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Készülődés. 
Budapesten az ukrán béke. az orosz és 

a román béke hire az eddigi eléggé óvatos 
lakásépítési mozgalomnak némi lendületet 
adott. A fővárosban készülődnek, hogv a kis-
emberek tiz- .és százezrei, akik majd a harc-
térről hazajönnek, munkára és lakásra talál-
janak itthon. Nem mondhajó, hogv a moz-
galom tuikorán indult meg. Azt sem állíthat-
juk. hogv eíkéstek volna vele. Hiszen Kiih!-
rnannéknak nem sürgős az oroszokkal való 
ujabb tárgyalás és a német hadak egvre bel-
jebb nyomulnak a fegyverét letett és harc-
képtelen Oroszországba. De mig a diplo-
mácia és a hadak ut.ia — igaz. más-más ok-
ból — mindig kiszámíthatatlan, addig a leg-
nagyobb pontossággal állapítható meg átkim, 
városok és társadalom kötelessége abban az 
irányban, hogv befogadásra és ettielvezésre 
készen vár.ia az eíőbb vagv utóbb vissza-
térőket. 

Szegeden ~ sajnos — varrni kevés tör-
tént ennek érdekében. Igaz. hozzánk nem 
száz-, csak. szerény tízezrek fognak vissza-
térni. De Illenék ezekrőt is gondoskodni. Ugy 
kellene, hogy a tarsolyban teljesen készen 
Ügyen a terv. mire a világ mind a négv tá-
járól megkezdődik véreink örömteljes haza-
özöniése. A szociális bizottság foglalkozott 
két tervvei. meivek közül különösen az egvik 
a kezdetek kezdetén van. Az a mód. ahogyan 
a hatéság feltálalta ezeket a dolgokat a nyil-
vánosság számára, csöppet sem válik díszé-
re. Arról, ahogyan nem volt iavasolni valója 
a szegedi rokka fi tik ellátásáról, már elmond-
tuk a \éieménvünket. Ennek az esetnek nem 
szabad megismétlődnie. Tenni kell róla. hogv 
nagy és szent ügyeket senkise tehessen bün-
tetlenül csúffá. Gondoskodni kell arról is, 
hogv- a hiba kijavíttassák és a szegedi rok-
kantak majdani ellátásáról hangban, találé-
konyságban. elmélyedésben, megértésben és 
szociális gondoskodni-kivénásban méltó ja-
vaslat kerüljön a nyilvánosság elé. 

Hozott azonban egv határozatot a szo-
ciális bizottság, amelvre a mai országos 
helyzetben emlékeztetni kel!. E szerint a ha-
tározat szerint a város munkások és kistiszt-
viselők számára három-néev. csuba kislakás-
ból álló ffórházat építtetne. Íme egv köz-
munka. amelv a háború befejeztével tömér-
dek, az építőiparban foglalkozó munkásnak 
biztosítana, a gazdasági átmenet idejében ke-
nyeret é x amelvnek sikeres megoldásával 
enyhíteni lehetne a közismert szegedi lakás-
mizériákon. Nem tudjuk, a hatóság hegv vé-
lekedik e dologról. Komoly, .szándéka-e a la-
kásüggyel foglalkozni vagv megmarad-e egy-
szer sefti hangoztatott, de gyakran követeit 
elvénél: nem nraszái. sőt nem is szabad min-
dent megcsinálni, amit közgyűlés vagv bi-
zottságok — esetleg az ő javaslatára — el-
határoztak. 

Mi azon a véleményen vagyunk: a med-
dő tanácskozások, a pajtáskodárok korát ie 
kell zárni. Komolv uraknak se kedvük, se 
idejük arra, hogv felmenjenek a városházá-
ra Pipálni. Rendszerint az értékesebb elemek 
azok. akik más száz irányban is ol vannak 
foglalva, tanácskozási játékokra tehát nem 
vehetők igénybe. Járjon elő! ió példával a 
hatóság minden egves tagja. Feküdjünk neki 
a munkának, adjunk testet a sokszor hirde-
tett igéknek, nehogy —• íemoshatatlan szé-

gyenünkre — üres frázisokká alacsonyodja-
nak. Most itt a sok alkatom, dolgozzunk, 
alkossunk. Szegednek gyáriparra van szük-
sége, kivirágzott az alkalom gyáripari alko-
tások létesítésére. Fejlesszük Szegedet a ma-
gyarországi mezőgazdasági ipar centrumá-

vá. Létesítsük, amivel az elmúlt évtized adós 
maradt. Vigasztaljuk rokkantjainkat a leg-
szebbéi. hogv kenyeret és pálvát álunk nekik. 
Es varjuk a hazatérőket a botdog Isten ho-
zott me'.ett a társadalmat és őket is meg-
nyugtató munkaalkalmakkal. 
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Xuhlmann és Czernin a bukaresti 
tárgyalásokra utaztak. 

- Ha Romániával gyorsan léfr© f in a béke, akkor 
Bresztlitovsikba mennek. - Előzetes tárgyalások a 

monarchia é s Oroszország között. -
Kühbnann német külügyi államtitkár és 

Czeniin külügyminiszter az éjszaka folya-
mán Budapesten keresztül elutaztak Buka-
restbe, hogy Románia delegátusaival meg-
kezdjék az előzetes tanácskdzásokat a kü-
lönbekére vonatkozólag. A központi hatal-
mak külügyi kormányai tehát amellett dön-
töttek véglegesen, hogy először Romániával 
intézik el a béke ügyét és csak azután fog-
l a k Oroszországgal bocsájtkozni ujabb tár-
gyalásba. 

Kühlmann előzeteSjen Cz-erainne! ta-
nácskozott iiosszasan Bécsben, Gratz kül-
ügyi osztályfőnök pedig Budapesten a ma-
gyar kormánnyá! folytatott tanácskozást, 
mivel a Romániával kötendő béke első sor-
ban és közvetlenül Magyarországot érdekli 
legjobban. Remélhető, hogy a román béke, 
tekintve a románok szorongatott helyzetét, 
hamarosan iétrejön és azután nem lesz aka-
dálya az oroszokkal való megegyezésnek' 
sem. 

BUDAPEST, február 22. Czernin gróf 

külügyminiszter Bukarestbe való útjában 

pénteken este 9 óra 10 perckór Budapestre 

érkezett. Ugyanekkor Budapestre érkezett 

Kühlmann német külügyi államtitkár Is ber-

iinS delegátusokkal. A vonat 9 óra 10 perc-

kor a rákosl rendező pályaudvarra futott be, 

ahonnan a delegátusok félórai ott időzés 

után tovább utaztak Bukarest felé. 

A rá kosi rendező pályaudvaron Gratz 
Gusztáv külügyi osztályfőnök is csatlakozott 
hozzájuk, aki előzőleg egész napon át ta-
nácskozást folytatott Wekerle miniszterei-
mik kel, amelye* Szterényi kereskedelmi és 
Windischgraetz közélelmezési miniszter, is 
jelen voltak, A tanácskozások tárgya a Ro-

mániával küszöbön álló tárgyalások, áz nk 

ráu gazdasági kérdések és az orosz kérdé-
sek voltak. 

BÉCS, február 22. Gróí Czerjihi Otto-
kár külügyminiszter dr. Gratz Gusztáv osz-
tályfőnök, Péteri íőkonztú é s Colorado gróf 
kíséretében Bukarestbe utazik. 

BÉCS, február 22. Kühlmann külügyi 
államtitkár délután félnégykor folytatta út-
ját Románia felé, 

BUDAPEST, február 22. Félhivatalosan 
jelentik: Dr. Gratz Gusztáv külügyi osztály-
főnök Péteri Ödön és Wimmersberg Fri-
gyes kereskedelmi tanácsosok kíséretébe* 
pénteken este 9 óra 30 perckor Bukarestbe 
Utaztak. 

Bécs, február 22. Kühlmann külügyi 
államtitkár Bécsbe való érkezése után gróf 
Czernin külügyminiszterhez ment reggelire.' 
ahol hosszabb ideig tanácskozott a külügy-
miniszterre!. Aíz eddigi rendelkezések sze-
rint Kühlmann és Czernin délután félőt óra-
kor utaznak Bukarestbe, ahol megérkezé-
sük után nyomban érintkezésbe lépnek Ava-
rescu tábornokkal. Az a szándékuk, hogy a 
központiaknak Romániához való viszonya 
mielőbb tisztázódást nyerjen. Amennyiben a 
bukaresti tárgyalások korán és kedvező 
eredménnyel érnek véget, Kühlmann ős 
Czeniin egyenesen Bresztlltovszkba men-
nek. 

BÉCS, február 22. A Neue Freie Presse 
jelentése szerint az osztrák-magyar és orosz 
kormány között ez idő szerint távirati uton 
előzetes tárgyalások folynak a béketanács-
kozások újból való felvételének feltételei-
ről. Ezen e lőzetes tanácskozások eredmé-
nyétől függ, hogy miképen és mikor kezdőd-
nek meg a bresztlitovszki tanácskozásuk. 



A monarchia nem harcol 
Oroszország ellen. 

Urániába se küld csapatokat, - Seidler minisz-
terelnök nyilatkozata. ~ 

fezestetl, 1918, február 20. 

Bécs , február 22. Seidler miniszterel-
nök a Reichsrat mai ülésén kijelentette a 
következüket: 

— Tegnapelőtt hivatalos közlés jelent 
meg arról, hogy hol van jelenleg az osz-
trák-magyar haderő súlypontja. A vitá-
ban elhangzott több kijelentésből azt lá-
tóin, hogy ezt a köizlést részben félreér-
tették. Felvilágosításul kereken kijelen-
tem, mint már 19-én is kinyilatkoztattam, 
Ausztria-Magyarország nem vett részt j 

abban a katonai akcióban, amelyet most 
•Németország folytat Oroszország ellen. 
Továbbá az osztrák-magyar csapatok nem 
fognak bevonulni Ukrániába, mellyel bé-
kés viszonyban vagyunk. Ami végűi Oláh-
orsjzágcí i l let i közte é s a monarchia kö-
zött fegyverszünet van, a béketárgyalá-
sokat a legközelebbi napokban megkezd-
jük. 

Ezeket kérem tudomásul venni. 

y a 
BERLIN, február 22. Őfelsége Károly 

császár és király m!a a nagyfőhadiszállá-
son időzött függő kérdések megbeszélése 

nők ás Gramon német katonai meghateb 
rnazott, A felségek közti tanácskozásom 
részt vett a tábornagy ás az e lső főszál-

végett. Kíséretében volt Arz vezérkari fö- \ iásmesíer is. 

Hír Trockij lemondásáról. 
A ssépblzfcssok tanácsa a béke m r f d t . 

