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Szagod. 1018Ultimátum Hollandiának.
Az antant a háború során többször niee-kisérelte, hogv a semleges államokat a központi hatalmaik ellen hadbaálütsa,
Amikor
Németország az.antant blokádjával szemben
megkezdte a kíméletlen buvárhaióharcot, Anglia különösen nagv erővel vetette rá magát
az északi semleges államokra. Ezek az államok azonban ellentállottak minden kísértésnek és fenyegetésnek. Józan megítélésük és
bölcs, belátásuk visszatartotta "őket attól,
hogv Belgium tragikus példáját kövessók.
Németország — épen ezekre a semleges államokra való tekintettel — hosszú ideig nem
nyúlt a kíméletlen buvárhajóharc hatásos
fegyveréhez. Nem akart az antántnak ürügyet szolgáltatni, arra, hogv a semleges államokat ellenünk uszíthassa, bár el volt készülve minden eshetőségre. Az Unió' hadbalépésével is számoltunk, ami be is kivetkezett.
Az északi semleges államok azonban nem
voltak hajlandóak arra. hogv érdekeiket az
antant szolgálatában föláldozzák. Most aztán
ismét nagvot fordu'f á harctéri helyzet. UKrániával, Oroszországgal 'békét, kötöttünk és
Romániával is rövidesen befejeződnek a béketárgyalások. Ennok nemcsak az lesz a következménye. hogy haderőink nagv része felszabadul. hanem az is, hogv az antant blokádja megtörik. Az antant mostani szorongatott helyzetében arra törekszik, hogv a
kiméletk-n buvárhajóharc. hatását csökkentse
és liaicterét megnagyobbítsa. A hajótér hiánya miatt a csapatszállításokat és utánpótlásokat az antant nem tudja gyorsan é s a
kivánt mértékben végrehajtani. Az Unió pedig, amelv elsősorban a salát érdekeit tekinti,
nem érez valami nagv hajlandóságot ahhoz,
hogy kockázatos
vállalkozásba kezdjen.
Nyugaton pedig ezalatt érlelődik a döntés,
amit a berlini tanácskozások előkészítettek.
Az antant a békekötéssel, amelyre a
tisztességes alap megvan, elháríthatná a bekövetkezendő veszedelmeket. A központi hatalmak 'készen állanak a becsületes megegyezésre és az általános béke nagv értékei mérsékelnék béikefeítóteléiket Egv kis jóindulattal s nagv tisztánlátással most sokat meg
lehetne még •menteni.
Anglia azonban, ugv látszik, nem ezt az
utat választolta. Még most is terrorral cjo.1gozik, fenyeget, erőszakkal, meg akaria fordítani a világ 'kerekét. Ultimátumot küldött
Hollandiának, heg? hajóit szolgáltassa ki az
antantnak. Ekkora vakmerőségei csak a kétségbeesés szülhet. Hogyan gondolhatja Anglia. hogy Hollandia, most. amikor a központi hatalmak helyzete sokkalta kedvezőbb,
megteszi azt. amit eddig érdekeivel ellenkezőnek tartott. Ha a semlegességét megsértenéd szemközt találná magát Németország katonai hatalmával Bátor, de oktalan
fellépés volna.
Valószínűtlennek tartjuk, hogy Hollandra a háborúnak mostani döntő időszakában,
föladta semlegességét, bár a háború megtart! lett arra. hogv tehetetlen dolgok nincsenek.
Annvi bizonyos, hogy az antant nem sokra
menne most azzal sem. ha uiabb politikai
zsarolásával célt érne. Próbálkozásával azt a
látszatot akarja kelteni, hogv még nem tartja teljésen elvészettnek azt az ügyet, amelyet olv konokul és embertelen eszközökkel
szolgál Porf hinteni azonban a semleges
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államok szemébe a háború elején lehetett,
most már aligha. Az antantnak végre is rá
kell lépnie arra az egyedül helyes és szilárdan kikövezett útra. amelv az általános bőiké.-
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Szombat, mirelit 16.
he-z \ezet. Minél előbb teszi meg ezt a szerencsés lépést, annál többet használ a saját
érdeleinek és az egész szenvedő emberiségnek.

Pénteken lejárt a Hollandiához
intézeti ultimátum.

- A holland kormáay egyeiségef akar kötni. - Ellentétes hirek Méreetorszég álláspontjáról. —

NEW YORK, március 15. Az Associated P r e s s jelenti Washingtonból: Az
Egyesült Államok és Anglia kormánya
véglegesen közölték Hollandiával, hogy
-ha e hó 15-éig nem fogadja el a holland
hajóknak a szövetségesek szolgálatába
bocsájtásáról szóló követelését, akkor
maguk veszik használatba azokat a hajókat,
BERLIN, március 15. Beavatott személyiség a Hollandiának küldött ultimátumról
egy njságiró kérdésére kijelentette, hogy a
berlini kormány nem iog lépéseket tenni,
minthogy az eset közvetlenül nem érinti.
Arra lehet számítani, hogy Hollandia megint
csak gyengének fog 'bizonyulni s engedni fog.
BERLIN, március 15. Amsterdamból
érkező hírek szerint azt remélik, hogy az
ultimátum lejárta előtt békés megegyezést
köthetnek az antanttal és olyan engedékenységet kaphatnak tőle, amely a diplomáciai viszony Ásetleges megszakítását Hollandia és az antant köpött feleslegessé teszi.

Bécs, március 15. A Fremdenbiatt-nak
jelentik 'Berlinből:
Németország nem isineri félre azt a
kinos helyzetet, amelybe Hollandia az antant nyomása következtében jutott. Németországnak azonban első sorban saját érdekeit kell megvédenie és ebből a szempontból semleges hajóknak ellenséges hatalmak
részére való átengedését nem semleges
ténykedésnek minősiti. — Németországnak
gondoskodnia kell arról, hogy hadviselésének az érdekeit megóvja. Minimális követelésként kell felállítania azt, hogy Angliának szállítási hajóterét ne emeljék, minden
hajóért tehát, amelyet az antant céljaira áttengednek, legalább olyan nagy hajót kell
Hollandiába visszaküldeni.
Bécs, március 15. Bécsi illetékes körökben azt hiszik, hogy a németalföldi kormány
tiltakozás kíséretében ugyan, de végül még
is csak alá fogja magát vetni az antant ultimátumának és'átengedi a kívánt hajóteret.

Alkotmányos monarchia létesítését ter
Oroszországban ?
STOCKHOLM, március 15. Napok óta
határozatlan hírek keringenek arról, hogy
Oroszországban államcsíny készül. A hir
ilyen formában aligha felel meg az igazságnak, mert tudvalevő dolog, hogy Oroszországban igen élénk tanácskozások vannak
folyamatban, amelyeknek céljuk az, liogy
alkotmányos monarchiát létesítsenek. A fejedelem Sándor mostani trónörökös lenne, a
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ki mellé kiskorúsága alatt kormánytanácsot
rendelnének Mihály nagyherceg elnöklésével.
A stockholmi követség egy ujságb
kérdésére, hogy tudnak-e az orosz átalaku
fásról, azt a választ adta, hogy a követsé
ismeri a fenti tényállást. Mindez arra mutat,
hogy Oroszországban igen erös a hangulat
az alkotmányos császárság létesítése mellett

Hangok az angol alsóházban a Japán intervenció ellen.
LONDON, március 15. Lees Swift az
alsóházban azt kérdezte a külügyi államtitkártól, tehet-e a hadügyminiszter közléseket
a japánoknak az ázsiai Oroszországba való
szándékairól. Kérdi a kormányt, milyen álláspontot foglat el e fontos kérdésben. Az a
veszedelem, hogy Németország megszállja
Szibériát, egyáltalán nem állhat fent. De az
a területi Veszteség, ameiy Japán közbelépésével Oroszországot érheti, seramiféleké-

pen sem lehet összhangzásban Wilson követeléseivel.
Spotí azt mondta, hogy a japánok intervenciója az összes orosz pártokat és egyesületeket a szövetségesekkel szemben a né*
metek karjaiba űzte.
Mac Nelll kijelentette, hogy kívánatos,
hogy Japán, mint a szövetségesek megbízottja erélyesen közbelépjen. Hogy a japán
Intervenció végrehajtassák, az ép olyaa ér-
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deke a szövetségeseknek, naint amilyen érdeke az orosz népnek is. A szövetségesek
el vannak határozva, hogy minden eszközzel küzdeni fognak Németországnak Oroszországban való hatalma ellem A Japán beavatkozást örömmel kell üdvözölni.

'

GENF, március 15. A Petit Párisién
tokiói jelentése szerint a japán parlamentben az ellenzéki pórt, amely Japán szibériai intervencióját erélyesen ellenzi, egyre no,
x
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A szovjetek kongresszusa
megkezdte Illését.
STOCKHOLM, március 15. 15.300 kiküldőit tag részvételével a szovjetek kongresszusa megkezdte ülését, hogy a bresztlitovszki békéről a fővárosnak Moszkvába
való áthelyezéséről tárgyaljon.

