ivadékai híresek voltak az egész határban. kedélyes u r :
Utoljára AmaruTBao/fpkéar nevezetű mé— Szép volt ez a virstli valóban, bizonyonem volt, melyet a kisbéri méntelepről kap- san lóhnsból készült.
tam a földmivelési miniszter utján.
Mintha valaki mellbe lökött volna, eszemGyönyörű arabló volt, formás, erős és ha be jutott szegény Amarat-ÍBayraktar. Azelőtt
szabad e szót használnom —• okos. Ugy szeret- -soha nem gondoltam rá. De azóta sokszor megtem, mint vadászember a legjobb kutyáját jelen előttem, különösen ilyen hideg, ködös
szokta szeretni. Tiszta, kényelmes istállót r e n . időben, mikor szemrehányón, vádaskodva feldeztettem be neki, naponkint többször meg- sír bennem a köszvény: ember, a példabeszéd,
látogattam, megveregettem a nyakát, mega. példabeszéd!... El elgondolom, sokszor jobb
cirógattam és dupla adag fehér cukrot jut- lónak lenni, mint ifjúság tavaszán mélázó emt a t t a m neki. Csak lótartó gazda tudja ugy bernek.
szeretni az Allatot, mint amennyire én szerettem Amarul—jBayraktart. iHálás is volt ezért
a gyönyörű mén. Nagy, fényes szemeit beszé— Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósídesen rámmeresztette ilyenkor és kedvesen
tónk: A mai értéktőzsdén nem javultak az
nyehegett. Boldogok voltunk mind a ketten.
árfolyamok,
sőt a zárásnál még gyengülés
Az idő azután haladt, én is öregedtem, ő
is öregedett, engem a köszvény látogatott mutatkozott. Magyar Hitel 1198, Osztrák Himeg, őt pedig a vakság. R a j t a m is, r a j t a is be- tel 800, Kereskedelmi Bank 5130, Fabarik 750,
teljesedett a régi közmondás. Én a lábamra Salgótarjáni 926, Rimamurányi 942, Államsántítottam, ő pedig lemondott hivatásáról és
élt, mint egy öreg rué, világtalanul mélázgnt- vasút 870, Adria 1440, Atlantika 1070, Na,
... ... ^
va, velem együtt, a multakon. Azért hü ma- sici 2730.
radtam hozzá. Naponkint most is többször
— Idegen rendjelek adományozása. A
meglátogattam, megsimogattam és kiadtam király, mint a hivatalos lap pénteki száma
neki a régi dukanciát —. a cukrot. És itt vált
közli, megengedte, hogy Bstf/áfém-yi József,
be, hogy oA-qs. Megösmert, füleit hegyezve, fi- belső titkos tanácsos, kereskedelemügyi migyelt, felém fordította vak szemeit s a végi niszter a német vaskereszt II. jwztályát, Vákedvességgel most is rám nyehegett. Milyen KpóQiyi Jenő udvari tanácsos, államvasuti
jól esett akkor nekem ez a hízelgő hang!...
igazgató a német vaskereszt II. osztályát elŰz a nagy kegyelet körülbelül egy eszten- fogadhassák és viselhessék.
deig tartott. Akkor gondoltam egyet, megvá— Hegedűs Lóránt előadása. Mint már
lók Amarul-Bayraktartól. Eladom. Bejelenemlítettük,
Ffapedüs Lóránt
országgyűlési
tettem a minisztériumba, megkaptam az elképviselő
3-án,
azaz
vasárnap
délután
5 óraadásra az engedélyt — áruba bocsátottam.
Falusi mészáros jött érte, ragyogott az arc-a, kor a városháza közgyűlési termében t a r t j a
mikor végignézte az erős, húsos állatot, bizo- meg a kamara meghívására előadását „A
magyar közgazdaság a háború, után" címnyára arra gondolt, hogy milyen jóízűt esznek m a j d ebből a városi emberek... Eladtam j mel. Hegedűs Lóránit kíséretében Szegedre
—

Szegedi

háborús

képek.

1 (Pattxidptdál Jatlrtrka.) Valamikor, cukorba mártogatva, mint diákcsemegét árulták. Különben szegényemberek gyomortöltő,)e
volt téli időben, ugy, mint nyáron a dinnye.
Most drágaság.. Alig látni Szegeden, pedig
régen az utcasarkokon fehér, nagy zsákokba
gyömöszölve kínálgatták, literjét négy fillérjével. Sőt. a házhoz hordták, a házak kapuin bekiábálták:
— K i vesz meleg, pattogatott kukoricát?
A kukorica eltűnt. Elrekvirálják még o
sertések elől is, hogy jutna hát a szegényeinbereknek? A pattogatott kukorica avanzsált.
Bekerült az élőkelő asztalokra: különlegességnek. Elég drága zománccal bevonva. Mézzel. Mert. a méz most nagyon drága. A méhecskék sztrájkoltak. Árdrágitottak. A drágák. (Hogy szúrnák a fullánkjaikat a mézdrágitókba.) Igy a pattogatott kukorica egészen élvezhető. Dicsérik azok, akik élvezhetik.
Suttyomban azonban, paraszti házaknál,
különösen ott ahol gyerekek vaunak, ma is
tüz rakódik a udvarokon és az apróságok
vígan körülugrálják a pattogó rőzserakást,
amig a ritkahálóju rostába beletevődik a
osinkanti kukorica és addig riszálja a nagylány, vagy a „szüle", amig a kukorica szép