ROTTERDAM, február 22. A Daily 
N e w s Jelenti Pét orv árról 20-ikáről: A nép-
biztosok tanácsa, mielőtt táviratát Berlin-
be elküidíe, egy szavazat többséggel a béke 
lueiíett foglalt állást. Trockij amellett volt, 
hogy a végsőkig harcoljanak, de váratlanul 

megváltoztatta nézetét és ilyen módon el-
döntötte a dolgot. Valószínűleg be fogja ad-
ni lemondását. 

Rotterdam, február 22, A Daily N e w s 
jelenti Péter várról: Trockij valószínűleg le 
fog mondani. 

A németek előnyomulása Lívlandbafi és E&tfiandfean, 
BERLIN, február 22. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Elchorn hadcsoportja: Est-
landban elfoglaltuk Hapsalt. Az első est ez-
red német parancsnokság alá helyezkedett. 
Livíandban hadosztályaink Ronneburgon, 
Wohnázon és Spandauu át előrenyomultak. 
Csapataink a lakosság örömujjongása köz-
ben bevonultak Pjezycaba. Innen Ljuszynlg 
nyomultak előre. Minszket megszállottak. 

Linslngen hadcsoporíja: Az ukrán sza-
badságharcot támogatva előrehaladtunk. — 

Romániát a német előnyomulás kényszerifi békére. 
— Szófiában gyors békekötésről reménykednek. — 

Genf, február 22. A Havas-ügynökség 
jelenti hivatalosan Jassyból; A német csapa-
tok előnyomulása Oroszországban, ahol sem-
mi ellenállásra sem találnak, mély aggodal-
mat keltett az itteni kormánykörökben, mert 
a központi hatalmak ily módon teljesen izo-
lálhatják a román hadsereget. Ugyanekkor a 
Rakovszki vezetése alatt álló odesszai romáit 
forradalmi szervezet esztelen fenyegetései 

.megerősítették a mértékadó román köröket 
abban a hitükben, hogy nincs menekülésük eb-
ből a nyomasztó helyzetből. Igy a központi 
hatalmaknak diplomáciai akciója, hogy Ro-
mániát külön békére kényszerítsék, nem hiú-
sulhat meg, kivéve ha feltételeik mértéktele-
nek lesznek. 

Zürich. február 22. Síitájában a" román 
béke előkészítése céljából tanácskozás volt, 
amelven naárvraneu német, magvar és osz-
f r . i k személyiségek vettek részt. A legnehe-
zebb kérdés, amelvnek megoldása a román 
béketárgvalásokra vár. a kiürités problémá-
ra. A központi hatalmak a nyugati háború 
befejezése előtt sem a romániai termésről, 

sem a romániai petróleumról nem mondhat-
nak le. amelv utóbbira a tengeralattjáróharc 
zavartalan folytatása céljából van szükség. 
Avarescu tábornok, az ui román miniszter-
elnök Bukarestben hosszasan tárgyalt Carp-
pal és MüjyJiilomannal és beavatott helyen 
bizonyosra veszik, hogv a békekötés után 
ezek a mérsékelt államférfiak veszik át a 
kormányzást. Ugy C-arp. mint Marghiloman 
Ferdinánd román királyt okolják a Romá-
niát ért katasztrófáért s idegenkednek attól 
a gondoláitól, hogv Ferdinánd a békekötés 
után tovább uralkodjék. A Ferdinánd király 
ellen va'ó idegenkedésben Carpékkal az 
egész román nép egyetért. 

Szófia, február 22. Itt általánosan meg 
vannak győződve arról, hogy Romániával 
nagyon rövid idő alatt létrejön a béke. Szófiai 
politikai körökben azt hiszik, hogv a Köz-
ponti hatalmak biztosítani fogják Románia 
részére Oláhország és Moldva sérthetetlen 
birtokát, ennek ellenében azonban követelni 
fogják, h o g y a Dobrudzsát egészen el kell 
választani Romániától. Magától érthetőnek 
találják sf szófiai körökben, hogv a központi 
hatalmak gazdasági követeléseket is támasz-
tanak. 
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Novogröd Wolynskben összeköttetésbe lép-
tünk ukrán osztagokkal. Más hadosztályaink 
Dubnó felé nyomulnak. 

LUDENDORFF, első löszállűsmesfer. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, február 22. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Linslngen bad-
csopcrtjának csapatai elérték Nóvográd-
Wolynsket. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. •4 

ZÜRICH: A március 2 í4kére YersaU-
tesbe összehívott konferenciára Románia 
képviselőjének megbízását á román kormány 
visszavonta. 

GENF: Párisi lapjelentések szerint a 
kamara nacionalista tagjai vádat emelnek 
Viviani volt miniszterelnök ellen, akit kato-
nai titkok elárulásával gyanúsítanak. Hir 
szerint ezzel vádolják Briandot is, akit had-
bírósági eljárás elé akarnak állítani. 

B É C S : A Fremdenblatt jelentése sze-
rint Popovics utódja az Osztrák-Magyar 
Bank kormányzó székében Spitzinüller volt 
osztrák pénzügyminiszter lesz. 

LONDON: Repington ezredest, a Mor-
ning Post munkatársát a lap február 11-iki 
számában megjelent cikkért a biróság száz 
iont sterling pénzbüntetésre itélte. 

BERLIN: A birodalmi gyűlés ina első 
sorban a független szocialistáknak azzal a 
sürgős indítványával foglalkozott, amely azt 
kivánja, hogy az ülésszak tartamára helyez-
zék szabadlábra a katonai törvényszék ál-
talt sztrájk miatt elitélt Dittmann képvise-
lőt. Az indítványt elvetették. Áttértek ez-
után az ukrán szerződés tárgyalására. A 
második olvasás után megkezdték annak 
harmadszori olvasásban való tárgyalását, a 
melynek folyamán hosszabb vita fejlődött ki 

BERLIN: A WolH-ügynökség jelenti 
22-ilíéu este: Keleten a hadműveletek foly-
tatódnak. A többi harcterem nincs újság. 

felderítő harcok nyugaton 
BERLIN, február 22. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Rupprécht trónörökös had-
csoportja: Néhány szakaszon tüzérségi és 
aknavető tevékenység. Kisebb felderítő har-
cok folytak. Az ypern—troulérsi vasút men-
tén megrohantunk egy angol tábori őrsöt és 
foglyul ejtettük. 

A legutóbbi három napon légi harcban 
és a földről 24 el lenséges repülőgépet é s két 
kötött léggömböt lőttünk le. 

LUDENDORFF. első főszáüásmesfer, 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztályt 

Az írásos orosz békefavaslaf 
Berlinbe érkezeti. 

BERLIN, február 21. Az az orosz futár, 
aki tegnapelőtt a német vonalakon áthaladt, 
tegnap este Berlinbe érkezett é s átnyújtotta 
a péíervárl kormány békejavaslatát. Az ok-
mányt, mely az ismert pétervári szikr^táv-
Irattal szórói-szóra azonos, Lenin é s Troc-
kij irta alá. A német válaszjegyzékről, me-
lyet néhány nap múlva fognak elküldeni, 
megkezdődtek a tanácskozások. A félhivata-
los Norddeutsehe AUgemelne; Zeitung érte-
sülése szerint 

az Oroszországgal való ujabb tárgya-
lások megkezdése csak bizonyos idő 
múlva várható. 

Kühlmann államtitkár ezért a közbeeső időt 
arra fogja felhasználni, hogy Németország 
képviseletében Romániával tárgy aljon a bé-
kéről. (M. T. I.) 

A D é i m a g j a r o r s z ó g t e l e f o n j a i 
í f i sdóhlv í t f s t 305. 
S z e r k e s z t ő s é i 8 ! 
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fl beruházási kölcsönből már most mag kall csinálni 
a fehértói halastavai 

(SŰ/«Í tudósítónktól,) A törvényhatósági 
bizottság februári közgyűlésén a városi ha-
lászati üzem mult évi eredményeinek bemu-
tatása és a halászatot vezető Sculféty Sán-
dor városi főszámvevő jutalmazása körül ki-
fejlődött vitában az egvik felszólaló heves 
szavakkal támadta a város vezetőségét, a 
miért nera intézkedik a Fehértónak állandó 
halastóvá való átalakítása ügyében. Bokor 
Pá! helvettes-polgármester válaszában hivat-
kozott arra, hogv ebben az ügyben már tár-
gyalt a város, de a földművelésügyi minisz-
térium véleménye szerint a mai idők nem 
alkalmasak ennek a tervnek keresztülvitelére. 
A fölvilágositásban a közgyűlés m.̂ g is nyu-
godott. Persze, ár ellen nem lehet úszni, 
gondolták a ló urak, különben is már megle-
hetősen későre hajlott az idő és nem akar-
tak hosszabb v'tát provokálni. 

Csak a ió ügynek vélünk szolgálatai 
tenni akk-r, amikor a közgyűlési vita alkat 
mából uira szőnyegre hozzuk a fehé-'M ha-
lastó ügyét, amelv sokkal jelentősebb, mint 
azt sokan hiszik és ámelvnek ügyével nem is 
olyan sokat foglalkozott eddig a város tekin-
tetes tanácsa, hacsak nem Scultétv Sándor 
főszámvevő beadványaival kapcsolatban és 
ugy, hogy boldogabb időkre kívánta eltenni 
a Fehértó reformjának dolgát. 

A város vezetőségének körében, már 
abban a körben,, amelv nem esküdt ellensége 
a munkának, most fölmerült az a terv. hogv 
a Fehértónak halastóvá való átalakításához 
menten hozzá kellene fogni. A város fölvett 
még tavalv tizenkét milliós beruházási köl-
csönt. amelyből a sürgős városi reformokat 
óhajtja nyomban a háború után keresztülvin-
ni. Nos, ugv gondolják sokan a városházán, 
hogy a husz milliót igv sem. ugv sem lehet 
egy év alatt elkölteni, de ez nem lehet célja 
sem a városnak, fia tehát a husz milliós be-
ruházási .kölcsönből már most megcsinálnák 
a halastót, ezt a tó jelenlegi 2800 katasztrá-
lis holdjára kiterjeszkedve három millióból 
e'ő lehetne állítani. Viszont a halastó egv évi 
tiszta jövedelme az átalakitás után a legreá-

lisabb számitások szerint évi 800.000 koroná-
ra tehető, amellett, hogv a város közönségét 
a jelenlegi olcsó áron látja el a halászati 
üzem hallal. A számitások alapjául az szol-
gál. hogv egv 2—300 holdas halastó évi jö-
vedelme 450.000—500.000 korona. Ez a szám 
kellőképpen megvilágítja a városi halastó 
várható tiszta jövedelmének reális voltát is. 
Később, a béke éveiben pedig konzervgyár 
fölú'íitásával horribilisre lehetne fölfokozni a 
halastó évi jövedelmeit. Világos tehát ezek-
bő!, hogyha a halastavat már az idén meg-
csinálná a város, négv év múlva visszafizet-
né kamataival egyetemben a ráfordított tő-
két. vagvis a beruházásra előirányzott ösz-
szeg télies egészében a város rendelkezésé-
rc állana, de emellett már akkor készen ál-
lana egv vállalata, amelv sok százezer ko-
rona évi jövedelmet biztositana a város ház-
tartásának. 