A svéd kormány rekvirálni skarfa a !ket«®sk«de!ml hajókat.
Bécs, március 15. A Neues Wiener
Journal jelenti Berlinből: A Vossiscihe Zeitung kopenhágai levelezője jelenti, hogy a
svéd kormány képviselői a nagy svéd hajótársaságok képviselőivel való összejövetelükön közölték, hogy az antant ujabb négyszázezer tonna hajótér átengedését kivánja.
A hajótulajdonosok nagyon erélyesen tiltakoztak ez ellen a követelés ellen. Ugy lát-

szik azonban) hogy a svéd kormány előre
lekötötte a kezét, vagyis a svéd flottát elajándékozta anélkül, hogy a hajótulajdonosokat megkérdezte volna. A svéd kormány
az összejövetelen már jelezte, hogy az esetben, ha a hajótulajdonosok nem adnák át
szépszerével a hajókát, kénytelen lesz élni
azzal a törvényadta jogával, hogy a hajókat
rekvirálja.

Lfotjd George helyzete megingott.
— Az angf©5 k o r m á i g válsága. —
Hága, március 15. A londoni Nation
közli: Jelllcoe admirális lemondása nyomán
támadt botrány az ingadozó kormánynak
megadta a végső lökést. A Lioyd Georgekablnet napjai meg vaunak számlálva. A
parlament egy jelentékeny csoportja: az
unionista-párt egyértelműen
Chamberlain

kaöinetaíakUása mellett foglal állást, de szeretné megnyerni a kormányban ÁsquHh közreműködését. A Sallsbury-csoporT, amely
szintén elégületlen a mai helyzettel, aminthogy a munkáspárt néhány tagján és Lioyd
George személyes hívein kívül az egész
parlament forrong a mai kormány ellen,

Fpaiteia osztagok széles aftvonabn előrstöHek.
BERLIN, március 15. A nagy főhadiszállás jekpti: Ruppreetb tréttiröMs fWűcsoportja: A napközben gyenge tüzérségi
tevékenység a sötétség beköszöntése előtt
csak néhány szakaszon vált erösebbé; az éj
folyamán kölcsönös felderítő tevékenységgel kapcsolatban átmenetileg feléledt.
A német írónörökös ha élcsoporttá:
\ reltnsi székesegyházon elhelyezett francra fényszórók működését újból megfigyel-

I tilk. Prcsuessíő! északra és északkeletre
! fekvő állásunk déítö! kezdve erős romboló
1 tűz alatt állott. Erős francia osztagok, amelyek esté széles arcvonalon előretörtek, csak
a Thtsizy Naurvy uitól nyugatra tudták
megvetnPlábukat. Első árkunkban, másutt a
harc visszaverésükkel végződött. A Maas
keleti partján egész napon át fokozott volt a
! repülőtevékenység.
LUDENDORFF, első föszáflásmester.

VisszavertAnk ellenséges
hefidákat Ukrániában.

Hamarosan meg lesz

BERLIN, március 15. A nagy főhadiszállás jelenti: Ellenséges bandákat, amelyek
Ukrániában a Gomeliöl f és Kievtöl Bachmatsch leié vezető vasutvonalakat fenyegették, többszöri harcban visszavertük. —
Bachmatschot megszállottak.

BÉCS, március 15. Bukarestből, Illetékes helyről 'érkező hírek arról szólnak, hogy
a mostani tárgyalások kedvezően folynak.
A Neues Wiener Tagebiatt azon reményének ad kifejezést, hogy a tárgyalások hamarosan a végleges béke megkötésére fognak
vezetni.

A több! harctéren .nincs újság.
LUDENDORFF, első főszállásntester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.}

Frontjainkon nincs újság.
BUDAPEST, március 15. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Lényeges események nem voltak.
A VEMRKAR
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Az nrosz héks ratifikálása
Bécs, március 15. A Zeit jelenti Berlinből: A Berliner Tagebiatt értesülése szerint
az Oroszországgal kötött békeszerződés
ratifikálásának előkészületei már aanyira
jutottak, hogy a német kormány a ratifikált
szerződéseket haladéktalanul kicserélheti.
Éppen ennyire vannak az előkésízületek Törökországban is, mig Ausztria-Magyarország és Bulgária még valamennyire el van
maradva.
.

m romén bóké.

Szterényi és T6s*y Bukarestbe
utaztak.
•Félhivtalosan jelentik: A román béketárgyaláson a magvar igazságügyi tárca részérő! dr, Törv Gusztáv államtitkár és dr.
Ktnzsirfszky Károlv kúriai biró igazságügyminiszteri osztályvezető fog résztvenni.
Szíefény József kereskedelmi miniszter
pénteken délután 2 óra 40 perekor utazott
Bukarestbe offlik Iván miniszteri fogalmazó
kíséretében.
Az osztrák kormánv képviseletében báró
Wleser kereskedelemügyi miniszter utazik
Bukarestbe, aki titkára,'dr. Thöni .kíséretében érkezett Budapestre. Vele együtt Jött
dr. Walkcr Gusztáv miniszteri tanácsos, aki
az osztrák igazságügyi tárcát fosria képviselni. A magyar és osztrák 'kiküldöttek pénteken délután együttesen utaztak Bukarestbe és ott időzéslik a terv szerint nehánv napra fog terjedni.

f
LONDON: A szerb követség nyomatékosan megcáfolja a lapoknak azt a hírét,
hogy a szerb kormány béketárgyalást kezdett ellenségeivel. Szerbia hü marad eszméihez és barátaihoz.
PÉTERVAR: Lvov herceget, a forradalmi kormány első miniszterelnökét, ihir
szerint letartóztatta RÍ északi front, főparancsnoka.
BUDAPEST: Az orosz pótszerződés,
amelyet március 3-án állítottak ki Bresztlitovszkban két eredeti példányban Ausztria-Magyarország és Oroszország .meghatalmazottai, lényegében azonos a tegnap
közzétett ukrán pótszerződéssel.
PÉTERVAR: Trockijnak, a külügyi
népbiztosi hivatal vezetőjének visszalépését
hivatalosan megerősítik. Trockijt meg fogják bizni a pétervári község biztosok tanácsának vezetésével, amelyben már eddig
is hadügyi népbiztos volt.
HÁGA: A Havas-ügynökség jelenti Pétervárról: Mihály nagyherceget Permbe
száműzték.
BÉCS: A Narodni Listi szerkesztőiét,
Pavlo Bogdánt, aki átszökött az oroszokhoz
Tagmacsná! csapataink elfogták.
BUKAREST: Marghilomant Jassyban a
király kétszer fogadta kihallgatáson, Marghiíoman kijelentette egy újságírónak, hogy
mindig amellett volt, hogy Románia korábbi Időpontban, mint bekövetkezett, kezdje
meg a béketárgyalásokat. Erre vonatkozólag Br atlantihoz két Ízben is intézett felszólítást. A központiak által felállított gazdasági feltételeket, amennyiben azokat ismeri,
elfogadhatónak tartja.
LONDON: Balfour az alsóházban a
japán beavatkozást érintő felszólításokra kijelentette, liogy az antant-hatalmak Oroszországnak csupán segítséget akarnak nyújtani a németek ellen, a hóditó terv teljesen
ki van zárva.
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Indítvány a márciusi közgyűléshez az összeférhetetlenségi