érkezik Fenyő Miksa a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének igazgatója is, a.
ki a gyáriparosok országos szövetségének
szegedi fiókja ülésének keretében vasárnap
délelőtt 11 órakor a kereskedelmi és iparkamara üléstermében a gyáriparra váró feladatokkal foglalkozik. Mindkét előadásra szívesen látja az érdeklődőket a kereskedelmi
és iparkamara elnöksége. A budapesti vendégek tiszteletére a kamara vasárnap este 8
órakor a Tisza-szálloda emeleti kistremében
társasvacsorát rendez, amelyre az elnökség
külön meghívót bocsájtott ki.
— A lengyel kormány budapesti képv'selete. Krakóból jelentik: A lengyel kormány
megbízta süftmiroi^sky
Tádét és báró syrtt.vnIs Gyulát, a budapesti lengyel sajtóiroda
vezetőit, hogy a lengyel kormányt Budapesten képviseljék.
— Wekerle miniszterelnök leirata a kormány kinevezéséről. Dr. Wekerle Sándor miniszterelnök az újonnan kinevezett minisztérium hivatalba lépése alkalmából az alábbi leiratot intézte Szegedhez: Ö császári és Apostoli királyi Felsége a magyar összes minisztériumnak hivatali lemondását legkegyelmesebben elfogadni és ez évi január 25-én kelt
legfelső kéziratával engem újólag magyar mini-ztei elnökévé kinevezni, illetőleg ezen eddig
is viselt állásomban megerősiteni és ugyanazon napon kelt legfelső elhatározásával gróf
Zichy Aladárt legmagasabb személye körüli
körüli miniszterévé, gróf Apponyi Albertet
m. kir. vallás- és közokt. miniszterévé, báró
Szurmay Sándort m. kir. honvédelmi miniszterévé, dr, Unkethauser Károlyt horvát-szlavon-dalmátországi tárca-nélküli miniszterévé,
és dr. Földre Bélát táreanélktili miniszteréré
újólag kinevezni, illetőleg ezen eddig is viselt
állásaikban ismét megerősíteni, továbbá Tóth
János belső titkos tanácsos, vallás- és közoktatásügyi államtitkárt belügyminiszterévé, dr.
Vázsonyi Vilmos tárcanélküli minisztert igazságügy miniszterévé, Szterényi József belső
titkos tanácsos kereskedelemügyi volt államtitkárt kereskedelemügyi miniszterévé, gróf
Esterházy Móric belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselőt, valamint herceg Windlschgraetz Lajos országgyűlési képviselőt pedig
tárcanélküli miniszterévé legkegyelmesebben

bóbitásra pattog. Szépre. Olyan lesz, mint a j szélgetuek. Nevetnek. Némelyik bambán néz
habravert tejszín, vagy mint a hó. A gyere- a levegőbe, ö r nem megy velük, hiszen olyan
kek mohón nekiesnek a még meleg és édes II jámborok és ma már félig-meddig vendégek...
egyszerű eledelnek, amely könnyű, mint a Amint kereszteződik az utam a csapattal, az
pehely és eteti magát. Egész nap ellehet maj- egyik kopott köpenyű muszka odaszól hozszolni —i akárcsak mint a testvér,jót, a főtt- zám:
kukoricát — és alig fogy el valójában egy fél— J ó napot tekintetes,
liter szemes kukorica. A niagukrabagyott
Fölnézek. Kitágulnak a szemeim. Ki legyerekek el is éldegélnek ezen. Persze, ha sok het ez a muszka? Egy gondolatvillanással
évődik belőle, akkor a gyerek éjszaka nyög. eszembe jut, hogy ez a nagyhajú szőke muszFelsír:
ka a János. Föl is irtam a jegyzőkönyvem—• Édös szülém,? Gyűjtsék kend világot. be a nevét egy elmúlt tavaszon, amikon
— Dehogy gyújtok. Nem érsz te éccaka együtt kapáltuk a városadta kiskertekben a
egy szál masinát.
veteményes földet: Tyukimoff János. Igen.
— De ihatnék.
.Együtt kapáltunk János, aki Kievből való
— M á n nrögént? Hisz alig egy órája szegényember, földnélküli és én, aki szintén
ittál.
földnélküli beámter ember vagyok. János va— Ég a pokol.
lahol Lublin alatt került fogságba, harmadik
— Hát mit. ott éli
éve van magyar földön és lehetősen töri a
—t Pattogatott kukoricát,
j! nyelvünket, Ugy kaptam Jánost kölcsön
A szüle erre fölkel. Sötétben is megtalál- munkára egyik gazdász barátomtól, mint
ja a sarokban a köcsögöt. Odaviszi a gyerek- megbízható embert- és igy bizalommal volhez, aki csodálatosan biztos kézzel nyul az tam hozzá a saját nyomorúságomban.
edény után s aztán nagyokat kortyintva megMikor először kapáltunk, János sehogynyugszik. A feje alatt eldugva ott a pattoga- sem tudott megbarátkozni a gondolattal, hogy
tott kukorica, félálomban, lopva, tovább maj- egy ur kapáljon.
—i Tied föld? — kérdezte tőlem.
szolja, mig ismét égni kezd a pokol...
— Nem az enyém. A városé.
(Bol.sei\iki.) A Tisza Lajos-kör uton egy
csapat muszkafogoly ballag. Lomhán lógnak,
— Város nem ad neked föld!
üres csajkát visznek, ebéd után vannak. Be—< Nem,
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Szeged, 1918. február 1
kinevezni, végül a pénzügyminisztérium és a
földmivelésügyi minisztérium ideiglenes vezetésével engem legkegyelmesebben megbízni
méltóztatott. Midőn erről a törvényillatéságot
ezennel .értesíteném, egyszersmind azon várakozásomnak adok kifejezést, liogy engem és
minisztertársaimat leglkegyeknesebb Urunk ö
Felsége bizalma által elénk tűzött feladataink
megoldáséban törvényes hatásköréhez, képest
hazafias buzgalommal .és eréllyel támogatni
fog. Budapest, .1918. január 25. Wek&h Sándor
ministzerelnök.
— Kitüntetések. Schmidt Károly 5. honvéd gyalogezredbeli tartalékos zászlóst, Iuspól István szakaszvezetőt, Wahleck
(Mihály
honvédet és W. Tóth J á n o s tizedest az 5. hongyalogezredben, az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásukért a bronz vitézségi éremmel tüntették' ki.
— A debreceni képviselőválasztás. Debrecenből jelentik: Buza Barna függetlenségi
párti képviselőjelölt vasárnap mondja el programbeszédét a függetlenségi párt nagygyűlésén. Buza Barnát gróf Károlyi Mihály és a
függetlenségi párt több tagja lekíséri Debrecenbe.
— Előléptetés. A király Adler Ignác alezredest, a 46. pótzászlóalj parancsnokát ezredessé léptette elő.
— Az alpolgármester özvegyének tragédiája. Budapestről telefonálja tudósítónk: Mihályfy Károly színésznek, a Nemzeti Színház
tagjának lakásán borzalmas szerencsétlenség
játszódott le. Tegnap óta látogatóban volt
nála leánya Vdszilioyics Emiiné, Budapest
volt alpolgármesterének özvegye, 3 kis gyermekével. A napokban érkezett haza az olasz
harctérről Mihálfy Béla hadnagy, az asszony
fivére. Ma délután, amikor a hadnagy a fürdő
szobában volt, nővérének, Vaszilievicsnének
egy élelmiszeres csomagot hoztak. Az aszszony nagyon megörült a küldeménynek és
köszönő levelet akart írni, ezért bement az
uri szobába és az íróasztalhoz ült, amelyen
egy 9 miliméteres olasz lovassági revolver
feküdt, amelyet a hadnagy hozott magával
a harctérről. Miközben az asszony a levelet
jrta, bejött a szobába 13 éves Fedora nevű'
kis leánya, babrálni kezdte a revolvert, majd
hirtelen megnyomta a ravaszt, mire hatalmas
lövés dördült el. A golyó az asszony kulcsv—• H á t mért kapálsz?
— Mert ha nem kapálok, akkor éhen halok. Minden drága és sok kell.
— H á t vedd el várostól a földet — erősködött János.
—i Azt nem lehet. Anni nem az enyém,
azt nem vehetem el.
—1 Dehogy. Ellehet. iMink is elvesszük,
csak egyszer haza menjünk. Nekem sincs
föld. Lesz. Vagyunk bolseviki,
—i Mi vagy János? —- kérdeztem tőle kétszer, háromszor.
,
— Bolseviki... mondta fanatizmussal J á nos.
Nem értettem akkor, hogy János mit
a k a r kifejezni a furcsa szóval. A magyarázatából csak annyit bírtam megérteni, hogy
szeretne az uri nyomoruságomon segíteni.
Nem csak az enyémen, százezrekén, akik m*
talán különben megélnénk, ha kérges kézzel
kapálnánk a földet, mint, hogy görnyedve
várjuk a békét, amelyet a bolsevikiek görgetnek, lassan, Talán lesz még belőle-lavina..,
— Szervusz János — ugrott ki belőlem a
barátságos köszöntés. És János sokáig nézett
utánam a vállán keresztül. Én meg utána, az
első bolseviki után, aki elém került az élet
nagy országútján. A nyomorúság országútján.
—i'