Scultéty Sándor főszámvevő egyébként 
már most gondol arra, hogv minél könnyebb 
munkája legyen majd a halastónál és ezért 
a tavalyi nvolc mázsa nemespontv után most 
ujabb harminc métermázsa nemespontyot 
hozatott a Fehértó halállományának felfris-
sítésére, amiért 24.000 koronát fizetett ki. 
Ezt a halállományt azonban már föl lehet 
használni a halastónál. A Fehértónak halas-
tóvá való átalakítására már a halászat ed-
digi jövedelméből is rendelkezésre áll a ki-
váló halállományon kivül készpénzben mint-
egy 120.000 korona. 

Mégis, ha a mostani építkezés akadá-
lyokba ütköznék, — ez az általános véle-
mény — a város tanácsának elő kellene ké-
szíteni legalább az ügvet. még pedig annyi-
ban. hogv: már most megtörtén jék a . halas-
tóhoz szükséges vízlevezető csatornák helyé-
nek kisajátítása, valamint már most meg 
kellene indulni a tárgyalásoknak a viz leve-
zetésére vonatkozólag az Ármentesitő Tár-
sulattal. 

A tanács bizonv már eddig is elkövette 
azt a bizonyos bűnös hanyagságot, amelyről 
szó esett a közgyűlésen. 

Gróf Serényi bejelenti a gabonaárak felemeléséi 
— Az indemnitás folytatólagos tárgyalása a Házban. — 

(Budapesti munkatársunk telekmfekitíé-
se.) A képviselőház pénteken folytatta az in-
demnitás vitáját. Az ülést Szász Károlv el-
nök nyitotta meg. Napirend előtt Farkas Pál 
személves megtámadtatás cimén kért szót. 
Ábrahám Dezső beszédével foglalkozik. Áb-
rahám azt mondotta róla. hogv a választás 
előtt szocialista és szabadgondolkodó volt. 
Kijelenti, hogy ez az állítás valótlan. Sem 
szocialista, sem szabadgondolkodó szervezet 
tagja nem volt. Ezután áttértek az indemm-
tási javaslat tárgyalására. 

Meskó Zoltán: Elfogadja a javaslatot. 
Nehezére esett — úgymond — vezérét nem 
követni a kormánypártba, de ragaszkodik a 
48-as párt teljes programjához. A választó-
jogi javaslatot nem tartja Nebántsvírágnak, 
atnelven a Ház bölcsesége nemzeti irányban 
nem változtathatna. Meggyőződéses hive a 
legszélesebb választójognak, de mindien indít 
vánvt örömmel fogad, amelv a magvar nem-
zet szupremáciáját biztosit! a. A nemzeti bir-
tokpolitika teljes végrehajtására elérkezett 
az utolsó pillanat. Azt várta volna, hogv a 
külpolitikai események nvomán végre haza-
böcsátiák a felmentett katonákat. Számos 
esetet tud, hogv a jegyzőtől átveszi a fel-
mentett katona a felmentési okmányt és áz-
zál kimegy a harctérre. Kifogásolja, hogv a 
magvar katonákat sokszor Bécsbe küldik 
haluk megállapítására. 

Ráth Endre: Cseh örvösök vizsgálják 
még 1 

Méskó Zoltán; A bécsi első számú kór-

házat „Taaglichspital'Cnak hívják, nyilván-
valóan azért, mert a szolgálatképtelen kato-
nákról itt állapítják meg, hogv alkalmasok. 
Ez megszégyenítése a magvar orvosoknak. 
Kéri a honvédelmi minisztert, hogv ezeken a 
visszaéléseken és hibákon segítsen. 

Vargha Gyula: Barta Ödön — úgymond 
—- azt kérdezte, hogv a munkapárt miért 
nem csinálta meg a közigazgatási reformot. 
Egyszerűen azért nem. mert nem akarta e 
fontos reformmal megbontani a pártközi bé-
két. - - A radikális választójoggal szemben 
egyetlen orvosság a közigazgatás államosí-
tása. A kor követelménye, hogv ui műegye-
temeket állítsunk fel. mert műszaki emberek-
re van égető szükségünk. Az előmunkálato-
kat már most meg kell kezdeni. Ellene van 
a centralizálásnak, inkább a vidéki ioati köz-
pontokban kell építeni a műegyetemeket. A 
legalkalmasabbnak tartaná Temesvárt és 
Kassái. Sürgeti a kisipari támogatását. 

Ráth Endre elfogadta az indemnitást. 
Bizalommal viseltetik a kormánv iránt. Er-
délyről beszél, ameivnek a kincsei még ki-
aknázatlanok. A székelv n é p . munkaereje 
parlagon hever," a vasutak tekintetében nagv7 

az elmaradottság. Szinte (mesterségesen mel-
lőzték a székelvséget. mert mindig ellenzéki 
volt. A románok és a szászok kaptak vas-
utakat, mert azok szállították a mandátu-
mokat. A kormánynak meleg szívvel kell 
Érdélv segítségére sietni. 

Madarassy-Beck Gyula szólalt fe! ez-
után. A választójogra kompromisszumot 

ajánl A közös vámterület mellett beszél. A 
javaslatot elfogadja. 

(A gabonaárak felemelése.) 
Gróf Serénvi Béla kereskedelmi minisz-

ter válaszol a vita során elhangzottakra és 
hosszasan bizonyítja, hogv a küin-obol ni 
vasút ügyében nem lehet szó arról, hogv a 
Orünwaid-Schiffert cég nemzeti ajándékot 
kapott. 

Áttért ezután saját tárcájának üerveire. 
A gazdasági munkára kirendelt hadifoglyo-
kat addig nem viszik el rendeltetési helyük-
ről. amig uj erőkkel nem pótolják őket. A 
holnapi hivatalos lapban fognak az ui árak 
megjelenni. A gazdák jogos- kívánsága elől 
nem lehetett elzárkózni. A gábonanemüek 
árát tiz koronával emelték, a búza és egvéb 
gabonanemiiek ám között 8 korona különbség 
van. A termelést fokozatosan emelni keli. A 
birtokpolitika terén a nemzeti termelés és 
szociális szempontokat veszi iránvadóul. 

(Reök Iván beszéde.) 
Rcök Iván kifejezést ad a kormány irán-

ti bizalmának. Meggyőződése szerint a lehető 
legsürgősebb dolog a választójog tető alá 
hozása. Minden esetre azonban ügyelni kell 
a magyarság szupremáciájának a legszorgo-
sabb figyelembe tartására és megóvására. 
Sürgeti a háború rokkantjainak és a hadi-
árváknak megfelelő ellátását. Majd rátér a 
katonai reform kérdésére. Magyarország 
minden fia a legnagyobb örömmel üdvözli a 
kormánynak a magyar hadsereg felállításá-
ra vonatkozó programját. A magyar ipar fej-
lesztése terén is a magyar hadsereg felállí-
tása árán jelentékeny tényezőt nyerünk. Ab-
ban, hogy a 48-as alkotmánypártba belépett, 
nem lát semmiféle elvfeladást. Kijelenti, hogy 
a múltban is Magyarország teljes gazdasági 
és politikai önállóságának volt a hive. 

Rámutat arra a sürgős és nagy feladat-
ra, hogy a harcterekről hazaérkező fiainknak 
megfelelő egzisztenciát biztosítsunk. Meg van 
arról győződve, hogy a kormány tudni fogja 
kötelességét. Majd arról beszél, hogy a ma-
gyar imperiumra föltétlenül szükség van. Ezt 
az imperiumot, a magyar szent korona or-
szágát fel kell ruházni az állami lét minden 
feltételévei és ebből a célból a magyar nyelv 
általánosítása véghetetlenül szükséges s fon 
tos dolog. Ez a háború beigazolta, hogy a 
monarchiának legerősebb oszlopa Magyaror-
szág. Különösen bizzunk ifjú uralkodónkban. 

A mezőgazdasági többtermelés legfőbb 
feltétele, hogy kedvező közlekedési viszonyok 
állíttassanak elő, mert ezek biztosítják a több 
termelés lehetőségét. Helyteleníti azt a vá-
dat, amelyet a törpe- és kisgazdák eiíen han-
goztatnak állítólagos maradiságuk miatt. Rá-
mutat arra, hogy a budapest—szeged—sza-
badkai vasútvonal mentén egy-két évtizeddei 
ezelőtt még homoksivatagok állottak, azóta 
pedig megkezdődött már a szőlőkultúra, a 
fásítás, gyümölcstermelés, amely milliárdok-
kal gazdagította Magyarország nemzeti va-
gyonát. Ennek illusztrálására elmondja, hogy 
nemrégen Szeged vidékén egy néhány holdas 
kis birtok keit el és holdankint a földért 8000 
koronát fizettek. Az Alföldön jó közlekedési 
konjunktúrákat kell teremteni és a földgáz 
kultúrájával is foglalkozni kell. 

(A délutáni ülés.) 
Reök Iván után Pál Alfréd szóialt fel. 

Helyteleníti áz ügyvédeknek jegyzőkké való 
kinevezését. Követeli a közigazgatás államo-
sítását. 

Gróf Batthyány Tivadar kifejti, hogy 
azért lépett ki a kormányból, mert megírna* 



raöt függetlenségi programja alapján. A kül-
politikában Czernint követi. A lengtél kér-
désben aggodalommal látja a lengyelek elke-
seredését. Megmmgtatd nyilatkozatot kér a 
kormánytói, hogy a lengyelek kívánsága tel-
jesedni fog. Reflektál Hegedűs Lóránd beszé-
dére. majd Farkas Pálnak tegnap a Károly* 
keresztesek dolgában mondott beszédére és 
elmondja, bogy mielőtt az Esterházy-lrabi-
netbe belépett volna, Károlyi lakásán meg-
állapították - Vázsonyiva! a Károly-keresztc-
sek választójogát. Ő akkor minden Károly* 
keresztes részére választójogot kért, Vázso-
nyi azonban az Írni-olvasni tudáshoz kötötte. 
Minthogy a kormány álláspontja is ez volt, 
ő akkor deferált, de Beck Lajos kinevezésé-
hez ennek semmi köze sincsen. Aki azt állit-
ja, hogy a kettő között összefüggés van, az 
enyhén szóivá nem emlékezik a történtekre. 
Kijelenti, liogy a munkapárttal semmitek 
kompromisszumba sem megy bele. A javas-
latot elfogadja. 