nagvobb ellensúlyozója a korrupciónak, mint
az annyira helytelen összeférne etlenségi
törvénv. Főleg ebben az irányban kívánjuk
törvény megváltoztatásáért.
•i törvénv megváltoztatását anélkül, hogy
bizonyos
suivos összeférhetetlenségi esetek
< Sóját ludóshónkicl.'
Wimmer
f i i o n mert hiszen kikből áll lényegében a mai váfentártása
ellen emelnénk szét. Az összeférgyárigazgató a kovetéuő inditvánvt ter'wsz- rosi lakosság? Bizonyára nagyrészt iparosok
hetetlenségi,
törvénv ilyetén való meg változt-.«;c- pénteken a szeged! iparosai" c,ó- és kereskedőkből, ugv hogv a. városoknak
NV.uyré gos Polgár r e s t t 'Jr!
Eszt-dettel mellőzése az utolsó évtizedekben hozott tör- tatása folvtán a közgazdasági kérdésesnek
kérjük a következő in 1 .-.tnvu-Kat a r 1 r - vények és intézkedéseknél és a városok érde- megvitatásában a parlamentben az ipar ós
leghivatottabb képviselői
közgyűlés elé terHvz;ev. V,.)n ha k« a keinek minduntalan való visszaszorítása két- kereskedelemnek
vehetnének
vészt,
ami
különösen a most ránk
köztővénytiátóság, hogy texiauTe, az uiö- ségtelenül szintén csak az általunk eltörölni,
következő
időkben
—
amikor előreláthat u a g
V / l x r . minden iránvhai megva.tözon v.sző- illetve megváltoztatni kért szerencséden ösza
legéletbevágöbb
kérdések
egész tömege
ni Ókrá. a fennálló összv h t.etééenségi tör- szeférhetetlenségi törvénynek tudható be. Ez
fogja
a
parlamentet
foglalkoztatni
— oly
vényt uozánk politikai-életére nézve k á d n a k mind olv világos ténv. hogv ez ellen alig
általános
érdeket
jelent,
hogv
ezen
szemponttar ti a ós felír a miniszterein.jkii z, a válasz- emelhető hang.
ból bírálva, az összeférhetetlenségi törvény
tási törvényt előkészítő igazságügyi miniszMarad az egyetlen aggály: a korrupció. kérdése osztáivérdeket nem' képezhet, hanem
terhez, és az országgyűléshez e törvénynek a Ez a légszerencsétlenebb és legnagyobb mérmai viszonyoknak megfelelő megváltoztatása tékben igazságtalan . érv a jelenleg fennálló a törvény ilyén értelmű megváltoztatása igairánt. lehetőleg még most a megalkotandó összeférhetetlenségi törvénv mellett. Mikor zán elsőrendű közérdek.
választási törvénnyel kapcsolatosan. Kimond- a mezőgazda, a nagybirtokos szabadon eladja egyúttal a törvényhatóság, hogy határo- hatja terménveit a hadseregnek, az államA pénteken délután 4 órakor tartott érzatát hozzájárulás és hasonló szellemű felirat nak. anélkül, hogv ez politikai jogaiban a tekezleten az iparospárt az inditvánvt egyelküldése végett megküldi a többi törvény- legcsekélyebb mértékben is csorbítaná, akkor hangúlag magáévá tette és igv annak sorsát
hatóságoknak is.
az összeférhetetlenségi törvénv egv másik a közgyűlésen már előre is biztositól tak.
indokok: Amikor ezelőtt majdnem húsz nagv és nem kevésbé fontos osztályt kireé-wel a most érvényben levő összeférhetet- keszt a parlamentbői. mihelvt ugyanazt akarBudapestről jelentik: Az ipari, különölenségi törvényt megalkották, egészen más ja cselekedni. Az iparos, aki szabályszerű sen a nagyipari érdekeltségek évek óta sürviszonyokkal állott szemben a magyar köz- közszáliitáson, becsületes munkája alapján, gették a törvénv revízióját, mert igazságtaélet. mint ma. Az ipar és kereskedelemnek legolcsóbb ajánlatával állami szállítást nver lannak tartották, hogv az ipari és gazdasági
el, összeférhetetlenné válik és bezárui előtte kérdésekben leghivatottabb elemek száműzve
megközelítőleg sem volt meg az a nagy je
lentősége, amellyel ma és remélhetőleg leg- a parlament kapuja, amelv azonban nyitva legyenek a törvényhozás termeiből. • Most
közelebb mindinkább fokozódó mértékben bir, marad a korrupciót igazán terjesztő iigvnö- ujabb kísérlet történik, hogv a törvényt megaz állam keze és - hatalma sem nvult bele kök és kijárok előtt.
változtassák és erre vonatkozólag már konannyira ugv ipari, mint kereskdeelmi téren
Kétségtelen ténv és általános tapasz- krét tárgyalások is folvnak. Az akciót a
majdnem minden vállalkozásba, de a korrup- talat ugyanis, hogv a törvénv fennállása óta Gyáriparosok Országos Szövetségének alelció meglehetős erős tüneteivel is állottak ak- sokkal jobban burjánzik a korrupció burkol- nöke. Hegedűs Lóránt, már a képviselőházkor szemben, amelyeket az említett törvény tan. sötétben, a törvényt kijátszva, mintha ban is érintette, azonban az ő felszólalásán
által kiküszöbölni reméltek.
az illető állítólag összeférhetetlen képviselők, már lényegesen tulmennek az eddigi eredMindazonáltal már akkor is erős. kifo- összes idetartozó viszonyainak általános köz- mények. Tárgyaltak ez ügyben gróf Tisza
Istvánnal és gróf Andrássy Gyulával, mint
gástalan férfiaktól eredő hangok hangsúlyoz- tudomásával működnének a parlamentben.
a két legnagyobb országgyűlési Párt vezetőiAzon
érvet
sem
hallgathatjuk
el,
hogy
ták azon aggályukat, hogv a törvény az öszszes ipari és kereskedelmi köröket ki fogja minden országban olvan nagv a korrupció, vel, továbbá Vázsonyi Vilmos igazságügyszorítani a parlamentben való részvéteiből, mint ezt a vezető államférfiak megengedik miniszterrel, mint a választójogi törvényjaamit az összes európai államok közül nálunk és tolerálják, mert hiába akar a képviselő vaslat képviselőjévé!, valamint az érdekelt
az ismert viszonyok mellett legkevésbé sza- illetéktelen befolyást gyakorolni, ha a mi- szakminiszterekkel, elsősorban természetesen
bad kockáztatni. Ezek dacára a törvény élet- niszter, az államtitkár és az ezek szellemé- Wekerle Sándor miniszterelnökkel és Szterényi József kereskedelem; miniszterrel. Megbelépett és mai napig is fennáll. Azóta a ter- ben dolgozó állami hivatalnokok a megfelelő
állapodás még nincs, de abban az összes
korrekt
eljárás
mellett
megmaradnak.
Ott
mészetes fejlődés, de kü.önösen a háború
érdekdlitek megegyeznek, hogy a jelenlegi
okozta viszonyoknál fogva beállottak azon van főleg az azóía alkotott közszállitási tör- törvénv rossz, azt meg kell változtatni és az
vénv.
amelv
minden
szállítást
csak
nvilt
veróriási változások, hogv
általános választójog szellemével összhangba
1. a kereskedelem és ipar, noha annak senytárgyalás alapján rendel kiadni és a kell hozni.
mely,
ha
korrekten
keresztülvitetik,
sokkal
fejlődése elé épen a szóban forgó törvény
hatása alatt minduntalan nehézségeket gördítettek, hatalmas fejlődésnek indult.
2. különösen a háború befolyása alatt —
Károlyi, Vázsonyi és Tisza beszéde a választójogi
ami pedig a legközelebbi években még nagyobb mértékben várható — az állam érdekbizottság ülésén.
és hatásköre úgyszólván kivétel nélkül minden kereskedelmi és ipari vállalkozásba bele(Bilisem*
tudósítónk
UUfonjelwtése.)
Rátér.ezután a munkapárt által felhozott
nyúl.
A választójogi bizottság pénteken ülést tar- mődesitásokra. Az a körülmény, hogy az
3. az általános választójog megalkotása
előtt állunk, amelynek alapelve, hogy min- tott. Az d s ő 'felszólaló gróf Károlyi Mihály irás-olvasás helyett 4 'elemi köve teltessék,
den 24 éves ember választó és választható volt. Rámutatott arra, hogy a javaslat kom- valamint a katonai jogcímek megnyirbálása,
legyen, ugv hogv ezen alkotandó törvény promisszum eredménye, Annak megalkotása úgyszintén a 6 elemi, mint teljes jogcím, a
szelleme ellen egyenesen vét az összeférhe- képviseli a jelenlegi kisebbségi kormány lété- javaslat lényegével ellenkezik. A nemzetiségi
tetlenségi v törvény, amelv a mai viszonyok
nek egyetlen alapját. Parlamentáris szem- veszedelem nem olyan komoly, mint ezt a
folytán egyenesen kizár minden kereskedőt,
pontból
nem tartja megengedhetőnek, hogy munkapárt beállítja. Orvoslására nézve osztiparost a törvényhozásban való részvételtől
és egv osztály parlamentet alkot, amelyben kisebbségi kormányzat álljon fent, 'ha csak ja Holló Lajos véleményét: 'nem a választósajnos vagv 80 százalék földbirtokos és 20 nem leli mentségét a választójogi priuszban. jogban, hanem főleg a magyar gazdasági önszázalék jogász talál helyiét, mig ezentúl az Kell hogy a kormány is érezze, v hogy elérkez- állóságot biztosító intézményekben véii feluj választási töfvénv alapján uj elemként az
lelni. Történtek ugyan nemzetiségi árulások,
tünk végre a döntő fordulathoz.
ipari munkás feg jelentkezni ugyanakkor, a
mikor a munkaadó maga a szerencsétlen
Egyéni és "politikai becsület fűzi-a kor- de nem szabad általánosítani, mert sok nemösszeférhetetlenségi törvénv folytán tovább- mányt ahhoz, hogy e javaslat alapvető elvei- zetiségi katona hiven küzdött ügyünk mellett.
ra is ki lenne zárva.
Ezután a bolsevikizmusfej beszél. Fejteben elfogadtassák. Alkunak itten nincsen heAmint fent mondottuk, minden nyugati lye, mert különben a kisebbségi kormánynak geti, hogy ez a szocializmus egyik ága. Kéri
állam inkább engedhetné meg magának azt ie kell modania. Véleménye szerint az egye- a kormányt, hogy vigye már a javaslat sora fényűzést, hogv az összes közgazdasági köröket a törvényhozásból kizárja, csak mi nem düli helyes ut a Ház feloszlatása, vagy 'pedig sát dűlőre: jobbra, vagy .balra.
Dr. Vázsonyi Vilmos igazságügyminíszakiknek közélete ezen. parlamenti életünk a kormánynak távoznia kell, mert különben
kezdete óta fennálló hiánv folvtán már ed-^ joggal mondhatná a 'munkapárt, hogy nem ter szólalt fel ezután. Tájékozódni szeretne
dig is nagv mérvben szenvedett és éppen * az elveiért vállalta az ország vezetését, ha- a munkapárt javaslata felől. M . : részleezzel indokoljuk aZt, hogv Szeged város nem hogy a hatalmat megtartsa. Az 'esettes válasszal szolgálna, megjegyzi, hegy a
köztörvényhatóságát kérjük fel indítványunk
leges
választásoknál
mindenesetre
nehézsékormányt
nem kel! figyeln. zíetttö vagy feelfogadására és arra. hogv azt a többi várogek
fognak
fennállani,
mert
az
ország
a
nyegetni, hogy lelkiismerete szerint ra elepedsoknak és köztörvénvha{óságoknak is elkiiklja, mivel itt egyenesen a városi elem mester- 48 és a 67 összekapcsolását nem fogja be
jék. A munkapárt szerinte helyesen cselekeséges és erőszakos visszaszorításáról, illetve venni.
j dett, 'amikor a nemzetiségi kérdésben a hú*
a törvényhozásból való kizárásáról van szó,
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bont alatt szerzett tapasztalatait feltárta,
mert ebből megállapítható, hogy a háboru
előtt a nemzetiségi kérdésekben hibázott.
Roléevikizmus a nyugati államokban nincsen,
csak a központi hatalmak országaiban kacérkodnak vele egyesek. Még egyszer hangoztatja, hogy a munkapárt mai álláspontja
felől tájékozódni kiván nemcsak általánosságban, hanem a kérdés részleteiben is.
Gróf Tisza István kijelenti, liogy a nemzetiségi pártot sohasem ismerte el olyan értelemben, hogy ennek bizottsági tagságot
ajánlott volna fel. Igaza van Vázsonyinuk
abban, hogy az izgatóknak kemény öklöt
kell mutatni.
Megjegyzi továbbá, liogy a munkapártnak nincsen külön javaslata, az egyes felszólalók csak egyéni nézetüket nyilvánították.
A hat elemeit azért kívánják, mert ez az
igazságos fokmérője a magyarul való irniolvasni tudásnak. A mezőgazdasági munkásoknál az öt évig egy helyben való szolgálást
tartja feltételnek, az ipari munkásoknál pedig a foglalkozásuk tényleges gyakorlásának
igazolását.