csontjába fúródott és a hátán át haladva a
lapockáján jött ki. A szerencsétlen asszony
nyomban kiszenvedett.
— A város a 46-osok segélyalapjáért. A
A 48-ik gyalogezred pótzászlóaljának altiszti
kara beadványban értesítette a várost, hogy
az ezred özvegyei és árvái, valamint rokkantjai segélyalapjának gyarapítására Gyulafehérvárott, február 9-én vásárral és művészi
hangversennyel egybekötött hangversenyesrendez. A tanács csütörtöki ülésén elhatározta, hogy a szegedi katonák segélyalapjára
ezer koronát utalványoz.
,
— Véget ért a szénvakáció. A közoktatásügyi miniszter, mint ismeretes, a ^karácsonyi
szünetet a szénhiány miatt február 4-ig meghosszabbította. A hosszú vakáció most véget
ért, a vidéki tanulók nagy része már megérkezett Szegedre. Az előadások az összes szegedi iskolákban —• az iparostanonciskolában
is hétfőn újból megkezdődnek.. .
— Kijön-e a medve ? Oskolás gyermekeknek való még ez a paraszti jóslás:; Gyertyaszentelő-napjáról és a medvéről. Oskolás
gyermekeknek, akiknek nem árt, ha tudják
a magyar népies babonákat, ha ösmerik, liogy
miből mit következtettek az elődeik, j a megösmerik ,a régi szokásokat, a régi hagyományokat, melyek mindegyikének volt valami
alapja, ha egyéb nem, a tapasztalat és a feljegyzés. Nekünk, öregeknek, már nincs szükségünk
a
gyertyaszentelőnapi
medvejelenés jóslásra, mert mi ezt már régen tudjuk, régen hallottuk, régen elmondták meleg
kályha barátságos enyhesége mellett, szép,
simafrizurás nagyanyáink. Azt mondták, ha
február 2-án kisüt a nap s a medve kijővén
téli odújából, meglátja saját árnyékát, visz-

szamegy és negyven napig tovább alusszu téli
álmát. És ez igy is van. Nincs benne semmi
hazugság. Nem azért, mert elköltözött kedves öregek mondták ezt nekünk, hanem azért
mert ha a telet enyhe napsugaras napon
ketté szakítják január utélján, februárban
megkezdi második periódusát a zord tél és
tart tovább négy ven napig. Tehát várjuk, lessiik, persze érthető aggodalommal, háborúban senyvedő testű, apró oskolásgyerekek,
hogy holnap, szombaton kijön-e az öreg medve, amely régóta él képzeletünkben és még
sokszor, nagyon sokszor ki fog bújni ama bizonyos barlangból Gyertyaszentelő-napján.
— Felolvasás. A Magyar Mérnök- és ÉpítészEgylet Szegedi Osztálya február 3-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a Szegedi Kaszinó
dísztermében (Vörösmarty-utea 6.) t a r t j a
népszerű műszaki előadássorozatának második felolvasó ülését. Az előadást Jeac-h László
oki. gépészmérnök, felsőipariskolai
tanár
t a r t j a Magyarország vizierői és azok gazdaságos kihasználása cimen.
— A központok ellen. Végre azt is megértük, hogy a legnagyobb népszerűtlenségnek
örvendő központok ellen maguk a legilletékesebb tényezők megkezdték a harcot. Az ország
ipartestületei, a szegedi kamara területéhez
tartozó újvidéki ipartestület kezdeményezésére,
felszólítják az illetékes kereskedelmi és iparkamarákat, hogy az újvidéki ipartestület körlevelében foglaltakat tegyék magukévá. A
szegedi kamarának megküldött körlevél a következő:
Az ipari cikkek előállításához szükséges
nyersanyagok ós félgyártmányok beszerzése a
háború okozta rendellenes termélesi és kereskedelmi viszonyok folytán mind nehezebbé

KORZO MOZI R.-T.
Igazgató : VASS SÁNDOR.
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Telefon 11-85

Pénteken szombaton és vasárnap.
*
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regénye a filmen.

II. befejező résT 4 felvonásban.
Rendezte WILHELM KÁROLY.
Főszereplők.

Gombaszőgf Tivadar
Kende Paula
Szentgyörgyi Márta
Simon Mariska
Sarkady Aladár
Szöreghy Gyula

Gaál Gyula
Dr. Torday Ottó
Somlay Arthur
Hajdú József
/V\olnár László
Virág Jenő

Előadások 5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4,
5 fél 7, 8 és fél 10 órakor.
Dnhiánab' Páholy.
H ti

liláid ti, II.

hely

2

~

Zs61

ye

2 5 0

he,

y i-2o k„

l . - K . III. hely - . 7 0 . fill.,

4É>

Szegeti, 1918". február 2.
válik, minek következtében kisiparosaink élete
valóságos tengődéssé vagy jobban mondva
vergődéssé lett, A nagyiparos és gyáros csak
be tudja szerezni az üzem fontartásáboz szükséges eszközöket és cikkeket, mert összeköttetéseik és befolyásuk révén aránylag könnyen
kiváltságos helyeibe tudják magukat emelni.
De a kisiparosok köréből a panaszolt naprólnapra sűrűbben és vésztjós]óbban hangzanak
föl. Kender, bőr, cérna és varrókellékek, iparcukor, bádoglemezek, vas, kovácsszén, petróleum, gyapjú, kárpitos és paplanos anyagok
beszerzése a kisiparos részére határos a lehetetlenséggel, a különféle központokhoz közvetített töméntelen kérelmekre adott ígéreteket
már senki sem veszi komolyan, ső a közönség
előtt teljesen diszkreditálva vannak azok -és
csak szemfényvesztésnek tartják. Kérjük ezért
a tekintetes kamarát, bogy a kisiparosok érdekeinek, -helyesebben létének megvédése céljából komolyan és a legerólyesébben lépjen
közbe és tekintélyének egész súlyát vesse latba, az illetékes fórumoknál kieszközlendő az
emiitett anyagok kiutalványozását a kisiparosok részére. Előterjesztésünknek figyelembevételét nemcsak a közérdek, lianem észszerű politikai szempontok is követelik és minden más
magánérdek fölé való (helyezését parancsolják.