Popúxids Sándor pénzügyminiszter át-
tekintést nyújt a folytan fokozódó kiadások-
ról. A munkapárt azon kijelentésére, hogy-
ha az adójavaslatot nem tárgyalják le, a to-
vábbi indemnitást nem szavazzák meg, azt 
hiszi, hogy' felesleges ilyen megszorításokat 
tenni a mai kormánnyal szemben, amely sú-
lyos felelősséget visel. Miután az önvédelmi 
harcot fegyverrel sikerül megvívni, meg kell 
vivnunk pénzügyi önvédelmi harcunkat is. 
Azzal vádolják a kormány-pártot, hogy azért 
nem akarja az adótörvényt megsinálni, mert 
fél, hogy az esetleges választáson népszerűt-
len iesz. Nem hiszi, hogy ha egyesekre elő-
nyös is volna az adójavaslatok benyújtásá-
nak elhalasztása, az egész pártra haszonnal 
járna. Kéri a javaslat elfogadását. 

Utána Wekerle Sándor miniszterelnök 
szólalt fel. Reflektált Pál Alfrédnek az ügy-
védeknek jegyzővé való kinevezése ellen tett 
állásfoglalására. A közigazgatás reformjára 
vonatkozólag -megjegyzi, hogy egyelőre meg-
marad az élethossziglani kinevezés mellett. 
Gyökeresebb reformot az egész állami orga-
nizáció reformjával fogja megoldani. Hege-
dűs Lóránd differenciát keresett a kormány-
párt elvei és felállított programja között. 
Megállapítja a miniszterelnök, hogy a párt 
programjában nincsenek ellentétek, ellenben 
magába Hegedűsben több ellentétes közjogi 
személy van egyesítve. (Derültség.) Batt-hy-
•ínyna'k a lengye! kérdésben tett kijelentésé-
re azt feleli, hogy a lengyelek iránt a legna-
gyobb szimpátiával viseltetik. A kolmi kér-
désben megállapodás jött létre, hogy a la-
kosság kívánságai az etnográfiai viszonyok 
és a népesedés szerint fognak tekintetbe vé-
tetni a lengyel delegáltak közreműködésével. 
Kéri a javaslat elfogadását, 

A vitát ezután az elnök félbeszakította. 
Az ülés este negyednyolckor véget ért. 

R 46-osok visszavernek olasz gyalogsági támadásokat 
-™„A tisztek és legénység magatartása csodálatraméltó volt és marad"— 

A sajtóhadmállás engedélyével írják ne-
künk a Fa j t i Hrib mindig dicső és emlékez* 
tes harcairól: Gyönyörű májusi reggel. A rü-
gyező fák, itt-ott már virágzó bokrok és a vil-
logó-ragyogó karszt kő színpompájában elvész 
n. lövészárok, n kaxeraabejáró. futó- én össze-
kötőárok. 

Egy fegyverdörrenés. egyetlen ágyúlövés 
nem hallik. Ha ásó, kaira zörgése e.l nem árul-
ná, hogy itt is derék 48-os bakák dolgoznak, 
az ember azt hinné, valami messzire előretolt 
állásiban van,- Csodás, hogy ezek az egyszerű 
alföldi parasztok, szegedi, dorozsmai, vásár-
helyi, makói kubikosok miket tanultak, még, 
hogy a sziklát „kezessé" tegyék. Pipaszó mel-
lett vagy falatozva tanakodnak. hol lehetne 
legkönnyebben a sziklát felrobbantain, mek-
kora legyen a „töltés". 

Öt óra még csak. Ugyan mi történt, hogy 
a ki nem mondott, dé mindkét részen ponto-
san betartott megállapodást, hogy egymás 
hajnali nyugodalmát nem zavarják, most fel-
borítják! De gondolkodásra nincs idő, hol itt, 
hol ott, egyre sűrűbben szálldosnak a gyilkos 
gránátok fekete-fehér füst- és porfelhői. 

— Munkát abbahagyni! Be a kavernába! 
— hangzik mindenfelől. 

Néhány pere múlva kitör a pókéi. A zúgó 
48-nsok, a. süvöltő kis gránátok, az idegtépő, 
recsegő aknák — macskáknak nevezzük őket 
— százával potyognak az árkainkba és tájé-
kukra. Szinte kapkodunk levegő után, a fülünk 
belefájdul a. zugásba, de veszély nem fenyeget. 
Mért ezek a szörnyetegek keresztülsü völtenek 
ugyan a levegőn, de a verejtékes munkával 
f a r t kavernákba. rókalyukakba, nem hatol-
hatnak'. 

Négy jelentés érkezik s a telefon elnémult, 
megszűnt az összeköttetés zászlóaljjal, ezred-
del, ahonnan támogatást, tanácsot, lőszert, tar-
talékot lehetne kérni. 

Ti urak otthon, akik aggodalmaskodó, de 
könnyű szívvel panaszkodtok, hogy a fronton 
nehéz ugyan, do nekünk is kijut itthon, jertek, 
nézzetek a 'f igyelőt , vasdarabok zápormódra 
hullanak körülötte, ő pedig áll, mereven, mint 
egy szikla és az áruló ellenséget figyeli me-
rőn, vagy a többieket, amint ebben az isten-
itéletre emlékeztető menydörgésben ide-oda 
járnak, kötelességszerűen szigorú ellenőrzést 
gyakorolva. Hát az ott ki, aki besurran a ha-
ver nába i A zászlóalj-küldönc. Mit gondoltok, 
mit érez, amint kiugrik a sziklaoduból, a g.ra-
nátesőben néhány lépést tesz, köveken, beom-
lott árkokon, gránáttölcséreken kereszt Lüdol-
gozza magát és ,iön. A köteleségérzet, hazája 
é-s királya iránti szeretet adnak neki erőt és 
bátorságot, ,Egy cédulát hoz paranccsal. 

Az ezredparancsnok a zászlóaljnál. Lő-
szer utánpótlásra itt vau. Mihelyt gyengül a 
tűz, a telefon helyreállitandó, Pergőtüzkészle-
tek csak végső esetben veendők igénybe. Kül-
döncök kímélendők. 

Jóleső érzés, az ember biztonságban érzi 
magát, az ezredparancsnok velünk van, ve-
lünk érez, nem vagyunk elhagyatva. Öntuda-
tunk nő: parancsnokaink tanni lesznek tet-
teinknek. 

A legénység, a mi derék legénységünk. 

Eleinte meghajolva, szótlanul ülnek, idegeik, 
szivük néhány páré alatt, megszokja az égi-
háborút, többször volt már részük lenne, e&ak 
hamar a jókedv kerekedik fölül. 

— Te — mondja Iufanterist Kovács Ku-
paknak — a Undorna bezzeg hasztalan pocsé-
kolta ma a lőszert. 

— Az ám — mondja, Kupak. -—i Meg jön-e 
•ma a menázsi. Mert a pergőt üz utálatos do-
log, de ha a menázsi elmarad, az kész szerén-
y é t lenség. 

De megjött. Egy pár ló megsebesült, el Is 
pusztult útközben, de a manipniáns meghozta 
az ételt. Kiosztják a menázsit, a dohányt Lg, 
meg a postát. örül mindenki, elfelejtenek min-
den bajt. A pergőt üzkészlej csak hadd marad-
jon. 

A tűzszünet rövid. Három napja tar t már 
ez a pokol. Egy pár buzdító szó esik, legfőbb 
biztatás azonban, hogy jön már a gyalogsági 
támadás. Erre aztán általános a jókedv. 

' Otagp roham riem. imponál •egy 46-0* 
• bakának. 

Ha a tüz még fokozható volt, az ellenség 
megpróbálta, hihetetlen mértékig fokozta. 
Egy kaveruában egy délelőtt 37-szer aludt el 
a gyertya a légnyomástól, ennyiszer csapott 
le gránát vagy akna a kaverna közvetlen kö-
zelében. Pont délben elhallgat valamennyi 
ágyú,. Egy pillanatra siri csend uralkodik. 
(Gyorsan fegyvert kézbe, ki a mellvédre! — de 
már kattognak a gépfegyverek. Mindenki a 
mellvédhez szalad; végre ütött a megváltás 
órája, légre rohamoznak az olaszok. Sfirii so-
rokban, félve jönnek; gazdag aratása lesz > 
halóinak. Igen sokan esnek el közülük s mint-
ha a földből jönnének egyre ujajbb tömegek, 
rohamra, élőre hajtva, A fegyvertiminkkel 
egyszerre megszólalnak ágyúink is. Ilyen zá-
rótüzét az olasz még nem ért, ha ért, el nem 
tudja beszélni. Egyszerre megtorpan az ola-
szok rohama, összetorlódik s mintegy önmagá-
ban összeroskad. Visszatérés ebből a tűzből 
nincs. A bakák ujjongnak, lőnek, egymás felé 
kiáltanak, megint. lőnek, tüzérségünk is tovább 
tüzel; irgalmatlanul kíméletlenül. A gránátok 
szinte összegyúrják a mirü embergomolyagot. 
Egy szempillantás megmutatja, hogy mái 
csak a mi gyalogságunk tüzel. Az olaszok 
egészen elhallgattak. A telefon is rendben van 
már s megváltásként hat a jelentés, hogy az 
egész szakasz a birtokunkban maradt. - tínáj-
dig őrjáratok előremennek és behozzák a doli-
nákban, bozótban rejtőző olaszokat, A baka 
telhetetlen, nem. éri be legénységgel, tisztfo-
koly kell neki és a zsákmányolt gépfegyver-
hez lőszer, , i 

Két óra van. A foglyokat és gépfegyvere-
ket elviszik és tisztek és legénység büszkén 
ölelkeznek. 8 óra felé az ellenség még egyszer 
szerencsét próbál, de támadása ú j ra összeom-
lik. Reggel pedig! , . . jönnek, egyenkint, fel-
emelt karral, a kezükben valami fehérséget 
lobogtatnak, 8 amint az egyik megérkezik, 
sápadtan az ijedtségtől, megöleli -a boldogan, 
hogy itt van végre —i a figyelőt és elpana-
szolja neki a ,baját. Ugyanaz a nóta mindig! 
nincs viz, nincs harci kedv és ami a fő, nincs 
élelem. Mindnek a mi tüzérségünk ,az oka. 

Kapható kizárólag Fomjó Soma 
világítási vállalaténéi Szegeden, 
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! 
jnert tüz alatt t a r t ja az Összes Összóköt&fttíi 
Itat A fogoly észreveszi erkölcsi fŐlÓBjriVttkét, 
hallgatja a tolmácsot s nem kerüli el figyel-
mét, hogy lenézi legénységür.ik a siról tiyfa 
gzörgsö katonát, Most aztán a parancsnokhoz! 
jEgyszerre csak beüt a közelbe egy gránát. 
Egyik fogoly fenyegetően emeli kar já t az övéi 
felé. Este pedig boldogan hallják alezredesünk 
szavait: 

— A 'tisztek és legénység- magatartása 
csodálatraméltó volt és marad, 
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POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk felefonjelcntése. — 

(Közös miniszteri értekezlet Bécsben.) 
Félhivatalosan jelentik: Popovics Sándor 
pénzügyminiszter és Szterényi József ke-, 
reskedeími miniszter szonihaton délután 
utaznak Bécsbe az ott- tartandó közös mi-
niszteri értekezletre. 