POLITIKAI HÍREK.
— wnöwmft
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(Tisza a királyi audiencia lefolyásáról.)

Pénteken este megkérdezték a munkapártban gróf Tisza Istvánt, hogy olvasta-e az
„Az Est" mai számában kihallgatásáról megjelent cikket, Tisza ezt felelte:
— Egyik fénylő gyöngyszeme ez a királyi kihallgatás kapcsán napvilágot 'látott
ferditési hadjáratnak. A számba adott kijelentések perfid elíerditései a tényeknek és
különösen az őfelségének tulajdonított állitások elejétől végig szemen-szedett valótlanságok.

Áz utcákat csak locsolás
után söpörhessék.
~ Dr. Holló® József indítványa » márciusi
közgyűlésre. —

(Saját tudósitóííkíóU
Háboru után nem
'ehet más, elsőrendübb fontosságú feladata
az államnak, mint a lakosságnak a különböző
fertőző betegségektől váló megóvása. Igv terVégül Károlyi szólalt fel még személyes mészetesen elsősorban a tiidővész terjedéséi
kérdésben és újból tiltakozott a bolsevikizmus kell megakadályozni, amelv a legjobban és
legerélvesebben szedi áldozatait. A márciusi
vádja ellen.
közgyűlés
elé már érkezeit egv iiiditvánv. a
Az ülés ezután véget ért. Legközelebb
rne'v a gyermekekéi igyekszik megvédeni _a
a választójogi bizottság szombaton délelőtt fertőzések lehetőségeitől, egv második pedig,
tiz órakor tartia illését.
amelyet dr. Hollós József orvos adott be. általánosságban a z kivánia: mondja ki a közgyűlés és pedig kötelező erővel, liotrv ezen(Bnémtesti
utdétéfésk
íelet*nid*fíttee.) túl az utcákat locsolás nélkül seperni egynem
A 48-as alkotmánypártban pénteken
este áiúalán és semmi köriiíménvok között
megjelentek Vázsonyi, Windischgraetz
és szabad. Az indítvány, amelynek indokolása
Esterházy miniszterek. Élénk
eszmecsere kiválóan érdekes dolgokat mond ch egész
terjedelmében itt következik:
folyt a választójogi bizottsági tárgyalásokNagyságos Polgármester Ur!
ról, Örömmel üdvözölték a kormányt hatáTisztelettel kérem, méltóztassék a körozott és erélyes állásfoglalása miatt a v á - vetkező indítványomat a törvényhatósági bilasztójog kérdésében a tegnapi és mai hiva- zottság legközelebbi gyűlésére beterjeszteni.
talos kommünikéi kapcsán, amelyekből min- Tudvalevőleg a tüdővészes ember köpete
denki láthatja, hogy a választójogot meg milliószámra tartalmazza a gümőkor baeilakarja valósítani és hogy e célból őfelsége fusait, melyek a legnagyobb könnyelműséggel szétszóratván. a beszáradás folytán az
a Ház feloszlatására is felhatalmazta a kor- utca porba kerülnek. Ha a direkt -napfény
mányt,
javarészét el is pusztítja, még mindig iger.
A beszélgetés során Vázsonyi a „Ma- nagv számmal maradnak élő és fertőző állagyarország" mai számában megjelent tá- potban, melyek a seprés alkalmával a levemadásra, melyben az foglaltatik, hogy Vá-. gőbe kerülnek.
A száraz seprésről már régen Ismerezsonyi behódol a munkapártnak és keresi tes, hogv elsőrangú helyet foglal el mindvele a megegyezést, kijelentette, hogy kö- azon alkalmi tényezők között, melvek a gütelességszerűen intézte a felszólítást a mun- mőkoros fertőzést előidézik, miért is a tiidőkapárthoz, mi az álláspontja a módosításo- vész leküzdésére irányuló törekvések egvik
kat illetőleg, mert csak ezek ismeretében alapját képezi a száraz sepréstől való tartózkodás. Vasúti és' közúti kocsikban, hivatamondhat bírálatot arról. Ebből mást követ- lokban. műhelyekben, kávéilázakban, szóval
keztetni vakmerőség és tudatlan ferdítés. mindazon helyeken, hol sok ember és igv
— A választójog hősei — mondta Vá- sok tiidővészes megfordul, a legszigorúbb
•hatósági intézkedésekkel kellene a száraz
zsonyi — ne rám vigyázzanak, hanem önseprést eltiltani s igv a lakosság életét és
magukra.
egészségét védelmezni. Ezzel szemben azt
látjuk, hogv a száraz seprésre, erre a közegészségügyi merényletre egyenesen a hatóo r v a t h f e r e n c 011
ság ad példát és nyilvános oktatást. Midőn
és ékszerész. Tisza Lajos-körut 37. az utcaseprőik munkába állanak, a belváros
(Ref. palota.) Brausweiter cégtől 8 évi mun- valóságos porfelhőbe borul, amelv belepi az
kálkodásom ntán kilépve, órás üzletet nyitotmegfertam. Elvállalok mindennemű órajavnast, emberek tüdejét, ruháját, bútorait,
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tőzi az utcák és lakások levegőjét, Történetesen a régebb idő óta Szegeden tartózkodó
külföldi — bécsi és prágai — orvosok méltán a legnagyobb megbotránkozás hangján
nyilatkoznak ezen, a huszadik századot megszégyenítő, anomális állapotok felett.
Mindezek alapján indítványozom, hogy
a legszigorúbban
meg keli tiltatni az utcák
szárazon való seprését és a seprést minden
alkalommal locsolásnak kell megelőznie. A
mennyiben a feiiocsolás nem mindenkor eszközölhető. ugv a seprés közvetlenül eső után
végeztessék. A járdák seprését is kivétel
nélkül fellocsolásnak kell megelőzni; a száraz
seprés kihágást képezzen.
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MŰSOR:
Szombat: •eskay brigadéros. Szinmü prtlan kétharm.
Vasárnap d. u. Tavasz és szerelem. Operett. — Este:
bérletszlinetben. Qcskay brigadéros.

Oeskay b r i g a á ó r e s . A színház ma ünnepelt. Bd'tká-n adódik alkalma erre. A háborúban megszokta már a közönség, bogy a színházban ne a művészetet keresse. 'Ezt ,az elrejtett kincset a taai estén sem osztogatták valami bőven a színpadról. De -tagadhatatlan,
Uerczeg (Ferenc Oeskay brigadérosanak előadásán, amellyel (március 15-ikének emlékezetét ünnepelte a színház, volt egy-két szerepi*
a művészetnek is.
Almássy Endre üeslcay brigadérosa a legjobb alakításai közül való. Erő, lendület, mélység és tartalom van benne. 'Egyéniségéhez szabott szerep* amelyben képességei, Latásosan
érvényesülnek, iGömöri Vilma Tisza Ilonája
felfogásban és ábrázolásban megfelelő. (Aimássyval való együttes jelenésének voltak
igen szép részletei. J é volt Szegő is. a nyakas,
nyers, egyenes .jellemű Szörényi szerepében.
Természetes erővel, lélekkel személyesítette
Szörényi kuruc karakterét. Kertészt a palóc
szerepében ezúttal iis észre kellett venni. •Szilagyi (Aladár vikáriusa azonban formátlan,
volt.
i
.
|
Az előadás általában készültséget mutatott, de voltak zavaró momentumai is az együttesnek, wmik, ugy látszik, nem maradhatnak
el. Azt csak meg lehetne tenni például, hogy *
tárogató.® ne játszék még akkor Is, amikor a
színfalak mögött; már elhangzott a dal. A
színpadra állított mímelő cigányanaszkok p®
dig mintha nem d® tudták volna, .mit kellene
játszamok, össze-vissza huzigálták a vonót. .A
gondos rendezésnek az ily látszólag kis esetekre ás kell ügyelni i
Az előadáson még Dózsa, Lendvai Lola,
László, Hantos Irma, Solyimossy, Izsó ós iMiatány szerepeltek,
(d. d.)
A rokkant s z i a é s z matinéja. A színész,
Bellák Dezső négy évvel ezelőtt elindult a ha-
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borúba. A budapesti tKirálysainkáz színpadának deszkáiról véres mezőkre tévedt, ahol tapsok helyett fegyverek dörögtek éa virág helyett golyók hullottak. S ha fakadt virág, ugy
aZ csak a szívből jöhetett, ahol félénken csörgedezett a vér. És jött egy golyó és a színész
fél lába odalett. És cda a pálya, (minden 'álom,
minden vágy, szürkén, szomorún, mint valami
rovataiszoba, csak az. élet maradt. 'Ugy, amilyen. És a színész, a rokkant színész- fél lábával, forró szivével és fiatalságával búcsúzik a
színpadtól, amelytől csak annyit kér, hogy
valamit kezdhessen uj életével. ÍA szegedi
színház gárdája készséges "eziwel támogatja
ebben a célban a rokkant kollégát. A 04-ifei
matinén, amelyet a Korzó-moziban fognak
•megtartani, föllépnek: Sugár, iMiatány, (Körmendy, Ooskay, Déry Rózsi, iMakai Berta,
Solymosy iSámdor, Záborski (Mariska ós BnrBányi 'Miklós, aki konferálni fog. Szintékét ülnek a magánszámokon kivül a következő dara
bok: Dajna és Dini és Az attak. A zenei részt
Kíevner karmester látja el. Jegyeket már anoet
árasat a Korzómozi. Helyárak: Páholyülés 5,
zsöllye 5, első hely 4, második hely 3 és harmadik hely 2 korona. iFelülfizetésekot hirkp i k g nyugtáznak.
!
A Ssegcdi Katolikus Nóvédő-IgyesSíet
ezúton értesiti a közönséget, hogy a iGyurkovi-ts leányok előadására jegyek csak a szinházi pénztárnál válthatók.