DÉLMAGYARORSZÁG
nál, Budapest, V'., Képviselőház. A megszerzés könnyebbsége érdekében —i ismerve a magyar tanítói kar hazafias gondolkozását —
ez a jel vény osztály minden, egyes község tanítóját kérte fel arra, bogy mindazokat, akik
ilyen oszlopra igényt tartanak, községenként
irják össze és az együttes megrendeléseket
küldjék be a nevezett hivatalhoz. Mi ehelyütt
csak arra kérhetjük fel az önfeláldozó tanítói kart és az érdekeltket, hogy a nemes célra való tekintettel e jótékonysági akciót a
legmesszebbmenő támogatásukban részesíteni
szíveskedjenek, mert csakis ily módon róhatják le némiképen azt a köteles biiát és elismerést, amellyel vitéz hadseregünk minden
egyes katonájának és a sok elesett névtelen
bős emlékének tartozunk.
— Öngyilkos lett e^y fiottvédhadnapv.
Pénteken reggel öngyilkosság történt a Kálvária-utca 41, számú házban. Revolverrel főbelőfte magát Király Ernő budapesti géppuskás honvédbadnagy, aki már hosszabb
ideje betegeskedett, búskomor volt, a lakását
már két bét óta uem hagyta el. Csii törtököli
Temesvárra kellett volna utaznia felülvizs-

URANIA
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Wagg. Tudományos Színház

A szegedi kereskedelmi és iparkamara az
ipartestületektől beérkezett megkeresésékr ekiilön-kulön válaszolt és sürgős felterjesztésben
ben fordult a kereskedelemügyi minisztériumhoz a bajok orvoslása érdekében.
— Házasság. Grosz Marcei a Szegedi Kereskedelmi és Ioarbank főkönyvelője vasárnap
reggel fél 9 órakor tartja esküvőjét Kardos
Sárikával. (Minden külön értesítés helyett.)
— A vasutas toivajszövetség bünpöre. A
szegedi törvényszék, pénteken folytatta a
vasutas tolvajszövetség bünpörének tárgyalását. Délelőtt még néhány tanút hallgattak
ki, ami után sor került a vádbeszédre. Két
órás vádbeszéd után a vódbeszédek következtek. Esti hat órakor fejezték be az ügyvédek
évdbeszédeiket, ami után Pécky Aurél elnök
kihirdette, hogy a bíróság az itéletkihirdetés
idejéül vasárnap délelőtt 9 óráját tűzte ki.
—• JótéKonvsag, Az országos vasutas szövetség szegedi kerülete közli velünk, hogy
•Zsombolyán az ottani vasutasok táncmulatságot rendeztek, amelynek tiszta jövedelmét,
600 koronát, a szegedi kerület utján, a kőszegi vasutas árvaház alapjára adományoztak.
— A hősök emlékoszlopa. Az Országos
Hadigondozó Hivatal „Hősök Emlékoszlopa"
elnevezés alatt egy ujabb jótékonysági akcióval lépett a hazafias magyar közönség elé,
amelynek jövedelme a háborúban elesett hős
katonák Özvegyeinek és árváinak segélyalapját van hivatva •gyarapítani. A Hősök Emlékoszlopa háborúban hősi halált halt kózzátartoziónk fényképeinek kegyeletes megőrzésére szolgáló, a világháborúra vonatkozó igen
sikerült dísztárgy. Felülmúlja az eddig e
célra gyártott cikkeket; már az alakja is biztosítja kelendőségét. Az emlékoszlop nemes
keményfából készül, a fényképek elhelyezésére egy könnyen kezelhető és díszes fémkeret szolgál, mely csiszolt üveggel van ellátva, és talpazatára 'Kééájsz Sándor szobrászművész e célra tervezett, igen sikerült, fémből készült művészi hadiplakettje van r á t e relve, ugy liogy az emlékoszlop, mint szobadísz is elsőrangú művészi összbenyomást kelt.
Nem lehet hajlék oly szerény, i » n lehet oly
Pazar, hogy e kis dísztárgy abban elhelyezhető nem volna. Egy-egy ilyen oszlop ára 7
korona 50 fillér és megrendelhető az Országos HJadigondozó Hivatal
.Jelvényosztályá-
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Péntektől vasárnapig
február 1-től 3-ig,

Molnár Ferenc
örökbecsű regénye.

A Pál-utcai-fiúk
diáktörténet 4 részben.