(Indítvány a' magyar katonák védelmé-
re.) Fráter Lóránd a következő indítványt 
jegyezte be a Ház iríditványkönyvébe: Haj-
landó-e a kormány törvényhozási uton in-
tézkedni, hogy: 1. Az 1915 évi III. te. hatá-
lyon kiviil helyezése mellett.• Magyarország-
ból a népesség számarányán felül besoro-
zott katonák arányszáma Ieszáliittassék. 2. 
Ezen arányban a magasabb korosztályok 
elbocsáttassanak. 3. Megszenteli-e ama tör-
vényellenes eljárást, bogy a magyar kato-
nák osztrák katonai kötelékekbe osztassa-
nak be. 

(Véget értek a berlini gazdasági ta-
nácskozások.) A Neue Freie Presse berlini 
tudósitiója szerint a német, magyar és osz-
trák kormányok képviselői között a néhány 
nap óta Berlinben folyó tanácskozások ma 
véget értek, A tárgyalások kedvezi) ered-
ménnyel zárultak. Valamennyi lényeges 
pontban megegyezés történt. Főképen arról 
volt szó, hogy miképen hozzák be Ukrániá-
ból az ott levő élelmiszer-feleslegeket és 
arról, miként segítsék egymást a szövetsé-
ges államok élelmezési tekintetben. A ta-
nácskozáson részt vett Szterényi és Win-
dischgraetz magyar miniszterek. Hir sze-
rint a magyar kormány megbízásából ga-
bona szállítására vonatkozólag tettek ígére-
tet a német kormánynak. 

Az oroszországi polgári foglyok 
kicserélése. 

Berlin, február 22. A Pétervárra küldött 
német bizottság az orosz fővárosból való el-
utazása előtt megegyezést kötött kormánya 
utólagos jóváhagyása reménvében az orosz 
bizottsággal a polgári foglyok kölcsönös ki-
cseréléséről. A megegyezés elsősorban a Ke-
let-Poroszországból elhurcolt polgári foglyok-
ra terjed ki. ezenkívül a nőkre, tizenhat éven 
aluli és negyvenöt éven felüli férfiakra, a ka-
tonai szolgálatra alkalmatlanokra, valamint 
orvosokra és lelkészekre. A nemet kormánv 
most utólagosan megadta hozzáfárulását eh-
hez az egyezményhez. Az orosz kormánv 
hozzájárulása eddig niem érkezett meg. 

Másfél millió német katona van 
a nyugati fronton. 

Bórn, február 22. AJVlatin a nyugati 
frontra összevont német haderőt kétszáz-
húsz hadosztályra, tehát egymiliióhatszáz-
ezer fegyverre becsüli és tudni véli, hogy 
egész nehéz tüzérségüket a nyugati fronton 
állították be a németek. A franciák a táma-
dást egyszerre több szakaszon várják. 

K o z á k Y e n e d f e l t á m a d t . 

Háboru volt . . . fis az Urnák 1914-ik esz-
ndejét irtuk. Az ország- fegyverbe szólította 

fiait, Igy jutott a harctérre Kották Vencel is 
és a, felesége egyelőre szídmaözveg-ységre . . , 

Kozák rendesen irt a feleségének. Hol le-
elet, hol lapot, Kozákné pedig ilyenkor fáj-

dalmas sóli a j ok kai olvasta a szomorú soro-
kat . . . i 

Egyszer csak Kozák nem irt 'több leve-
tet . Nem irt több lapot, Kozákné Redig —. 
most telesírta könnyekkel a .„lelkem 
uráért" varrottas kötényét . . . (Eltelt egy hó-
nap, kettő . . . tizenkettő — talán több is, Ko-
zák még mindig nem irt . . . és. mindig nem 
j ö t t , . . He jött egy hivatalos irás a tekinte-
te* jegyző úrhoz, amelyben apporté meg volt 
;rva, hogy Kozák egy támadás alkalmával 
hazájáért hősi halált halt . . . 

Kozákné jó asszony volt . . . Hií.k'a hl-
itoáalos írásnak és most már ,a nagy.kendőjébe 
zokogta fájdalmát . . . Nehezen vigasztaló-
lott . . . Oda gondolt, hogy hát a szomorúság 
Sem (tarthat örökké . . . Ha hősi; halált halt 
az ura, nyugodjék, békében, hiszen ugy sem 
tárnád fel többé . . . .gondolt egy nagyot — 
férjhez ment újra . , . 

A második férje Jncxe György lett, A ne-
vét tudom, de azt, hogy öreg volt-e vagy fia-
ital, egészséges-e vagy nyomorék —> nem tu-
dom. De lneze nem volt katona. Kozákné pe-
dig — dacára nagy bánatának fiatal volt, 
szép, egészséges és termékeny — megesküd-
tek . . , 

Boldogan éltek jóidé,ie . . . Már egy pu-
fók fiacskája is született Inezénének, amikor 
Kozák megzavarta őket boldogságukban, mert 
nem ugy lett, ahogy Lnezénó gondolta. Kozák 
halottaiból feltámadva egy esarerokkant-szál-
li'tmánnyal Svédországén keresztül hazake-
rült . . . 

t Bekopogtat a ház a j ta ján . . . Ajtót nyit-
nak neki . . . Megáll a küszöbön . . , Gyöke-
ret ver a lába . . . Lá t j a a gyereket A fe-
leségét . . . fis Iát egy idegen férfit . . . Ré-
mültén néz . , , 

ÍAz asszony vetett egy tucat keresztet.,-
Nem hitt a szemének, csak mikor Kozák Ven-
cel felemelte a balkezét, mert a jobb hiány, 
zott róla, hogy letörölje a verejtéket a homlo-
káról, akkor érezték mind a hárman: az atya 
is . . , a fiu is . , , no meg az anya is . . , 
hogy Kozák itt már fölösleges, de ugyanezt 
érezte Kozák is . . . Nem is kérdezett semmit, 
de az asszony ijedt, kétségbeesett tekintete 
mindent megmagyarázott . . , 

És most azt hiszed kedves olvasóm, hogy 
nagy családi botrány lett, hogy Kozák ráron-
tott baltával hűtlen feleségére stb. Nem. Nem 
lett botrány. Kozák lovagias ember volt és be-
látta, hogy neki nem lett volna szabad feltá-
madnia halottaiból. Sarkon fordult és ott-
hagyta a szerelmes gnknabokat, Nem lett ön-
gyilkos. A Tiszának sem szaladt, hanem még 
azon a napon megkért egy fiatal hadiözve-
gyet, aki —i mert már leánykorában is szo 
rette Kozákot — boldogan mondott ; gent 

Ez a me.se vége. És ha a hadiözvegy férje 
nem támad fel halottaiból, ~ mint Kozák —. 
talán egészen jó vége lesz , , , r, 9, 

— Szegedi forradalom hire Bécsben. 
Pénteken az a hir terjedi el az osztrák fő-
városban, hogy Szegeden forradalom van. 
Az éjszaka folyamán a Neue Freie Presse: 
szerkesztősége felhívta a „Délmagyaror-
szág"-ot telefonon és aggódva érdeklődött a 
történtek után. Mikor felvilágosítottuk a 
bécsi lapot, hogy Szegeden a szokásos nyu-
galom és Csönd van és nemhogy forrada-
lomról, hanem még bármiféle zavargásról, 

vagy mozgolódásról si«és sjöS, a U c á tífc 
ságiró leplezetlen oromét fejezte ki, hogy 
az ottani híréit nem bizonyultak valónak. 
Öröme nyilván a Szegedről szóló álhírek 
tulzottságávai állott arányban és igy köny-
nyen lehet következtetni arra. hogy a jö 
bécsiek mar azt hitték, hogy Szegeden ki-
kiáltották az alföldi köztársaságot és a tiszai 
halászok gépfegyverekkel lövik össze a pap-
rikásnak konzervatív harcsákat. Minden-
esetre élénk fantázia kell ahhoz, hogy vala-
ki Szegedet forradalmi hírbe keverje. 

— Kitüntetések. Folknsházp Sándor 46. 
gyalogezredbeli főhadnagynak és Krmk&w-
N m n Imre tartalékos hadnagynak az elten-
seggel szemben tanúsított vitéz" magatartásuk 
elismeréséül a legfelső dicsérő elismerés —; a 
kardok egyidejű adományozása mellett — tud-
tul adatott. 

— Felemelik a gabonaárakat. Budapest-
ről jelentik: Meghízható helyről nyert értesü-
lés szerint a közelebbi időben megjelenik az. u j 
termésrendelet, amely megállapítja a gah« 
náért követelhető legmagasabb árakat is. A: 
gabonaárakat a kormány fel fogja emelni. A 
hnzn ái\a f>0 ko.-rfA' less. a rozs, a tengeri és 
az árpa ára 52 korám. A gabonaárak körül-
belül 50 százalékos felemelésének ellensúlyo-
zására. a .kormány a fogyasztók -érdekében 
változatlanul hagyja a.kenyérliszt árát, elles-
ben a finom liszt árát megfelelő arányban fel-
emeli. A közellátás biztosítása végett az az 
intézkedés fog történni, hegy a gabonát az 
idén már a eséplés pillanatában lefoglalják és 
szabad forgalmat többé egyáltalán nem enge-
délyeznek. A közellátás hatósági uton fog tör-
ténni. A kormány azért állapítja meg, még á 
vetés előtt, a gabonaárakat, hogy a gazdáknak 
módja legyen helyes kalkuláció alapjá* in-
tézni a termelést, 

— áv«tuiiKus a u t o n ó m i a i t a g v á l a s z t á s 
b z e g e u c n , Miután a Kepwseiooázyau oeterjcoz-
tett katolikus autonómjáról szóló törvényja-
vaslat. törvényerőre emelkedése után a kato-
liiKus autonómiát szervező országos kongres** 
szust legt'eisotib királyi rendelet ismét egybe 
fogja nivni, szükségessé, vált az tiresedesbea 
levő mandátumok betöltése. A szegedi eksö 
autonómiái választókerület mandátuma tte 
Légár (György elhalálozása folytán üresedés-
ben alt. (Ezen mandátum betöltése a f. no 
24-én, z»-én es atj-óu, tebat három napon, át fog 
a szeged-belvárosi, rokusi, alsóvárosi, aisóta-
nyai es kisteleki plébániákon délelőtt ft—flAig 
és délután á-ő-ig leadandó szavazatok által 
•betöltetni. Szavazásra jogosult minden 24 
éves romai, katolikus férf i , aki szavazati jogát 
saját plébániáján gyakorolhatja. Az üresedés-
ben levő manüat-umra az egyedüli jelölt dr. 
Éajnogyi Szilveszter polgármester. 