•meg a kapupénzt és ne üsse más /dolgába aa 1000—1000 korona, Wertheimer Jakab inakéi
orrát.
gyáros 500. őrgróf !P.allav.icini Sándor 500 ko ,
— Szépen fizetem meg, — replikázott az róna.
asszony. iÉoi csak jót akartam tenni evvel a kis
— A k8iit«st*té*i liisotteág ftlése. A
-boldogtalannal. Ast hittem, ide valóéi.
közigazgatási 'bizottság szombaton, délután <4
Azzal gyorsan odább állott a háamestei- órakor dr. Kelemen Béla főispán elnÖkléséveT
nekjnem a legkiválóbb bókjaitól kísérve. A . ülést tart, 'A szombatra hirdetett -jogügyi bikutya igyekvő gyorsasággal sietett, utána. Mi- zottsági ülés, amelyet a telekadó ügyében hív- f
kor a mátik ház kapujához értek, a. kutya itt tak össze, e miatt kedd délután- négy órára
elébe került, szembe fordult vele, milnth'a kérte marad.
(
•volna, hogy ne menjenek tovább, mert állmos
— As 8reg (téfftlkclék lessereléee. A
éa fáradt és meleg szobát szeretne már, aztán szegedi honvédkerületi parancsnoksághoz pén- i
siró nyöszörgést hallatott. A'z asszony egy pil- tekén érkezett meg báró Szúr mag Sándor honiiiatig mintha tanakodott volna, de hirtelen védelmi miniszternek az 51 éves uépfölkelük
oda ment a kapu-ba és meginti becsengetett. leszereléséről szóló rendelete. A rendelet értei(Engem most már érdekelt a dolog, a másik méltón az 1887. évben született nópf öl kelőket
oldalon visszafelé jöttem és vártam a fejlemé- a legrövidebb időn (belül szabadságolni fog!nyeket.) A kapu nyilt nemsokára, a szóváltást ják. '
'
i
nem hallottam, de (néhány pillanat múlva az
— Téglagyárit vásárol a város. A tanács
asszony megindult és a ki® kutya cs'alódottan, legutóbb dr. Somogyi Szilveszter polgármester
lehajtott fejjél baktatott utána. A harm'adik javaslatára elhatározta, hogy a Wolff-féle 'tégkapunál' megállt az asszony, 'a kutya is (meg- lagyárat 220.000 koronáért megvásárolja. A i
állt, Az asszony •gyanakodóan nézett a k'apu - ügy tüzetesebb megvaizsgálásáffa csütörtökcns
felé, majd a kutyára; mikor a kapu felé tett délután' bizottsági ülést hívott össze a polgár•egy lépést, a kutya örömmel ugrott oda, mi- mester. A bizottság nagy többséggel a téglakor visszafelé jött, a kutya is elcsöndesedett. gyár megvétele mellett foglalt állást, IndokoMost nem inert már becsengetni az asszony, lás szerint a sürgő® építkezések föltétlenül
hanem egyszerre sietni kezdett odébb. A ku- szükségessé teszik a téglagyár megvásárlását,
tya (nyomon követte. A legközelebbi kapunál! amit a város (közgyűlése ezúttal minden való-'
•megint megállott, a kutya ugyanezt tette és Kzinüség szerint el io határoz.
nyöszörgött.
— Mcsésajr ac ingatlanforgalmi bfsettság
Az asszony most vette estik észre, hogy a «j tagja. A fölámivtléslgyi miniszter Mezőstj
kutya 'eltévedt és őt akarja követni. Egyszerre Béla országgyűlési képviselőt, volt földtrüivus
dühösen kiáltozott:
,
lésügyi minisztert, az országos ingatlanfor—
Takarodj
ininen!
Ne
gyere
utánam!
galmi bizottság rendes tagjává nevezte ki. A
000*
Nincs szükségeim; ilyen éhenkórászra..
kinevezést a hivatalos lap pénteki száma közli.
Lábával nagyot toppantott, a kutya megA jó asszony
— Egy faiti harca a fináncokkal. Aradról
ijedt, de aztán megiint csnk utána indult, Aa jelentik: Az aradmegyei Zsunk 1 községben
éfak hirtelen elém toppant, magam ee tudom asszony most nem szólt semmit, megvárta mig
igen sok titkos pálinkafőző-üst működött mind
honnan és hogyan és sokráncu féketet szok- jó a lábához ér és akkor 'hirtelen nagyot /rúnyája imbolygott az éjszakában, mint egy bus gott ép a szive tájékára a „kis boldogtalané- a mai napig, minden miniszteri rendelet ellenére. Tudomást szereztek erről a pénzügy'árnyék, amely a bánat nyomdokaiban keres- nak.
•
;
őrök is. A községbe bzerdan reggel két pénzgél. Az állomás felől jöhetett és tudta jól hová
Herczeg idváp,
ügyőr ment ki, ,azonban a község lakossága,
fart, mert az utcák keresztezésénél nem tétoamely tudomást szerzett erről, a község hatávázott, felírások után inéra, kutatott és egy— A királyi w s f é d * j * i d i k ( Ssegtduek. rában kapákkal és kaszákkal felfegyverkezve
jkét szembejövő (mellett fölényes nyugalomA tórályi ház magyarországi udvara agya le- fogpdta a fináncokat, akik erre visszavonulmal haladt cl. Csípőjét ringatta kissé; feje noiratban értesítette dr. Kelemen Béla főispánt, tak. iDélután újra hat pénzügyőr jelent meg
ha hol jobbra, hol balra időit és kényelmes' cihogy Greguss Imrének „A szegcdi 'árviz" 'c:imü a községben és felszólitotta a falu közepére
pőjét itt-ott csosizogtatta a sima aszfalton. Halnagy olajfestményét néhai Ferenc József ki- összegyűlt lakosságot, mutassák meg, hol vanlotta, hogy ón mtána jövök, eleinte idegesen
rály örökösei Szeged városának ajándékozták. nak az felrejtett iistök. A lakosság erre rátáhátra kémlelt, de aztán nem törődött velem.
A képért a város megbízottakat küld a ma- madt a pénzügyőrökre, kövekkel megdobálta,
A fák, a házak, meg iá szűk mellékutcák gyoigyarországi udvarnagyi hivatalba. 'A hatal- mire azok 'többször egymás után sortüzet ad«an maradoztak el a sötétben mögöttünk és
mas festményt a városi múzeumban fogják el- tak. H a t halott, és tizenkét sebesült maradt a
egyszerre csak a (városba értünk.
helyezni.
'
(•
helyszínén. A pénzügyőrök ezután megkezdlEgy nagy ház előtt az asszofay hirtelen
— Kuzmanek és Tamásty kltSatstése. ték a kutatást, de nem tudták megállapítani,
/megállt. Lehajolt és valakivel kodveskedőetn
(beszélgetett. /Kezét ide-oda lóbálta és ugy tűnt Bécsből jelentik: őfelsége a Lipót-rend el- hogy hol Vannak elrejtve az üstök. A- hatófel messziről, mintha a levegőben cél nélkül ső osztályát adományozta a hadiékitmény- ságok az eljárást ímeginditották a fegyver1
botorkálna. (Mikor közelebb jutottam, akkor nyei és a kardokkal Kuzmanek vezérezre- használat ügyében.
— A szegedi aaidd árra»gyl»i f. hé 17-én
láttam, hogy a jjó asszoby simogat egy kis, fe- desnek, Przemys! hős védőjének az ellenkete kutyát, amely most- szörnyen viig, hancú- ség előtt tanusitott kiváló szolgálatainak vasárnap délelőtt fél 11 órakor tartja évi renrozik, kedveskedik és már elfeledte, hogy órák elismeréséül Tamássy Árpád táborszer- des közgyűlését a zsidó hitközség székházánjak
/hosszát hiába nyöszörgött az éjszakában és nagy a Lipót-rend tiszti keresztjét kapta a „Szent Egyleti" írodahelyioégébep (földszint).
A közgyűlésen napirendre kerülnek az 1917.
reszkető kis talpával hasztalanul kapirgált a
csukott ajtóknál . . . (Miikor az asszetay fel- hadiékitménnyel és a kardokkal az ellenság évi 'jelentés, zárszámadások és egyéb fonto*
egyenesedett, a kutya már ímegint (nyöszörög- előtt tanusitott kiváló szolgálatainak elisme- tárgyakcin kivül az árvaegylet megalakulásának és illetve az általa létesített és fentai,
ni kezdett és a- közéli tölgyfa kapuhoz szaladt. réséül,
tott zsidó árvaháznak tavaly mult negyedszáAz asszony sietett utána és becsöngetett ^ ka— Jéxsef fékercei a vidéki hírlapírókért. zados évdbrdulójárólj való megemlékezés.
pun. A kutya most felvidult. Okosan; várako- A toll munkása iránt való megbecsülésének,
(Zásteljes pillantással (figyelt fel 'az (asszonyra, a vidéki hirlapirók iránt érzett rokonszenvé- Ugyanezen közfyülésen fog a tisztújítás i.s meg
analjd egy sízük nyíláshoz dörgölte az orrát, nek adott kifejezést József kir. főherceg, aki ejtet/ni, miután az 'egyesület vezetőségének
megbízatása lejár. Az elnökség ezúton is felmintha azon át akart volna bejutni, z
5000 koronát küldött a V..H. 0. Sz. Otthona
kéri
az egyesülőt tisztéit tagjait, liogy a gyűNem sokára jött a házmester. Ép odaér- javára. Másfélszázezer koronát felülhaladta
lésen
megjelenni és ügyeink, illetve árváink
tem, amikor az asszony kedveskedőn mondta: már eddig az újságírók háborús alkotása száiránti nemes érdeklődésüknek ez 'által ds ki— Itt a kutyájuk. iSzegény a ház előtt fa- mára gyűjtött alap, amelyhez ujabban a kö- fejezést. adni szíveskedjenek.
I
vetkezők járudtaikj: Pjéjrfaügymjnisztér i um tigyoskodott.
— Bscsl kereskedők a kőspenték ellen.
(A- kutya csak állt, niem szaladt be, (hanem zenkétezer korona, íRLmaitnurányá SalgótarjáBécsből
jelentik: Seidler miniszterelnök pénni
Va&mü*
RUT.
2000
korona,
Arad,
Kassa
váaz asszonyra várt, hogy az beinegy-e. A Jiázteken
a
bécsi kereskedők küldöttségét fogadrosok,
Salgótarjáni
Kőszénbáinya
R.-T.,
Egyeanester dühösen szólt:
6
Fővárosi • Takarék pénztár ta, melyet Zenker képviselő vezetett. A kül— :Eiz a kutya n&ar tariorik ide. (Fizesse sült Budapes ti
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uottéég a k< rzp/jaitokíj ak némát mintára vaie
megszüntetését és a legitim kereskedelem
előnyben részesítését kérte. Seidler miniszter
elnök kijelentette, 'hogy mindenkor a szabad
kereskedelem kivé volt és. a jelenlegi rendszer
csak kényszerhelyzetből alakult és biztosítja a
küldöttséget, 'hogy ez a berendezkedés a liáboru
iután sensaiíes.etre ®em maqadíhat fenn.
— Március 15. Mintha minden szent hevület
kisodródott volna ebből a városból, olyan üres,
szomorú és nem n régi, apáról fiúra szállt lelkesedésteljes, liazaíias ünnepjnan volt a mai.
Almos, ernyedt, külsősége-kiben is szegény,
szánalomraméltó volt a város képe. 0>ak a városháza t o r n y á n verdeste a szél a kopott
zászló szárnyát. A középületek és magánházakról nem Mmbálódctt a trikolor. Talán elvitték mind a harctérre a nótás kedvvel élment csapatok. Vigasztaljuk magunkat. Egyebet nem tehetünk. ''Fogjuk rá, hogy szegények
vagyunk. iA . nemzeti -nagy érzté'seiinikkel uni
sovén magyarok csak befelé tüntetünk. Ifi
nem. Volt a városban emlékezés is. -Ünnepelyek. A városházán hivatalos szünet volt. A
közélelmezés is szünetelt. Átp iskolákban, az
ifjúság és t a n á r i kar igaz, tiszta érzéssel •ünnepelt és a belvárosi- templomban ünnepi mise volt. Azon megjeleni a város hatósága és a
48-as függetlenségi párt. Tizenegy órakor a
független-égd polgárok szép számban, zászlók
alatt a Klauzál-térre vonultak á Kossuth-szobor elé, akol dr. Kószó István- országgyűlési
képviselő mondott szárnyaló beszédet. ;Diszes>
koszorút is helyeztek á szoborra. É-s elmúlt
március 15 . . . Várjuk a jövőt, amely lángolóbb kell, hogy legyen. 'A béke újjászületésétől kell, hegy izzón.
,
— Ürsuepéiy a vakok intézetében. A
Vakok gróf Apponyi Albert Köre f. hó 17-éjn,
vasárnap délután 4 órakor a vakok intézete
dísztermében József nádor emlékére ünnepélyt
rendez. A kör tagjain kivül K. iGömöri Vilma
és Miksa Ilona, Sommer -Endre zenedei tanár