A szezon slágere.
v

•

Előadások d. u. 5. 7, é s 9 órakór. Vasárnap d. u.
2 órától kezdve. Jegyek előreválthatok d. u.
3 órától, vasárnap d. u. fél 2-től kezdve.
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gálatra, de nem. .ment el. Tisztiszolgáját szabadságra küldte és pénteken végrehajtotta az
öngyilkosságot, amelyre —j ugylátszik — régebben készült. A golyó azonnali balált okozott. (A holttestet beszállították a honvédcsapatkórház hullaházába.
— Az iskolaszék ülése. Az iskolaszék pénteken délután 4 órakor dr. Gaál E n d r e elnöklésével ülést 1 ártott. Az ülésen a folyó ügyek
elintézésén kívül elhatározta az iskolaszék,
hogy megkeresi a polgármestert, bogy ne
vonja el a tanítókat a tanítástól, miután sok
tanító katonai szolgálatot teljesít és igy a
tantestület létszáma rendkívül csekély. Eddig ugyanis a rekvirálásokhoz vette igénybe
a polgármester a tanítók segítségét.
— Betörés a közélelmezési h7vata1ba. A
rendőrségi sajtóiroda jelenti: Csütörtökön
éjjel ismeretlen tettes betört a közélelmezési
hivatal bőripari osztályába, ahol a pénztárfiókot föltörte és abból 480 koronát ellopott.
A. rendőrség megálllapitotta, liogy a betörő
az udvarból hatolt a helyiségbe. Valószínű,
az is, bogy a betörést helyi viszonyokkal ismerős egyén követte el. A nyomozás folyik.
— A bor. Nagyváradról jelentik, hogy ott
tegnap este iSmbó Péter vasúti fékező két társával betért az Európa-vendéglőbe borozgatni. A háborús bor harcias hangulatra tüzelte
a borozókat és mikor hazafelé tartottak. Szabó kötekedni kezdett. Suli Sándor fékező valamit mondott neki, mire Szabó rákiáltott:
— Fogd be á szádat, mert leszúrlak.
Suli nem vette komolyan a fenyegetést,
tovább bosszantotta részeg társát, mire Szabó
diihbejött és zsebkését belevágta Suli mellébe. A harmadik fékező, Árnyas Balázs, lea k a r t a fogni a gyijkost, ki erre belevágta
Árnyasba is a kést. Árnyas segítségért kiáltott, h a m a r összeverődtek az emberek, akik
Szabót ott találták megölt társára borulva.
Sirva költögette:
— Ébredj fel Sannyi. Nem akartalak bántani.
Késő volt. A bor gyilkolt. Szabót a katonai ő r j á r a t elfogta.
— Leszállított árban eladatnak a raktáron
levő legújabb női és leány téli kabátok,
bundák, szőrme kabátok, szőrmegarniturák
stb. REMÉNYINÉ Feldmann Sári női divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyi-tér 2.
(Főposta mellett.)
— Világításra: Karbidlámpát vásároljon,
karbidot kivánt mennyiségben kaphat Szántói
Sándor gépraktárában, Kiss-utea, Kiss D,
palota.
— Ékszereit javíttassa és alakittassa a
„RovaF-kávéházzal szemben levő „Temesvári" aranyművesnél.
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Szombaton február 2-án

Telefon: 8 7 2 .

NORD1SK-MÜSOR.

Hétfőn é s kedden

I

A

február 4-én é s 5-én.

ni iií

mii

biiniigyi dráma 3 részben.

Hella

M o j a

a legbájosabb német filmmüvésznö uj filmje.

A Nordisk legizgalmasabb alkotása.

Vasárnap, február 3-án.

A legszenzációsabb cowboydráma.

A szomszéd

leány
vígjáték 4 felvonásban.

Dráma a vad Nyugatról 3 felvonásban.
Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyerm e k j e g y e k csak az e l s ő előadásokra érvényesek.
Jegyek délután fél 2 órától kezdve előreválthatok

Csupa ötlet és humor.
Előadások d. u 5, 7 cs 9 őrakor Jegyek előreválthatok d. u. fél 4 órától kezdve.

10.

ÍJfeLM AG Y ARORSZAG
•

-

'

SZÍNHÁZ
M Ű V É S Z E T
0000
MÜSOB:
Szombat d. u : Favorit. Opereti. — Este: bérletszünetben Sztambul rózsája. Operett.
Vasárnap d. u. A dada. Szinmü. - - Este bérletszünetben. Tót leány. Népszínmű.
Hétfő : Csárdáskirálynő (páros kétharmados.)
Kedd: Hoffmann meséi. Daljáték (páratlan háromharmados.)
Szerda: A szerető (páros egyharmados.)
Csütörtök először. Tavasz és szerelem. Daljáték (páratlan kétharmados.
Péntek másodszor. Tavasz és szerelem. Daljáték (páros háromharmados.)
Szombat d. u. Gyermek és ifjúsági előadás János vitéz.
Daljáték. — Este: Tavasz és szerelem. Daljáték
(páratlan egyharmados.)
Vasárnap d. u. Tessék szellőztetni. Bohózat. — Este
bérletszünetben. Tavasz és szerelem.

T a v a s z é s szerelem A színházi iroda
jelenti: Csütörtökön uj daljátékot mutat be a
színház, Tavasz cs szerelem a eime. Bertc
H e o f i k . ez az iigyeskezü, distingvált izlésii
zeneszerző, felbuzdulva a Három a kis lány
páratlan sikerén, ismét Schuberthez folyamodott. Ezúttal nem dalait fűzte koszorúba, hanem zenekari imiveiből merítette a melódiákat s a hangszerelés lehető respektálásával
formálta át azokat önálló zeneszámokká. A
táncrészleteknél azonban teljes eredetiségben
ragyog Schubert partitúrájának egyszerit,
tiszta hangulatot ébresztő hangszerelése. Szövegírói ezúttal megelégedtek egy leánnyal és
egy legénnyel, de a hol megható, hol mulatságos, történet keretében sok pompás operettfigura vonni fel.. A főbb szerepeket az Oeskay-pár. Kunossv Ella, Gáthi Kálmán, Solymossy (Sándor, Matány játszák. A bemutató
jegyeit m á r árusitja a nappali pénztár.
A Korrrt-mozl február 14-?kl hangversenye. A Korző-mozi ez idei hangversenyei
valóban eseményszámba mennek. Valamenynyí közül ki fog emelkedni jelentőségében az

í 151 NI
Kiváló hazai énekesnőnk

coioratur-énekesnö, a volt Népopera tagja, aki
számos jótékonycélu hangversenyen igazi művészi
elismerésben részesült, f e b r u á r 2 - á n szombaton
este 8 ó r a k o r tartja meg a T i s z a - s z á l l ó

nagytermében

a nagy művészi esemény, mely február 14-én
fog lefolyni a Korzó-mozi
helyiségében.
Auguszta főhercegasszouy védnöksége mellett a Szunnay-alap javára oly nagyszerű
hangversenyt fog a Korzó-mozi rendezni,
mely páratlan lesz a hangversenyek történetében. Olyan gazdag és művészi programot
állítottak össze, amely sokoldalú voltánál a
szereplő művészek előkelőségénél fogva nemcsak Szegedre, hanem az egész délvidékre kiterjedő érdeklődést fog kelteni. A jótékonycélu estélyek rendezése a háború alatt szinte
tradíciójává lett a Korzó-mozi igazgatóságának; ez a müvészestély, melynek jövedelme a
népszerű i&r?/<>tp?uv/-alapot fogja gyarapítani,
nemcsak nemes Céljánál, hanem gazdag művészi programjánál fogva a koronája lesz a
Korzó-mozi
jótékonyoélu
estélyeinek. A
hangversenyen fel fog lépni Dohnúnyi Ernő,
a világhírű zeneszerző és zongoraművész,
Szonfciházy István a nagyközönség learkedveltebb regényírója és novellistája, PatcAw Erzsi a Nemzeti Sziliház művésznője és dr. MiilI4r Vilmos kir. tanácsos, aki a háborús sebészet csodáit fogja bemutatni mozgófényképekben. Az Auguszta főhercegasszony fővédnöksége alatt álló" estély védnökségét városunk társadalmának vezetői: Fülöp Artúr altábornagy, Vörös T i l o r tábornok, Zimmer
Alajos ezredes, dr. Kelemen Béla főispán, dr.
Somogyi Szilveszter polgármester, Wimmer
Fülöp a kereskedelmi és iparkamara elnöke,
dr. Kószó Istvánná, a Katolikus Nővédö
Egyesület elnöke és Holtzer Jakalmó a Zsidó
Nőegyesüiet elnöke vállalták.
A h e t i m ö s o r . A színházi iroda jelenti :
A bét műsorát a Tavasz és szerelem uralja,
ezenkívül három, mindenkor nagy tetszéssel
fogadott darab kerül előadásra. Hétfőn a
Csárdáskirályné, kedden Hoffmann meséi,
szerdán pedig a Szerető. Szombat délután ifjúsági és gyermekeiőadáskéut a gyönyörű zenéjii .János vitéz, vasárnap délután pedig a
Tessék szellőztetni bohózat szórakoztatja a
közönséget.