— U r a u u u s n i a v B u d a p e s t e n , Budapest-
ről jelentik: Chr.af* Gusztáv külügyraiiusztö* 
ríumi osztályfőnök pénteken reggel Buda-
pestre érkezett. A délelőtt folyamán felkereste 
Wekerle Bárnior miniszterelnököt, akivel kül-
ügyi kérdésekről tanácskozott, 

— Ferenc Ferdinánd gyilkosát megope-
rál tuk, budapestiül jeknuKt Ferenc Feraimrid 
,vplt trónöróKős és tiohenberg Zsófia hercegnő 
gyilkosát, Brwcjpet, aki 20 évi fegyházbünte-
tését a therésienstadU fegyházban tölti, a na-
pokban megoperálták. Csontsorvadást kapott 
és ezért jo'ubkezét, amellyel a trónörököspár 
életét kioltotta, le kellett vágni, 

— t l r e k v i r ö i j a k a v a r o s 2 5 0 0 s e r l é s é t , 
Kinos, de nem váratlan hir érkezett pénteken 
.Szegedre. Arról van szó, hogy Szeged váró® 
közélelmezési célokra hizlalt sertéseit lefog-
lalják és el fogják innen szállítani, Az ügy 
előzményei ismeretesek. Balogh Károly csak 
néhány nap előtt járt el Budapesten, hogy » 
város közönsége részére Békéscsabán hizlalt 
2000. darab sertést hagyja meg a közélelmezési 

mm 
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mitáöber » váíö-s kazöjisóg'ének tllátásáí*. 
Kérte egybe* a tanácsos a minisztert -arra is, 
k*Jlfy a sertések Szegedre való szállításéra ad-
ja* szállítási igazolványt, illetve rendelje el a 
szállítási igazolványok kiadását. Balogh Ká-
roly a legbiztatóbb reményekkel jött haza Bu-
dapestről. Mindent megígértek, mint mindig. 
Mnst aztán aktuálissá vált a sertések szállítá-
sának ügye. A szegedi közélelmezési hivatal 
átírt a. békéscsabai hizlaldához, hogy rgyekes 
zenek a szállítási igazolványokat megszerezni. 
És az táviratban válaszolt: a hizlaldát értesí-
tették, hogy a 2000 dpmb senlést le fogják fog-
íffhil, Í56t a Szegeden hizlalt Ö00 darab sertés* 
is. A; közélelmezési miniszter már intézkedett 
is a lefoglalás iránt. (Ennyit mond a távirat, 
de nem is igen kell több nekünk. A többit ugy 
is tudjuk: viszik a sertéseinket Ausztriába. 
BHszen nekünk úgyis sok van, mig Ausztria 
— szegény — nyomorog, Há t elviszik tőlünk. 

— Előadás a földgázról . A Magyar Mérnök-
és Épitész-Egylet szegedi osztálya február 
24-én, vasárnap délután 5 órakor a városháza 
közgyűlési termében tartja népszerű műszaki 
előadás-sorozatának negyedik felolvasó ülését. 
Az előadást Becsen Antal mérnök, a •Gyáripa-
rosok Országos Szövetségének szakosztályi el-
nöke. székesfővárosi bizottsági tag tart ja, ve-
tített képek kíséretében ^Magyarország föld-
gázkészlete és annak gazdasági jövője" cím-
mel. 

— Megkezdi* az építkezéseket . Budapest-
iül jelentik: Dr. Wekerle Sándor miniszterel-
nök felkérte -a Lakásépítő Állandó Bizottság 
elnökségét, liogy tegyenek konkrét javaslatot 
az építkezések gyors megkezdésére. A (bizott-
ság elnöké a Magyar Mérnök- és Épitész-Egy-
let helyiségébe hétfőn délelőtt tizenegy órára 

taaéeskozásra hívta egybe a bizottság tagjait. 
A tanácskozások álapján remélhető, hogy az 
ópitkez#ek most már rövidese* megkezdőd-
nek. 

— Malmosok ögye. Kaptuk a következő 
sorokat: Igen tisztelt Szerkesztő ur! A kihá-
gásl biróság jóvoltából volt szíves a Déíma-
gyatxtrépág a reggeli — tejhiány -következté-
ben eléggé sötét —< kávémhoz ma ismét egy 
kiihágási ítélettel szolgálni. Örömmel tapasz-
taltam a részletes tudósításból, hogy az ez 
alkalommal vesztőhelyre került malmossal 
gyorsan, és energikusan végeztek. És ez igy 
van jól. Nem is tenném szóvá a bagateb-
dolgot, amelyet az ítélet indokolásának a ter-
heltre hízelgő része még lényegtelenebbé tesz. 
ha e csekélyke hunit malmosról nem jutna 
eszembe egy másik, aki -súlyos, vádakkal ter-
helten került valamikor, régen, réges-régen, 
-nagyon régen, ó de régen, a kibágási biró elé. 
Nem tudja, Szerkesztő ur, hoztak-e már ítéle-
tet ennek a malmosnak az ügyében? Ha igen, 
m-iért nem közölték a lapok, ba nem, miért 
nem h-Ez a malmos súlyos vádak terhével él 
azóta, régóta, nagyon régóta ebben a város-
1 un. Vagy tünös, vagy nem. íHa nem, akkor 
miért hagyják meg terheltnek ennyi, ideig? Ha 
igen, akkor miért- késnek elítélni? (Szerény vé-
leményem szerint a polgárságnak az igazság-
szolgáltatásba vetett hitét rendíti n\eg, ha -le-
hetséges az, liogy egy előkelő és nagyvagyonn 
polgár — súlyos vádak esetén —- hónapokig, 
esetleg évekig kénytelen várni az — ítéletre. 
Kiváló tisztelettel: egy ágázsáffRzerlejtü ember. 

— Ausztria ismét lööb hust követel. 
Bécsből jelentik: Wékerle miniszterelnök, 
Saíp&wl, Sefényi, WtndfceJigr&M és _ Földes 
szakminiszterek Vasárnap Bécsbe érkeznek, 
,ahol közös miniszteri értekezlet lesz közélel-
mezési kérdésekről. Hir szerint az osztrák kor-
mány nagyobb hús-kontingens átengedését 

KORZÓ MOZI 
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Pénteken szombaton és vasárnap 
február 22., 23., 24-én. 

Az idény legnagyobb szenzációja. 

A háború tartama éta az első színes kép 

amerikai szines dráma 4 felvonásban. 

Troc 
A Bresztlitovszki béketárgyalások 

utolsó napjai. 

Előadások 5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4, 
5, 7 és 9 órakor. 
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m t k y R- M1KSS bank- és válióíklete| 
«• BrB • Széchenyi-tér, a városházával szemben. 

fogja követelni; hogy elláthassa a hadiipari 
üzemek munkásait. 

— A város mult havi javadaltni bevételei. 
A javadalmai bizottság -szombaton, délután, é 
órakor Balogh Károly pénzügyi tanácsos el-
nöklésével ülést tart, melyen a város mult 
havi javadalmi állapotáról tesznek jelentés?, 
E szerint .1918 januárjában állami bor- és hüs-
fogyasztási adóban Í1.298-01, városi fogyasz-
tási adópótlókban 106 • 40, városi fogyasztás) 
illetékben 3122-35, hidvámdijban 318-48, föld-
es vályogdijba-n 167-40, rendbontási díjban 
820:43, vízhasználati díjban 7889:24, vízhasz-
nálati behajtási illetékben 37-22 koronával 
több, kövezet vám-díj ban 927-54, ipartjavadai-
mi díjban 88-42, helypénz-dijban: 132-44, suly-
és űrmérték-díjban 99-71, közvágóbidi dijban 
1322:41 és városi gőzfürdő-díjban 6775-80 ko-
ronával kevesebb folyt be, mint az előző év 
januárjában. Összesen 115.260-19 korona folyt 
be, ami 9522:30 koronával haladja meg a mul? 
évi januári jövedelmeket. 

— Jogos ái ufeihaímozás nem bűncselek-
mény. Nagyváradról jelentik: É dekes két ár-
drágitási biinpörben hozott elvi jelentőségű 
itéietet a nagyváradi törvényszék gyorsított 
tanácsa. Egv nagyváradi vásári árust név-
telen kijelentés alapján azzal vádolt az 
ügyészség, hogv kartont, batisztot, glottoí, 
kanavászt, gyapjúszövetet, deiént. krepet, 
vásznat, grenadint, szatént és egvéb rőfös-
árukat olyan mértékben vásárolt össze, hogy 
azzal árdrágítás' visszaélést követett el. A 
vásári árus. állította és tanukkal igazolta, 
hogv jogosan zsúfolta össze raktárára az 
árukat, mert foglalkozásának elkerülhetetlen 
feltétele, hogv áruja legyen. Az a mennyiség 
pedig, amit nála találtak, nem emelkedett tul 
az iparigazolványában megjelölt határokon. 
A kereskedelmi és iparkamara szakvélemé-
nye szerint a maradékáruk eladásával fog-
lalkozó kiskereskedők végszámra is áruihat-
nak szöveteket, ha ugv kapják a maradékot, 
A másik árdrágítás! pör vádlottja hagymási 
Márton nyugalmazott vasúti főraktárnok és 
Neumann Márton kereskedő volt. Hagymási 
Márton nyugdíjazása után nem tudott meg-

Péntektöl vasárnapig 
február 22-től 24-ig. 

Uj magyar filmszenzáció. 

L p a p a g á l y 
Dráma 4 részben. 

Rendezte : GARAS MÁRTON. 

A főszerepben PETHES imRE, 
JÓSIK MICI, és KERTÉSZ REZSŐ. 

Előadások d. u. 5. 7, és 9 órakór. Vasárnap d. ú. 
2 órától kezdve. Gyermekjegyek csak az első 
előadásokra érvényesek. Számozott jegyek előre 
válthatók d. u. 3 órától, vasárnap d, u. fél 2-től. 
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gtn| nyugdíjából, visszatért régi foglalkozásá-
hoz: a cipészethez. Fogadott 8—10 segédet. 
Neniaim Mártonnal társult é s megvásárolt 
Békéscsabán 800 pár bakkan esőt, Med gyesen 
és Aradon közel 60.000 korona értékű bőr-
anvagot. hazahozta és feldolgozta. Feljelen-
tés alapján a rendőrség házkutatást tartott 
nála és bűnügyi eljárást indított ellene. A 
biróság mindkét vádlottat fölmentette. Az 
ítéletben a biróság kimondotta, hogv árdrá-
gítás! visszaélést egvik esetben sem látott 
fennforogni. Az ügvész a kiskereskedők íöl-
mentésc ellen fölebbezést jelentett be, 

— VM&snos'-ltógftág' ö emzavar. Pénteken 
e«te 7 ára tájban tizemzavar állott be a vólla-
mosvilágltásban, amely mintegy negyedóráig 
tartott. A zavart kábelégés okozta, aminek kö-
vetkeztében a lámpák ez egész Belvárosban 
elaludtak. A bihát azonban a villanytelepen 
hamarosan kijavították. 

—Szefte borkereskedők 150600 korongja 
Ilyen eimü pénteki lapszámunkban meg-jelent 
cikkünkre vonatkozólag Mahrer Gyula malom 
tulajdonos azt közli-velőnk, hogy ő a borüzlet-
ben nem szerepelt Üzletkörén kivül ő más üz-
lettel egyáltalán nem foglalkozik. 