és Meák Gyula, valamint Vanyóczky György
világtalan zeneakadémiai hallgató emelik -az
üntiiepély fényét. A védnöki tisztet lovag
JVorssikovszky Károlyné látja el. Minden ügy-barátot ez uton is meghív a kör vezetősége.
— A lugosí t a n á r t k t a r í ö z í a t t á k . Budapestről jelentik: A lugosi milliós sorsjegynye
ramény ügyóban a rend-őrség erélyesen folytatja a vizsgálatot. IA nyomozás -során súlyomteriiölő adatok merültek fel Popovics Aurél
teológiai tanár ellen. Krecsányi Ignác detekíivfőnök (Popovicsot letartóztatta- Miegállapátoíták, hogy a sorsjegy meséjét Popovics találta ki. Mint a Poporul Bank felügyelő bizottsági tagja mindenkor betekintést nyerhetett a bank safe d-epcsitjába és ez-t a körülményt használta ki a csalásra. Giurgiu bankigazgató ellen, minthogy teljes ártatlansága
kiderült, az eljárást megszüntették.
— A ez«g«di áiismt felső ipariskolán
április hó 1-én a következő tadfolyamok fognak megindulni: 1. LokomobiI és cséplőgépkezelő tanfolyam. Tandíj 12 korona, vizsgadíj
10 korona. 2. Stabilgépkezelő -tanfolyam. Tandíj 12'korcinu, vizsgadíj 10 korona. -3. Autogén- •
koggesz-to tanfolyam. Tandíj 2 korona, vizsgadíj nincs. 4. Szántógépkezelő tanfolyam áp
ril-is 22-től m á j u s H-ig. Tamdij 2 korona. Beiratkozni lehet a tanfolyam megnytásáuak
napján d. e. 11—1 óráig és d. u. éetd 8—7 óráig,
mely alkalommal a személyazonosságot igazoló okmányt, munkakönyv, munkáshiztoei íó
pénztári könyv stb. is fel kell mutatni. >
—Ba>ófhi JŐESssf h a z a é r k * s e f t a f o g s á g b ó l
Baróthy József, 5. honvéd gyálogezredbeli (tartalékos főhadnagy, a szegedi színtársulatnak
volt kitűnő tagja, liosszu orosz fogságából Budapestre érkezett családjához, Baróthy B>15
nyarán jutott fogságba Galíciában, ahonnan
a tomszki fogolytáborba vitték. Fogságából
hamis okmányokkal fölszerelve megszökött és
a kalandos kóborlás után végre hazaérkezett,
í A fogságban megtanult franciául és. oroszul,

MOZI R.-T.
Igazgató: VASS SÁNDOR.