L. Szikszay Mari a budapesti volt Népopera tagja nagy érdeklődéssel várt hangversenye szombaton este 8 órakor lesz a Tisza-szálló nagytermében. Az énekművésznő
élvezetesnek ígérkező programmal szerepel, amelynek során operaáriákai és magyar müdalokat ad elő. Jegyeket Pető Ernő
dohánytőzsdéjében lehet előre váltani.
mui.il IIII MWI. 'jiuii'h'Wi TiTi—nini••wiin BiwnrTíirrr'TfiriUMwar iiWinrriiiirnirrrMTiwwwuirni-ni'

ária-fisfiaimul
a következő m ű s o r a i :

APO LLO
MOZGÓ

1. LA TRAVIATA. Verdi: Violetta áriá.
Szünet.
2. RIGOLETTO. G. Verdi: Gilda ária.
3. FLÖTOV. Martából. Rózsa románc.
Szünet.
4. SEVILLAI BORBÉLY. Rossini: Rosina ária.
5. GIACOMO PUCCÍNI; Musctte ária. Bohémélet.
Szünet.
6. FAUST. Ch. Gounod: Margarete ária.
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Szombaton, február 2-án,
MÁRIA FEIN
a hires Reinhardt-müvésznő felléptével.

A léleklátó

Szünet.

bünügyi dráma 4 részben.

DALOK:

Fantasztiknsan érdekfeszítő dránia.

1. JOHANN STRAUSS; Tavaszí hangok
ária.
2
3.
4.
5.

fezeged, 1918. február

'

VValzer-

Szünet.
BÁNFI SÁNDOR: Lili keringő. Walzer.
MAJOR J. GYULA : Magyar műdal.
KÁLDY GYULA: A kis hamis. Magyar műdal.
RICHÁRD MULDER: Bravúros dal. Staccató
polka.

Vasárnap, február 3-án.
CONAN DOYLE

világhírű regénye.

Zongorán kisérlaz énekszámokat Sauerwald Gézaur
HELYÁRAK: P ó h o l v 40 K U z s ö l y e l o K ^ L ^ i e T y
8 K, II. helv 6 K, III. hely 4 K, Állóhely 2 K.
legyek előre válthatók P e t ő Ernő dohánytözsdéSzéehenytétéf 3. s z ó m é s e s t e apénztárnál.

bünügyi dráma 4 részben.
Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyerm e k j e g y e k csak az e l s ő előadásokra érvényesek.
Jegyek előreválthatok délntán fél 2 órától k e z d v e .

t

M O Z I .
0000

AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:

Péntektöl-vasárnapig: „A Pál-utcai fiuk" diáktörténet
4 részben.
Hétfőn és kedden: „A szomszéd leánya" vígjáték 4
felvonásban a főszerepben Hella Moja.
Szerdán és csütörtökön : „A diadalmas asszony" dráma
6 felvonásban Franccska Bertinivel a főszerepben.
Péntektöl-vasárnapig: „A táncosnő gyöngye" detekiívka'and 4 részben a főszerepben : Alvvin Neuss.

A VASS MŰSORA:

Szombaton „Az élő múmia" bünügyi dráma 4 részben
és vasárnap „Sziv és arany" cowbov dráma 3 felv.
Vasárnap: „Gond apó" dráma 3 felvonásban a főszerepben Charles Wilken.

AZ APPOLÓ MŰSORA:

Szombaton „A léleklátó" fantasztikus dráma 4 részben
és vasárnap az „Az agra kincse" bünügyi dráma
4 elvonásban.
Vasárnap „Az őrök bün" dráma 4 felvonásban Henny
Portennel.

* Szombaton a Vass-moziban a Nordisk
gyár egyik legjobb bűnügyi drámája, az Élő
mttnikt lesz műsoron. Vasárnap a Sziv é*
tírdsny izgalmas eovboy drámát vetítik. Az
Apolló szombati slágerja A léleklátó fantasztikus,, éjtdekfesztiő bűnügyi dráma és a vasárnapi Az ucjm hwwm, izgalmas d e t e k t i v történet (Conau d o y l e regénye után1) leez.
* A szomszéd leány a cime annak a finom,
szellemes vígjátéknak, • melynek főszerepét
Hella Moja, a legbájosabb filnimiivésznő alakítja. Színre kerül hétfőn és kedden az Urániában. A kiegészítő műsort egy megható,
szép dráma Küzdelem a béjcsi'éet&iti képezi.
Felelős -szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Váraay L.
•*av«bbbab*aaaaaasamaaakabaaaasaa»la«aaaa»bbbaaa»
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Szeged, 1918. február 2.

ÜÉLMAGYAiROIlSZAÜ

Hirdetmény.

Felhívás.
A hadifémek beszolgáltatása tárgyában kibocsájtott
13421/1917. valamint 14362/915. é s 14363/915. eln. 20/6.
számú H. M. körrendelet alapján fölhívom a város
bel- és külterületi lakosságát az iránt, hogy a legutóbbi fémösszeirás alkalmával bejelentett, valamint a
még birtokában levő mindennemű háztartási fémeket
és pedig azon fémtárgyakat, amelyek vörösréz, sárgaréz, bronz, tombak, nikkel, alumínium, alpacca, ujezüst,
ón és ólomból, valamint ezen fémekkel rokon ötvözetből készültek. ( R k o n ötvözeteknek tekintetnek a
kinaezüst, argentán, thio, alferidnik, kelin, Berndorf,
Sadrik. Hocker, Hermán, Christofle, vagy ezen fémek
egyéötvözetei is) a fémátvételi bizottság hivatalos helyiségében ( B á s t y a - u t c a 9, f ö l d s z i n t , v á r o s i s z i n h á z
átellenében)