— M a g v a r o k A m e r i k á b a n . A Virradóinak, 
a hetenként kétszer, szerdán és szombaton 
megjelenő szenzációs újságnak Amerikai 
posta cimü rovata máris példátlan népszerű-
ségre emelkedett. A Virradtál most szombati 
száma is közel száz olyan Amerikában élő 
honfitársunk nevét közli, akiknek levelet 'to-
vábbított. Ara a külpolitikai és belső politikai 
riportjai is méltó feltűnést keltenek. A szép-
iírcdalmi rész ezúttal is dus és változatos. 
Krúdy Gyula. Oláh Gábor, Ujlaky Antal, 
Kortsák Jenő, Falu Tamás, Gyökössy Endre 
stb. írtak regényt, novellát és verset ebbe a 
számba, A. Pesti élet cimü rovatban szatírá-
kat, az Irodalmi kalendáriumban irodalmi 
eseményeket talál az olvasó. A Virradat pél-
dányszámának ára 46 fillér « kapható az el-
árusítóknál. Kiadóhivatal: {Budapest, (Erzsé-
bet-körűt 22. 

— Hogy udvarolnak a tanyán. Bálint 
Ferenc rokkant katona a háború izgalmait 

Jelejteni iparkodott és udvarolni kezdett Gyu-
ris Flóriánná Horváth Ételnek. ® hónap 
18-án az asszony átokházi düllő 42. szám alatti 
lakáséra, abban az időben, amikor a rokkant, 
katona udvarolt, beállított (Bálinf Péter Fe-
renc gazda. A váratlan látogatásra a rokkant 
Bálint megijedt, és egy doronggal hatalmasat 
sújtott uBálinti Péter Ferencre. Ez összeesett, 
hazavánszorgott, de a szenvedett, ütésbe 'bele 
halt. Bálint Ferencnek ezideig sikerült takar-
gatnia, hogy ő volt az, aki leütötte névroko-
nát. A dorozsmai csendőrség azonban kinyo-
mozta és ma bekísérték (Szegedre az ügyész-
séghez. 

— K J f o s r t o t t á k W e i s s M a n f r é d p v p r i U a -
r a k t á r á t . Budapestről jelentik: Weiss Manfréd 
konzervgyárának Köztelek-utca 1. szám alatti 
ház szuterénjében lévő hatalmas pinceraktá-
rát még vasárnapra virradó reggel feltörték 
és 40.000 korona értékben nyers őrölt paprikát 
loptak el. A rendőrség megtudta, hogy a Ba-
bér-utcában, mely /az Angyalföldiül van, na-
gydbbmennyiségü paprikát kínáltak eladásra 
A1 Babér-utca 81. számú liáz előtt Gedeon Já-
nos és Baicsck József rovottimiítu betörőket ft 
detektívek elfogták. Eleinte tagadtak, de a 
házban lakó SchuUer István, Sapkás János és 
Néméth Mihály beismerték, hogy a lopást, 
Gedeonnal és Zaicsekkcl együtt ők követték 
el. Az istállóban, és a. lakásban elrejtve össze-
sen 17 zsák paprikát találtak a detektívek. A 
tetteseket letartóztatták. Bevallották, hogy 
paprikát térszekéren szállították ki Angyal-
földre. A betörőbandának még tsz tagja van, 
most ezek után nyomoz a rendőrség, 

— Égy betörfi balesete, Makóról jelentik; 
Gombó Simon makói hagymakereskedő felje-
lentést tett a rendőrségen, liogy valaki zöldség 
magtárát állandóan lopkodja. A rendőrség a 
helyszíni szerol* alkalmával megállapitotta. 

mxMkmAmwrM 

hogy a tettes a betöréshez létrát használta an-
nak segélyével a tetőn át tá vozott. A betörés 
helyén vérnyomok maradtak, amiből arra le-
hetett következtetni, hogy a betörő a lopás el-
követése alkalmával megsebesült, E nyomok 
alapján sikerült a tettest Pagglla Ferenc tele-
fonszerelő személyében elfogni, aki súlyos be-
teg. mert mint megállapították, a betörés al-
kalmával tényleg szerencsétlenül járt. IMikor 
ngyanis a lopást elvégezve a tetőn átmene-
külni akart, a létráról leesett, még pedig olv 
pzerencsctlcnül. hogy orrát és felsőkarját föl-
hasította és a jobb karját eltörte. Vagy egy 
óra ho««zat feküdt eszméletlenül, mig végre 
magához 'tért és nagy üggyel-bajjal elmene-
kült. 

— ö ' w r t i e k g v U k ^ e o á g ó r t b ő « * o i 
h 5 ? t * n . K h s Julianna hórfmezővápárhelvi ha'a-
donnak szerelmi viszonyból gyermeke szüle-
lett. Gyermekét születése után anyja egy la-
katlan 'tanya kútjába fojtotta. A szegedi tör-
vényszék pénteken a. gyermekgyilkos anyát 
hat havi börtönre ítélte. 

— Világításra: Karbidlámpát vásároljon, 
karbidot kívánt mennyiségben kaphat Szántó 
Sándor géprakfárűban, Kfss-utca, Kiss D. 
palota. 
; ieea**«aa«e*««tta*»eae»»aaessaaa8satf*a'avaes8a»*»»,*!< 
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MŰSOR: 
Szombaton d. ú.: Czigány. Népszínmű. — Este: Dol-

lárkirályrő. Operett. Páratlan kétharmad. 
Vasárnap d. u.: Pry Pál. Vígjáték. — Este: Bérletszü-

netbén, Doilárkirálvnő. Operett. 
Hétfő: Dollárkiráiynő. Operett Páros háromharmad. 
Kedd : először. Uri divat. Vígjáték, páratlan egvharin. 
Szerda : másodszor, Uri divat. Vígjáték páros kétharm. 
Csütö' tök: harmadszor, Uri divat. Vígjáték páratlan 

hárornharmados. 
Péntek: negyedszer, Uri divat. Vígjáték páros egyharm. 
Szombat d. u,: Csárdáskirályné. Operett. — Este: 

ötödször, Uri divat. Vicjáíék páratlan kétharmad. 
Vasárnap d. u : Tót lány. Népszínmű. — Este: bérlet-

szüneiben, Uri cíivat. Vígjáték. 

Szimfonikus hangverseny. Március 5-án 
este S órai kezdettel .a. Tisza-szálló .nagytermé-
ben a szegedi honvédzeiiekar a Bzurmay-alap 
javára nagyszabású szimfonikus hangver-
senyt rendez. Az est sikere érdekében FicH-
ner Sándor karmester a legmesszebbmenő kö-

a Tisza-szálló nagtjSermében f. hó 
23-án szombaton, d. u. 6 érakor. 

1. BEETHOVEN: c-rnoll zongoratrio (op. 1., 3. sz,) 
Előadják: Sennyey József főliadnacy, (hegedű), 
Fiedler Walter, (gordonka) és Sauerwald Géza 
(zongora). 

2. a) Aría: Saint-Saőns, „Sámson és Delíia" cimü 
operájából. 

b) Aria : Bizet, „Carmen" cimü operájából, énékii 
Medveczky Bella operaénekesnő. 

Szünet. 
3. a) Brahms: Őrök szerelem. 

b) Wolf: Weyla dala. 
c) Massenet: Elégia. Énekli Medveczky Bella 

operaénekesnő, 
4. RUB1NSTEIN: B-dur zongotatrio (op. 51.) 

Előadják: Sennyei, Fiedler, Sauerwald. 

A hangverseny után táncmulatság, 

rültekintéssel jár el. A program olyan, hogy 
a szegedi zeneértő és kedvelő közönség vára-
kozását a legteljesebb mértékben ki fogta elé-
gíteni. Wagner nagypénteki varázsa a Parid-
falból hatalmas, megrázó drámai erejével 
egyedül is biztosíthatná a hangverseny sike-
rét. A honvédzenekar minden művészetét be-
leviszi a mii lesrprecizebb előadásába, hogy .a 
nagy mii elévülhetetlen értékét teljes .pompá-
jában élvezhesse a szegedi közönség, iSchreF 
ber -Boriska zongoraművésznő .a honvédzem*-
kar kísérete mellett Beethoven zongora-vem-
senymiivét (C moll) fogja előadni. A műsor a 
következő: 1. Haydn: Szimfónia (c-dur. ox-
fordi) 2. Wagner: Nagypénteki varázs a Par-
aifafból. 3. Beethrn vew; Zo n »-ora versen vmü 
.(c-moll). Zongorán előadta Sehretber Boriska. 
4. Gcrfmd: Symfoníe oriarbale. A haimrop-
fsony jövedelme a fogja gya-
rapítani. Jegye?7 30. 10. 8, g, 4 és 2 korona ár-
ban kanhatók Várnay L. könyvkereskedésé-
ben, a Béhdagyáibrszág kiadóhivatalában. 

- ír* ** ewv 

HELYÁRAK: Páholy 30, kor. Ülőhely 10, 8, 6, 4, 
áillóhely 3 korona. 

Jegyek Várnay L. könyvkereskedésében és este a 
pénztárnálválthatók. 

oooo 
Tőzsde. Budapestről telefonátja tudósí-

tónk: A'z értéktőzsdén barátságos volt a 
hangulat. Az egyes értékek árfolyamai ja-
vultak. Magyar Hitel 1263, Osztrák Hitel 
835, Fabank 778, Kereskedelmi Bank 5175, 
Salgótarjáni %8, Urikány 669, Rimamurányí 
972, Államvasút 907, Adria 1590, Atlantica 
1190, Cukor 3495. 

Szabadságolják a gazdákat. A hadügy-
miniszter- elrendelte, hovv a. harctéri alkal-
matlanok közül m;ndenki+. akit csak nélkü-
lözni lehet, gazdasági, fő1--g mezőgazdasági 
okok miatt szabadságolni keli. Elsősorban 
szabadsAgolandók az önálló gazdák, erdé-
szek. dohánv- és veteménykertészek. borter-
melők, valamint ezek fiai, veiei. testvére!. 
Továbbá mezőgazdasági munkások, a mező-
gazdaság részére dolgozó iparosok, malom-
tulajdonosok és ezek hozzátartozói. 

Nemzetköz? Kivitel? és Behozatali Rész-
vénytársaság. Budapestről jelentik: A Magyar 
Általános Hiteibank és a Pesti Magvar Ke-
reskedelmi Bank alapításában létesült Nem-
zetközi Kiviteli és Behozatali rt. csütörtökön 
tartotta alakuló közgyűlését. Az ui társaság 
10 millió korona teljesen befizetett alaptőké-
vel kezdi meg programjának megvalósítását. 
A vállalat nurr állami monopólium, hanem 

'teljésen független kereskedelmi társaság és 
mint ilven az ország kereskedő köreivel kar-
öltve szándékozik működni. A társaság ve-
zetésével vezérigazgatói minőségben dr. RtáSs 
Jenőt bízták meg. 