^Sül-

Telefon 11-85.

színtársulatot % szervezett. Szegedi barátainak sürün irt lapokat Tcmszkból, .akik most
örömmel értesülnek -a kiváló színész megsza
badulásáról.
— A Meínx-pör. A szegedi hsdseregszáiiilási bünpörök (epilógusa, a Meinx Walter és
társai vesztegetési bűnügyének tárgyalása,
épen hat hónap óta folyik a szegedi törvényszék esküdtszéki -termében, Hat hó multán a*
tán sor került végre a másodrendű vádlottnak,
Szdjb József őrmesternek kihallgatására. A
tárgyalást, szombaton folytatják.
— Leégett k a t o n a i b a r a k k . Budapestről
jelentik: Pénteken hajinaiban a budakeszi katonai barakk kigyulladt és leégett, A 150 méter hosszú barakkban tüdőbeteg katonákat
ápoltak. A tűzoltóság nyomban kivonult. A
katonákat sikerült megmenteni.
' — A Testnevelő IskoJa megalakulása.
Pénteken délután 5 órakor megalakult Szegeden a Testnevelő Iskola, dr Korber Ernő főreáliskola! tanár elnöklete alatt. Az alakulásom jelen voltak az összes szegedi középfokú
leány- és fiúiskolák torna tanításával foglalkozó tanerői. Elhatározták, hogy a testnevelés
intenzív előmozdítása végett felkérik a vallásos közoktatásügyi minisztériumot, hogy ezt az
Iskolát -szabad iskolául is-merjo el; kérik továbbá, hogy az iskola céljaira az 'áll. főgimnázium és áll. 'főreáliskola tornatermeit engedje
át, A gyűlésen 'Csapó Ödön és Takáts István
tornatanárok beszámoltak -az eddigi beiratkozás fényes -eredményeiről, amely -előreláthatólag ezután fokozódni fog. A beiratkozások délelőtt ós- délutáni órákban folynak a a
áll. gimnázium tornatermében-.
— A fú- tat népíölkelők s o r o z á s a Ausztriáb a n . Bécsből jelentik: Ausztriában ujabb sorozásnak vetik alá a 19 és '24 éves népfölkelőket, A behivotíakn-ak e hó 1-8-ika és 23-ika között kell 'illetőségi helyükön, a községházán
jelentkezniük. Magát a sorozást április 11-ike
és 13-ika között ejtik meg.
— Karbidlámpa, ksrékpárgUMiai, Hn-am
szelepgnmml, Natlenál ragasztó, szerelékek
és alkatrészek nagy töBsegbea kaphatók
Szánté Sándor gépraktárában, Kiss B. palota, Kíss-utea.
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Péntektől—vasárnapig
március 15-tői 17-ig

Susanne <Ss*«»ds!9
a legjobb és legszebb moziszinésznö
uj filmje

dráma 4 felvonásban
főszerepben Ivá^fy Jenő a Nemzeti Színház

művésze.
egy szerelem története 5 felvonásban.

A szezon eseménye.
Előadílok ű. u. 8. 1, é* 9 órakor. Számozott
legyek előre válthatók d. u. 8 órától, vasárnap
d. u. tél 2-től.

bohózat 2 felvonásban a főszerepben M ó r i c z ,

Előadások 5, 7 és 9 , vasárnap 2 , f é ! 4,
5, 7 és 9 ó r a k o r .
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SZE6ED8 NÉPBANK
Kossuth Lajos-sngárut 13.
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk: Megnyitás után elgyengült az értéktőzsde Iránya és a Vezető értékeknél is néhány koronával lemorzsolódott az árnivó.
Magyar Hitel 1277—71, Osztrák Hitel 821—
17, Agrárbank 940—36, Fabank 775—71,
Hazai 476—72, Leszámítoló 708—02, Magyar Bank 845—38, Általános Kőszén 1940
—15, Drasohe 1035—40, Beocsini 1065, Salgótarjáni 985—78, Urikány 750—40, Rima-,
murányi 961—57, Lipták 236—38, Államvasút 882—84, Adria 1555—75, Atlantika
1245—25, Levante 975—50, Qummi 980, Danica 8 7 5 - 0 8 .
A Szegedi Hitelbank és a Szegedi T a karék- és l i i t e i r é s z v i n y t á r s a s á g f ú z i ó j a .
Amiről már régóta beszélnek a közgazdasági
körökben: a Szegedi Hitelbank és a Szegedi
Takarék és Hitel fúziója most már befejezett
ténv. A Hitelbanknak eddig 1,200.000 korona. a Takarék és Hitelnek 1,000.000 korona
volt az alaptőkéje. A fúzió után az alaptőkét
3,000.000 koronára emelik fel. Az uj intézmény vezérigazgatója Glückstahí Lajos, ügyvezető igazgatója Vajda Lajos lesz.
5 ssálaet k s r m « n y , alom ttuzsupsaAlam
á r a k u j a b b ! megállapítása. A attgyar királyi
föMlmivelérítgyi miniszter az Állat- és Takarmányforgahni Részvénytársaság által a magánfelek részére tört/nő takarmány és elem
ebi dákoknál 1917 december hóban megállEpifa
tort eddig érvényben yolt eladási árakat f. évi
február 24-én kelt 91581—0918. XIII—2. szánra rendeletével njóterrnázaáaikmt a következőkben állapította meg: Anyac-zéna, mesterséges takarmány laza állapotban 88, préselve
42, TavoszszaJma laza állapotban 24, préselv*
30, Oszi szalma laza állapotban 18. préselve
24. Zsnpfizalma 26, Ten geri szár és foszt ás, sirokszór 20, Nád 20 korona. •
i
Had anyait Értékesítő Intézet létesítése
Budapestről jelenti tudósitónk: Közel két
I
milliárdot tesz ki annak a sok anyagnak
j
értáce, mely a leszerelés után a hadvezető- ]
ség részére feleslegessé válik. A kormány
e fontos ügy lebonyolítására eddig egy
szervet létesített: egy közös elosztó bizottságot Ausztria és Magyarország között, a
mely a nélkülözhető javakat a kvóta alapján szétossza. A technikai lebonyolítást a
kormány egy altruista alapon szervezett
intézetre bízza, az úgynevezett Hadianyag
Értékesítő Intézet r.-t.-re, amelynek szervezete a hivatalos lap egyik legközelebbi
számában fog megjelenni. Az uj intézménynek tiz millió korona alaptőkéje lesz, osztalékot azonban csak öt százalékot fizethet.
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a k u r u l n i a m&im.ám. á j m n j ^ a :
Frátettol-vasáfaaní«7 „"tengerparti ára*" tg? szerei m ttrlétsi* 8 felv. Sassume «nHMtetees«.
A VASS mü?50®a:

Vasárnap 17-én „Sáfliényvdf fffka"' dráma 3 frivttátfetti.

a£

appoló

mo.ot1:

Vasárnap 17-éa „Zifsmár 11!.° i?s«a 4 réS&en.

* A l a g s z e b b film. Az Uránia ezzel a
jelzéssel nyitotta meg pénteken uj műsorának
előadásait. Annyi bizonyos, hogy ez a legtömörebb kritikája a TingdrpaM álom, finom
poézis&eí kigondolt és mesteri művészettel meg
konstruált filmjátéknak. A szépséges Su*au»e
Grandais főszerepalafcitásai a legnagyobb) :k
közül való; partin ere, Signorét pedig a fiatal
herceg szerepében, a nemes elegancia tökélya.
Valóban m«Í»g prauáérjf Tölt az U r á n i á n á l .

*

— Szegedi

iőriéneiek,

Irta: Cserz,g
__

Jfílhály.

—
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A LEÜKtOSMtEBKT.
1
•— A lelkiismereti j . .
Hajh, az nagy dolog. Akinek nyugodt a
lelke, annak fogalma sincs arról, hogy minő
is lehet annak háborgása. Tenger hullámair a került csónaknak a sorsa semmi ahhoz
képest.
i
Látni fekete árnyakat a napsütésen. Hallani hangokat a néma csöndben. Alakokat bukkanna föl és elsuhanni az ember oldala mellett. Érezni a szelet, amit csapnak. 'A.z ütőfost, amint hozzánk érodk. És a fehér falon
vöresöppékei látni. A véresöppek között megjelenik egy szomorú arc. -Oly bus oly halovány. A szemeiből könnyek peregnek lefelé.
Később W í r zokog és panaszkodik. A S a n r f o
oly rémes. É s fenyegető. Azután lejön a Iáiról és estónikint oda ül az ember ágya szélére.
H a elalszik, fölrázza. Majd eltűnik és i föln y u j t j a csontos ujjait az ágy alól. B r w . .
Merníél jobban húzódik tőle az ember, annál
közelebb érzi maga (mellett. A lehelete az arcába eéap. És ez lassankint ködöt sző az é*,u
bér feje körük Szürke homályosságot, melybe© máV nehéz megkülönböztetni a színeket.
A hangok is ehnosédnalk. Érthetetlenebbek
lesznek. A látás pedig vesz. Napról-napra sor*
ve etetek a szépia degek. MSg egyszer esak mosolyogni kezd a falon n bus arc, A' véresöppek
rózsáknak látszanak. É s ugy véli, mintha a
feekogása m á r kacagássá Vált volna.
(Nagy dolog emberek, vtelólban nagy dolog.
Régem, még a forradalom előtt történt,
begy a szegedi nagy piactéren fölépült az emeletes, erkélyes sarokház. A gazdája nevét fölösleg eerek tartcin fölemlíteni, mert hiszen
ez körülbelül mellékes. Akkoriban nagyon kevés volt még Szegeden az emeletes épület. Valami Göfz nevü német ember kezdte el s ugy
ragédt el [később másokra is az 1 építkezési
kedv. A parasztok természetesen mcgbámulták és nem tudták megérteni, hogy mi ma«nóinak egy embernek harminc, negyven aibkar
kog ház. ÍEnnék 'n aalugáteres nemesi kuriámaík
•a gazdája földbirtokos volt. Négy vármegyére terjedt a földje s az akkori számítás'szerint, negyvenezer holdnál ás többre terjedt.
H á t hiszen akkortájban, sokkal könnyebb Volt
a földszerzés, mint manapság, mert szakállal
mérték és az előkelőség szerint osztották széjjel, mindazonáltal szokatlan volt ez az óriási
birtoklás, ugy. hogy erről, h-a a histórita nem
ad hiteles írást, a szájhagyomány legendás
történetet fűz a megszerzéséhez. Olyan „elbül
jött"-nelk mondja. Fölküldött vlalaki valakit
valahová, hogy vegye meg ezekért lés ezekért
« e?fingd erainyiafeért ezt még ezt a földet. A
valaki azután el is ment. valahová, meg is vette a földet annak rendje és módija szertant,
azonban égy hibával. Azzal tudniillik, hogy
tévedésből nem » valaki, hanem a .tulajdon nevére Íratta. Persze akkoriban más yilág volt,
nem néztek annyit .az emberek az írásba, .mint
ma. És nem is iitőfttéÖc az orrukat mindenbe
bele, A tévedés akkor tudódott ki, mikor az
Öreg elhalt é s a fiuk ibeléhurcolkodtak 'a negyvenezer holdas .tártokba. Természetesen ekkor
m á r későn volt minden beszéd. Ugy fcelleft
tenni, mintha semmi srttn történi volna. N e
szólj szám, nem f á j fejeim . . .
•Tó példabeszéd ez! .
Használják még'tana is itt-amett. Miért
'biz' m a is elküld valaki Valakit valahová,
hogy ott, ha mást nem, (kölcsönt eszközöljön
k i a váios 'részére. Ki .is eszközli. Hogyha
ímégls tévedés .esik egyszer-másszor ia kréta
fkörül, azért tusán húzzák mindjárt hóhérkb'télre az embert. Végre is tévedni emberi [do1
log.
f
Történt, hogy az erkélytes ház gazdája M-