f, évi február hó 5-ik napjától 15-ig naponkint délután 2 órától 6 óráig
annál inkább beszolgáltassa, mivel a beszolgáltatás
elmaradása esetén az illetők ellen a kihágási eljárás
haladéktalanul megindittatni fog.
A fémtárgyak átvétele alkalmával a szakértő által
megállapítandó t é r í t é s i d i j a k f. é v i m á r c i u s
15-től
18-ig k i f i z e t t e t n i f o g .
Tudomására hozom egyben az érdekelt közönségnek, hogy a házi fémek átvételével megbízott vaskereskedő cégeknek f. évi január hó 31-ik napjával megszűnik.
Tájékoztatás szempontjából az alantiakban közölteltek a beszolgáltatásra kötelezett fémtárgyak, ezek a
következők:
1. Szőnyeg, függöny, törülközőtartó é s diszitő
csővek és rudak, ezeknek tartói, gyürüi és egyéb alkatrészei. (Megjegyeztetik, hogy a függönytartók é s
csővek akkor is beszolgáltatandók, ha azok bármiiy
vékony rézlemezből, rézpléhbői készültek é s betétjeik
fából, vagy egyéb anyagból vannak.)
2. Sarok, szegély, lábazati é s ajtóvédlemezek,
fűtőtestek burkolatai é s füzérei.
3 Mindenféle név, reklám é s tájékoztató táblák,
cégérek, borbélycégérek, jelvények, ajtószámlapok stb.
4. Diszitmények, megerősítő eszközök, golyók,
gombok, lépcsők, pálcák, lécek, gyürük, vitrázsc-rudacskák stb.
5. Rácsok, véd-, hárító-, keret- é s diszrácsck.
6. Kályhaelőtétek, harangok, csengők stb.
7. Dohányzó é s iróasztélkészleiek, virágcseréptartók.
8. Dísztárgyak, diszmüáruk (galartteri-waren) öntett, sima, sajtolt, csákozott é s hengerelt anyagból.
9. Ruhaakasztók, rutiafogasok, a ruhaállványok,
kalap-, bot- é s esernyőtartók.
10. Üzleti, kirakatberendezések é s állványok, gyámok, tarlók, sínek stb.
11. Butorveretek, csuklóspántok, füstgyürük, vizmelegitó, hordó-, váltó- és kifolyócsapok, sörcsapok,
mindenféle lószerszámveretek é s uiszek. (Az ezen
pontban felsoroltakat gyártók, kereskedők é s azok tartoznak beszolgáltatni, akiknek birtokában vagy őrizetében vannak és felszerelve nincsenek.)
12. Háztartási edények, főző, konyha, tálaló és
asztali készletek, csészék, tálak, kádak, serlegek, p e z s göhütők, tojástartók, formák, gyümölcstartók, teritékdiszek, korsók, tej- és kávéskannák, gyorsforralók,
teafőzők.
13. Főző- é s mosóüstök, vízmelegítők, mozsarak,
vasalók, gyertyatartók, rézsulyok, űrmértékek stb.
14. Sörnyomókészülékek ónvezetékei, összekötő
darabjai é s alkotórészei, továbbá szikvizfejek, fagylaltkészítő gépek üstjei é s alkatrészei, továbbá mindenféle
vendéglői és kávéházi konyhaedények.
A lefolyt fémösszeirás alkalmával a fémbizoltság
megállapította, hogy ebben az esetben a közönség nem
adta tanújelét városi polgár é s hazafias kötelességérzetének, amennyiben ez összeirás átvizsgálásánál az tapasztaltatott, hogy igen sok polgár fémtárgyainak be
nem vallásával, illetve eltitkolásával már is két hónapig terjedhető elzárással é s 6 0 0 koronáig terjedhető
pénzbüntetéssel sújtható kihágást követett el. Es itt
meg kelt jegyezni, hogy a s z e g é n y e b b néposztálynak
az összeirása eredményesebb volt é s a fémeltitkolások
főleg a tanyai és a tehetősebb és magasabb állású
polgárok részéről történlek.
A legnyoriiatékossabban é s legkomolyabban felhivatnak tehát mindazok, kiknek birtokába bejelentett,
avagy be nem jelenteit fenti fémtárgyak vannak, hogy
azokat a fémbizottságnak a legsürgősebben beszolgáltassák é s pedig annál is inkább, mert az ellenőrzésnek házról-házrn történő inegejtése már is folyamatban
van é s mindazok ellen, akiknél hiányos fémbevallás,
vagy eltitkolás állapittatik meg a kihágási eljárás haladéktalanul folyamatba f o g tétetni. Ha egyesek nem volnának tisztában azzal, hogy fémesk beszolgáltatás alá
esnek-e, vagy sem, kívánságára é s a fél költségére a
fémbizottsági szakértő meghívható (Telefon 645 é s
1044 ki is amegfelelő felvilágosítást mindenben megadja.
Szeged, 1918. január 30.
2—3

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

A bortermelési adóról szóló 1918. évi I. t.-c. hatályba lépett a m. kir. Pénzügyminister Ur 1000/918.
sz. a. végrehajtási rendeletét kiadta.
Felhivom a törvényhatóság területén levő minden
bortermelőt, hogy 8 (Nyolc) nap alatt Írásban vagy élőszóval jelentse azt a must, illetve bormennyiséget, amelyet 1917. évben Szeged törvényhatóságának határában
termelt. Jelentse be továbbá azt is, hogy az 1917. évi
termésből a termelő kinek é s mily mennyiséget adott
el, illetőleg saját fogyasztására mennyit használt fel,
végül mennyi maradt készletben.
A bejelentés a városi központi javadalmi hivatal
ügyvezetőjénél teljesítendő.
A bortermelési adó mérve minden hl. után 14 koronában van megállapítva, köteles a termelő a készletfelvétel napján készletben talált é s a termett mennyiség
közötti különbözet után járó bortelmelési adót a javadalmi pénztárba különbeni végrehajtás terhe mellett
hat (6) hét alatt befizetni
A törvény é s végrehajtási rendelet egyéb intézkedéseinek a javadalmi hivatal szolgál felvilágosítással.
Szeged, 1918. január 31.
1070/918. eln. sz.

Dr. Somogyi Szilveszter,

2—3

polgármester.

Szeged, sz. kir. város törvényhatósági bizottságától.