M O Z I . 
oooo 

AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA: 
Péntektől-va sárnaoig: „A papagály" dráma 4 felv. a 

főszerepben Pellies Imre, Jósika Míci es Kertész 
Dezső és „Dr. Ama" vigj. 2 felv. Müller Anna 
Linkkel. 

A VASS MŰSORA: 
Vasárnap: „Iker nővérek" dráma 4 felv. Eraa Morenáva!. 

AZ APPOLÓ MŰSORA: 
Vasárnap : „A grófnő levelei" dráma 3 felv. és „Mozi 

Bandi" kalandjai vigj. 3 feív. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadót íáajdonos: Várnay L. 

Iliiig eliel 
és más értékpapírokat 
i-: vesz és elad a 

SZEGEDI NÉPBANK 
Kosiuth Lajos-s ugárut 13. 



F a g y b a l z s a m 
kitűnő hatású kapható a Leinzinger 

gyógyszertárban S z e g e d Széesényi-tér. 

V i r á g h á z 
gyönyörű virágok ^ 

& és művészi kötés. 

M M t S r ? 
Winternitz Márton divatáruháza előtti helyi-
ságben. Szolid árak! Nagy választék ! Pontos 
kiszogálás! A n. é. közönség b. pártfogását 
kérem B o c k e r F e r e n c . 

F1SI1 SIM119! M N 
Aradi-uiea 3 s z á m . 

Legjutányossbbaii éa legdivatosabb kivitel-
ben készülnek costümök, ruhák, estélyi 
terítettek, szinliázi blousok, alakitások is. 

Kertész Sándor .v.v.v. Szeged. 
Hálószobák, ebédlök, nri- és leány-
szoba berendezések állandó kiállítása. 

Főüzlet: Feketesas-utca, (Szivessy-ház.) 
Butoroiiataraktár: Feketesas- és Kigyó-utca sarok. 

Telefon: 1570. 

ItlUill is íiijfirt 

egy- és kétvassal, valamint kapálóekék, bo-
ronák, répa- és szecskavágó gépekben 

a legolcsóbb napi árban kapható 

Bruekner Testvérek, SSiSSoartkai, 
lüíitfe SaJos-aiijM ii Ilus Silói Mrd mú 

]®®®®®®®®®®®®® M D O f Q 

Bínsi iiBirszisi izei 
a 

3 teherautóval, 9 pótkocsi-
val és lófogatokkal felsze-
relve vállal mindennemű 
fuvarozást helyben és vi-
dékre. Telefon 374. és 585. sz. 

fiiilUíAŰYABOBSZÁÖ Szeged, 191$. február 28. 

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

; Iskola-utca 18. sz. 

Hirdetmény. 
Szeged szab. kir. város lakáshivatala a m. kir. 

minisztériumnak 631 918. M. £. rendelete alapján a 
következő rendelkezéseket lépteti életbe: 

Butorozottan, vagy butorozatianul albérletbe adott 
lakásrészek (szobák) albérletét az aibérbeadó felmon-
dással csak a következő esetekben szüntetheti ineg: 

1. ha az albérletbe adott lakásrészre (szobára) 
neki magának van elkerülhetetlenül szüksége, vagy ha 
az albérietbeadást más fontos okból kénytelen abban-
hagyni, 

2. ha az albérlő az albérleti összeg kifizetésével 
vétkesen késedelmeskedik, 

3. ha az albérlő az albérlet tárgyát jelentékenyen 
rongália és a sérelmes használatot az albérletbeadók 
felhívására azonnal meg nem szünteti, 

4. ha a felmondás' az albérlőnek a ház rendet 
ismételten súlyos sértő, tűrhetetlen, megbotránkoztató 
vagy egvéb sulvos kifogás alá eső magaviselete miatt, 
vagy azért indokolt, mert az albérlő személye vagy 
magaviselete az albérlővel való együttlakást az albérletbe-
adóra nézve tűrhetetlenné vagy nehezen elviselhetővé 
teszi, 

5. ha az albérlő az albérletet az albérletbeadó 
beleegyezése nélkül átruházza vagy az albérlet tárgyát 
jogosulatlanul további albérletbe adja. 

Az előző bekez és 1—5. pontjain alapuló felmon-
dás, ha az albérlő arra nézve nem nyilatkozik, vagy 
elfogadásról Írott elismervényt nem ad, vagy kijelenti, 
hogy a felmondást el nem fogadja, csak ogv hatályos, 
ha az albérletbeadónak a felmondástól számított három 
nap alatt előterjesztett kérelmére a kir. járásbíróság 
mellett mükődő lakbérleti bizottság a 62 500/1917. 
ÍM. számú rendeletben szabályozott eüárás utján az 
összes körülmények gondos mérlegelésével megálla-
pítja, hogy a felmondás indokolt. 

E rendelkezések életbeléptetését megelőzően az 
életbeléptetést követő időre történt, de az albérlő által 
még el nem fogadott felmondás hatálytalan, kivéve, ha 
az albérletbeadó a felmondott lakásrészt (szobát) más-
nak már újból albérletbe adta. 

Ezek a ren leikezések a mai napon lépnek életbe, 
Egyben Ismételten figyelmeztetem azokat, akik 

május vagy augusztus hónapok első uapján lakást 
fognak változlatni, hogy a bekölíözködésre e hivataltól 
engedélyt kérjenek, mert enélkül történő költözködések 
karhatatommal fognak megakadályoztatni. Felhívom ez 
alkalommal is a háztulajdonosokat, hogy a felmondott 
bérhelyiségeket haladék nélkül jelentsék be. 

Szeged, 1918. február hé Öl-én. Szeged szab. kir. 
város lakáshivatala. 
29/1918. Lh. sa. 

D e t t r e 
elnö! 

J á n o s 

Szöged szab. kir. város polgármesterétől 

Hirdetmény. 
A sovány sertéseknek a közfogyasztás céljaira 

leendő felajánlása tárgyában. 
Értesítem a város gazdaközönségét, hogy az or-

szágos közélelmezési hivatalt vezető m. kir. miniszter 
ur 56974/VI. 1918. sz. a. kiadott rendelete szerint a-
hadsereg s az ellátatlan polgári lakosság zsirszükség-
letének fedezésére nagyobb arányú ipari jellegű hizla-
lás! tevékenység megindítását határozta el. 

Ezen hizlaláshoz szükséges sövánv sertésanyag 
beszerzésével az Országos Seriésforgalmi irodát bízta 
meg, utasítva, hogy a sertéseket elsősorban önkéntes 
felajánlás utján igyekezzék a sertéstartó gazdáktól meg-
szerezni. Az önkéntes felajánlás sikerének előmozdítása 
végeit azon gazdák, akik sovány sertéseiket a Sertés-
forgalmi Iroda által kitűzendő záros határidőn belül 
felajánlják, amennyiben a sertések tényleg át is véíef-
nek, — saját hizlalásuk elmaradása folytán elvesztett 
hasznuk kárpótlasa címén a szükségszerű hizlalásnál 
déri haszonban részesiitetnek olyképen, hogy nekik a 
tr,, kir. minisztérium 4.465/1917. M. E. számú rende-
letében megállapított legmagasabb árakon felül kiío-
granimonkint 1 (Egy) korona fog fizettetni. 

A sovány sertések önkéntes' felajánlásának határ-
idejét, módját és feltételeit az Országos Seriésforgalmi 
Iroda fogja közzétenni. 

Arra az esetre, ha a sertéstartó gazdakhoz intézett 
felhívás eredményre nem vezetne s a hizlaláshoz szük-
séges sovány sertések önkéntes felajánlás utján meg-
szerezhetők nem volnának, a felajánlási határidő eltelte 
titán még szükséges sovány sertéseket a Sertésforgalmi 
Iroda hatósági requirálás utján fogja biztosítani, a mely 
esetben a hizlalás! haszonból való részesedésre a ser-
téstulajdonos számot nem tarthat. 

Felhívom tehát az érdekelt gazdaközönséget, hogy 
nélkülözhető sovány sertéseit a közfogyasztás céljaira 
igyekezzék a kitűzendő határidőn belül felajánlani, 
hogy ez által a requirálás és saját károsodásuk elke-
rülhető legyen. 

Szeged, 1918. február 21-cn, 
17481918. eln. sz. 

Dr, Somogyi Szilveszter, 
polgármester. 

„ D e m o k r a t a - k á v é h á z " (Fekete-ház,> 
KHtinti é s tisztán kezeit italok. Szolid é s pontos kiszolgálás. 
Hl <1 afrÓBSB fófrmfl Bfi teáimra KBÉMÜHíiSIl S í i v e s pártfogást ké* 

K e n y e r e s G y u l a , 
tulajdonos 

w y 

Gábor Andor, 

Ára 5.— 

Biró Lajos, 

Ara 6.-

Fanére, 

Hppt! MMtti 
Ara 8.-

Krudy Gvula, 

Bifeü! 
Ára 4.— 

Wertheimer, 

B f ü É e i s p ^ P B ü 
Ára 3.— 

Szenes Béla, 

I 
Ara 5.-

Pakots Jószéf, 

Ára 4, 

Korísák Jenő, 

Ara 6. -
Sebők Zigmond. " 

Ssiaíelísk 
Ára 7 . -

Zsoldos László, 

II 
Ára 7 . -

Pafcots József, 

3 bslöflü A i * 
Ára 7 . " 

Dr. Bálás Károly, 

§ Pgfl 
Ara 6.— 

Karinthy Frigyes. 

§ mn sggü 
Ára - . 6 0 

Erdödy Elek, 

Ára —.80 

Kassák Lajos, 

Ml snpü iéisü 
Ára - . 8 0 

Hoffmann, 

is apanij Mp 
Ára 1,-

Jeaseu, 

Ára - .80 

Veér Imre, 

Ára 4.— 

Veér ltnrg, 

Ara 4.— 

Veér Imre, 

Ára 5. 

Veér Imre, 

fíüsse 
Ára 4. 

Ára 6..— 

misztikus magyar novellák 
Ara 6.— 

Biró Lajos, 

Ara 6.-

Balázs Béla 

Ara 4.— 

Anaíole Francé 

Ara 5.-

Bródy Sándor 

i) 
Ara 3--

Bródy Sándor, 

Ara —.80 
Barbusse. 

TtlS 
Ara 10.-

Rákosi Viktor 

Bsp ímirn 
Ara B.-

Móricz Zsigmond 
un 

Ara/6.-

Gábor Andor 

Maailüa M é ? 
Ára 4.-

Szini Gyula 

Ára 5.--

Herczeg F, 

Ára 3.50 

Várnay L. Kaphatók 

könyvkereskedésében S Z E 6 E 0 , K á r á s z - u t c a <g> 

ftyömatoít Várnay L, könyvnyomdájában, Kárász-utca 9. 