)

kneut (egy alkalommal n birtokára körülnézni.
•Az egyik majorságból átkocaizekt a má«üJöa.
W Wfcáfj • • • Történt-e valami,
•amióta nem járt kint. Meg. bogy dolgoznak-e
•becsttleijefien n jobbágyok. M e r t a ezegény paraszt egy éotibffK volt (az állattál. M a a tauu*
kés hordozza ezt a nttgy igát. IA paraszt: ur.
néhol hatalom fi«; él 'é» uralkodik, iraiut vala- >
mi kTbc ró az illatos tiszta levegőn, ellenben
a munkás vém győz .kohéo&eltai a szénfüsttől
és a gyárak eázas levegője mfeggyujtja lelkében e etírbedság tűzét. :
(Az, erv-k maíorsáirbsn nagyon felbőszült
a gazé* urem. Nem találfia a magló-kocát,
mely érven Várandós álla pótban Volt.
— Hol van tez István!? . . . Kerítsétek
elő a Ikenásrt, de hrijrardean — kiáltozott U
trnyan'dvaroTi. •
i
Ai parasztok, kik eddig bníjadon fővel
álltak előtte, mint a (feszület előtt, ész nélkül
szaladtak István ntáVi. István javakorbell ember volt. kint ődöngött a disznók u t á n (a leVelőn. Hej, aki áldója van a Világnak, (ráfi lelhette h gazdát, .tiinődtdk az emberek, olvau,
ríwnt a. valóságos .kőrömmérftg. 'Csupa vörös,
Oángra gynlt az orca. '
>
~ H á t te gazomberklhol a frnogló? — kér'dezte'szinté maajánkavül az előkerített kanászwi.
í r
' i
(F«lyt. köv.)
Felelő4PáMtíter l ^ m á .
Kiadőtdlaldonos: vfamv
L

FONYO SOMA SS.

berendezések vállalata és elaktrettahoikai tn8intéaete. SZF.6CD, KÜLCSIY-OTCA 4.
Tslcfies. és 15—09. fttám. . .

|Fafalpgyáramat
május 1-től B o l d o g a s s z r i n y - s u g á r u t
1. s x á m alá helyezem át
Ü z e m e m e t ott f a m e g m a n k á l ó
Iparteleppel bővíteni ki.

I Horváth Sándor
!Telefon 16—21.

Pulez a l t é b o r n a g y - u . 4 .

Fögcseppek
kitűnő hatású kapható a Leinzinger

gyógj'szertá'ban gzeged Szécsányi-tér.

Virágház
gyönyörű virágok
és művészi kötés.

^
4

£aria jtfgosion
fogmüterme
xigyó-utca
etstefen

1.
13—<3%.

Ha ő s z ü l a h a j a használja a

Flóra hajvizet,
aísáeti színéi. Kis Ovf; 3 kor. 94 f. nagy tiveg 7 K,

BB8CS8V Bl8869 glpülttllM IjWMSlZ.

1 pisi* teljesen uj női spangnis
f é l c i p ő és egy keveset használt nagj'űbb
fiúnak való felsökabát eladó. Madách-utca
í
3. szám fent.

áX^L-cseassuasa

w

!

f |
l«d ü m

gaj? ói

.

k-

ARADI-UTCA e.

Ajánlom saját gyártmányú
mindennemű bútoraimat.

flqn

W

egy- és kétvassal, valamint kapálóekék, bor o n á k , répa- és szeeskavágó gépekben
a legolcsóbb napi árban kapható
Bruckner Testvérek,
rmsbíii

sasüdoarálian,

Dajss-stiBárti!fiiTisza lalss Böpuf um

!^fiir5iii]fiiriiriir5ifiifiirii!¥i!iiiíiif^íp
Nir.es t ö b b é f o g f á j á s a annak, ki a
használja.
Legjobb

Flóra szájvizet

4 isfog

Legolcsóbban javit
férfi- és gyermek

I I
I
4
1*313 p U l i a *

Komáromi Károly, Kárász-utca 5. szám.
Leány tanulónak fizetéssel felvétetik.

Sáros! iiiorozási üzeni

a

Kertész Sándor . v . w v .

S/éehenyi-iér

ABÖNYi

Főfizlet: Feketesas-utca, (Szivessy-ház.)
Butormintaraktár: Fekete sas- és Kigyó-utca sarok.
Telefon: 1576.

használjon

„Antilosin"-t
S Z E G E D , Klauzál-tér.

H o l f e r és T á r s a
Kelemen-utca 7. sz.
: Iskola-utca 18. sz.
Szőnyegek, moquette plüschők, á g y és asztalteritők, csipke és szövet
függönyök legnagyobb választékban

szám.

Ajánlja a most érkezett legújabb férfi*
és fiúgyermek öltönyeit, azonkívül
tavaszi kabátjai!,
„Demokrata-kávéház

(fekete-ház>
Kenyeres

S z í v e s pártfogást bér

Oyíila,

tulajdonos

Gabonaftrlést és paprikaőrlést elfogad
ü á R E R - f U I ^ L Ö í S j Szeg«*ci*Aíséváms.
i
í
I
;

mm

A Szegedi Hitelbank Részv,-társaság

az intézet s a j á t helyiségében-

(Kölcsey-udvar) f o l y ó év!

m á r c i u s 3 0 - á r a d é l u t á n 5 é s fél ó r a k o r t a r t j a , melyre
a t. részvényesek e z e n n e l
A napirend

meghivatnak.

szönyegáruházában
Kárász-utca (Wagner-palota.)

! nirdeféeeHef

tárgyai:

1. Két részvényes kijelölt se a jegyzőköny v hitelesítésére.
2. Az igazgatóság- és felügyelő-bizottság évi jelentése.
3. Az 1917. évi mérleg megállapítása, a zárszámadások megvizsgálása, a nyereség hovaforditása és a felmentés megadása
iránti határozathozatal.
4. Egyesülés a Szegedi Takarék- és Hitel Részvénytársasággal.
5. Határozathozatal az alaptőke felemelése tárgyában.
(5. Az alapszabályok 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 21, 23, 26,
31, 34, 87, 39, 42, 49, 50, 53. §§-ainak megváltoztatása.
7. 6 igazgatósági tag megválasztása 2 évre.
8. 4 felügyelőbizottsági tag megválasztása 1 évre.
9. Netáni indítványok.

tt

„ki

M
i i m

9.

Azüh tisztelt részvényesek, kik ezen közgyűlésen résztvenni óhajtínak,
hivatkozással alapszabályaink 16 §-ára {elkéretnek, iiogy részvényeiket a nem
esedékes szelvényekkel együtt 3 nappal a közgyűlés . megtartására kitűzött
n. p előtt a bank pénztáránál elismervény ellen-letenni szíveskedjenek.

Szeged, 1918. március 16.
Szeged,

2.

Szeged,

Hálószobák, ebédlök, uri- és leányszoba berendezések állandó kiállítása.

Tyúkszem fis

bonyi Mihály

Ha b siotesp tlsgpteaa b€í antasis ttMtaiaKlU.

elsőrendű nőídlvatterme.

Booekay-atca 9 1. emelet. Telefon 14-58.
Legújabb modellek és saját tervek szerint készit
{•illetteket, kosztümöket, blúzokat. Raktáron blúzok
(•illettek, Azsurozást. gombáthuzást, mühimzést,
müstoppoíási elválal. Hivatalnokoknak 10 százalékos
engedmény.

Telefon: 8 4 4 .

Kilünö és tisztán keic t Halok. Szolid és pontosr kiszolgálás.

3 teherautóval, 9 pótkocsival é s lófogaíckkai felszereive vállal
mindennemű
fuvarozást helyben és vidékre. Telefon 374. és 585. sz.

Flssschtttr lajosttf

Telefon: 8 4 4 .

ezelőtt: HOLTZER ES

ápoló készítmény. Egv üveg ára 2 K 50 fillér.
Jsrtatt 18Ü0S8S HfiSSbV itfBWirfili'ííüfl Sséitisogí—tsp 12 Sí
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l , k^hyvrfyomdáfékin, k8r&£-üt«i 9=

igazgatóság.

Mim