Hirdetés.
Szeged szab. kir. város törvényhatósági bizottsága
1918. évi január hó 30-án tartott rendkívüli ülésében
54. sz. a. kelt véghatározatában kimondta, hogy az m.
kir. honvéd tüzérségi laktanya telkének kiegészítése
végett megveszi a m. kir. államkincstár tulajdonában
levő Etelka-sori faraktár telepet négyszögölenkinti 10
kor., ö s s z e s e n 30770 korona vételárért, a vételárat a
törzsvagyonból fedezi.
Ezt a véghatározatot kihirdetjük azzal, hogy ellene
a jelen hirdetés megjelenésétől számitott 15 nap alatt
a polgármesteri hivatal utián a m. kir. belügyminisztériumhoz felebbezést lehet bejelenteni.
Szeged szab. kir. város törvényhatósági bizottsága
1918. január hó 31-én. t. ü.
5611918. közgy. szám.
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Hölgyek figyelmébe 3
Velour- é s b á r s o n y - m o d e l l e k , n e m e z - é s
gyászkalapok, fátyol, s z a l l a g é s toltüzékekben nagy választék. Alakítások é s díszítések jutányos árban, ú g y s z i n t é n
szőrme,

sapka és garnitúra alakitasokat vállal.

Rózsa

I m r é n é,

Deák Ferencz-u. é s Oroszlán-u. sarok.

Szegedi Stefánia Szövetség.

Pályázat.
Szeged város belterületén lemondás
folytán megüresedett egy anya- és
csecsemövédőnői állasra pályázatot
hirdetek.
Ezen állásra kizárólag képesitett
anya- és csecsemővédő pályázhatik.
Sajátkezüleg irt és okmányokkal felszerelt pályázati kérvények 1918. évi
február h ó 10-ig a szegedi Stefánia
Szövetség titkárához, dr. Turcsányi
Imréhez nyújtandók be.
Szeded. 1918. január hó 31.
Dr. Szalay József,
elnök

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

Eem mese n ipd-

a

mesések, mert a szakműhelyében javított író
gépek tényleg mesések.

Árverésen vásárolt különféle Karamella és Dessert

cukorkák
gyári árban nagyban és
kicsinyben kaphatók

ő g é p s z a l a g szénpapir stb. uj és hazsnált
r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak
SZEGED, Széchenyi-tér 8.
Teleton 3 sz.

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

fliliMüteli iiiunfiiislo.
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

KOVESI

RÍM i

lllíl

I R S M

férfi é s női divatcikkek
l e g n a g y o b b rakfara. —

Legmegbízhatóbb cég.

i f n t t

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

•yilt meg a Feketesas- és Kigyó-utca
sarkán (Kertész-kárpitos volt helyisége.) Nagy választék uri-, nőiés divatcikkekben. A n. é. közönség b. pártfogását kérem
Bocker f e r e n c .

Ii

Csekonics-u. 6.

Széchenyi-tér 17.

I s k o l a h e g e d l i k b e n . valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben
6

Telefon 8 5 4 .

Telefon 8 3 5 .

Ickola utc» — 8. Szolid árak.

Aradi-utca 5 szám.
Legjutáuyosabban é s legdivatosabb kivitelben készülnek costümök, ruhák, estélyi
toilettek, színházi blousok, alakitások is.

BÉLA

ügynökségi irodájához, (Margit-utca 2 8 1.10.

L e g o l c s ó b b beszerzési forrás.

U R

női kalap divaterrne

Babós Sándor

TITóTd
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Szeged, 1918. február

IHFDSÍ luuaFBzasi özem

Malomipari és Áruforgalmi R -T. Budapest,
V„ Gizella-tér 3.
Sürgönyéig.: Malombank.
KÉZIMUNKA

Telefon szám: 134-94.

ÜZLETE

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

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

mig a készlet tart

Í r

napi áron száliüunk.

5

Virágház

A nagy maghiányra való tekintettel

rendelések

csakis a beérkezés sorrendjében vehetők figyelembe.

Cslraképességérf, tisztaságért szavatolunk.

gyönyörű virágok
és művészi kötés.

^
^

házicsengő

Hoffer és T á r s a
: Kelemen-utca 7. sz.

Fagybalzsam

: Iskola-utca 18. sz.

szereld-

és javítóműhely

nyilt i

meg a Korzó-mozi házában a Városházával szemkőzf.

ÉpüsltmunHáH, záPlaulíásoH, Hálásig-, ipaplsepödaság! gápoH tanítása ás mindég e azatüBáíig

kitűnő hatású kapható a Leinzinger
gyógyszertárban Szeged Szécsényi-tér

U T O R O K A T

v e s z

é s

e l a d

javításokat és modern berendezések készítését rafz szerint
elváltai. Szolid árak! ÜENDERESI KSpafoV^Teirton^e.^
legolcsóbb bevásárlási forrássá

SZATMÁRI női kalap üzlet Kárász-u. 6.

„ 0 € m a k r a t a-k á v é h á z" (Fekete-ház,)

Alakitások modellok után. Gyászkalapok.

Kitűnő és tisztán kezeit italok. Szolid és pontos kiszolgálás.
Esténkint elsőrangú cigányzene.

Szilit. 1 ' B D I Í Z !

Szives pártfogást kér

Kenyeres Gyula,

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

éleimiszer^ főzelék, zöldség és gyümölcs
üzlet nyilt. — Szép karfiol és méz
édes csemege-tök sülve állandóan kapható. Olcsó árak ! Telefon 773.

f. évi február hó 10-én délután 3 órakor saját
gében (Tisza Lajos-körut 56.) évi

REMDE5

a legrövidebb idő alatt jutányos
•
árak melleit készít
•

JAKOBOVICS MÓRNÉ Aradi-u. 5. II. 8.

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes megválasztása.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
3. Az évi zárszámadások előterjesztése, az évi mérleg
megállapítása és a nyereség hovaforditása iránti határozathozatal.
4. Az igazgatóság és felügyelőbizottság részére a
fel mentvény megadása.
5. Egy igazgatósági tag választása.
6. A felíigyelő-bizotiság választása.
7. A részvénytársaság alaptőkéjének felemelése.
8. Esetleges indítványok.

fél-wattos
lámpákkal
lehet betartani.

Használton 25. 40,60 mol Mattit
TungsramSámpákaf.

SZEGŐD, Kárász-utca 15.
Az összes hangszerek és
beszélőgépek legnagyobb
raktára. Javitások szakszerűen és gyorsan készülnek.

KÖZGYŰLÉST

Tárgysorozat:

határozatait a fényhatás
csökkenése nélkül csakis

Az évi mérleg a részvénytársaság helyiségében közszemlére ki van téve. Indítványok a közgyűlés előtt 3 nappal
ugyanott Írásban adandók be.

Az igazgatóság.
Nyomatott Várnay L, könyvnyomdájában, Kárász-utca 9.

II

helyisé-

tart, amelyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.

Á világítási rendelet

í

Á Szegedi Kereskedők Egyesületének
Bevásárlási Részvénytársasága

tulajdonos

I
ilrlitliilit

