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f németek hatvan kilométernyire
benyomták a Somaiénál az ellenséges frontot.

- Az sng©S©k szivés eiferafámadásai összeomlottak. A német csapatok eddig érintetten francia területekre
jutottak, —.
A mai jelentésekből azt kell megállapítanunk, hogy a nyugati offenzíva fordulóponthoz jutott. Az ellenség nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a németek előnyomulását
feltartóztassa és — ha ez sikerül —• ellenoffenzlvát kezdjen. A helyzet képe ma ez.
Be kell tehát várni a dolgok további fejlődését. Rövid időn belül elválik, képesek-e
az angolok és franciák arra, hogy Hindenburg haditervét keresztezzék.
A mi hivatalos jelentéseink is beszámolnak már az ellenség ellentámadásáról, amely
eddig nem járt eredménnyel. A németek
offenzívája azonban ujabb tért nyert. A
Sommetól délre az angolokat és franciákat
oly területekre vetették vissza, amelyek a
háború kezdete óta érintetlenek voltak. A
Sommeon át pedig az ellenséges állásokat
hatvan kilométer mélységben benyomták a
német trónörökös csapatai. Ugy látszik
azonban, hogy az eddigi véres küzdelmek
csak bevezető harcai voltak egy. későbbi
nagy haditerv kifejlődésének. Ezekkel a harcokkal a német hadvezetőség teljesen meg
van elégedve, viszont Clemenceau azzal
biztatja a franciákat, hogy rövidesen az antant javára fordul a helyzet és az elhódított
területeket visszafoglalják. A francia miniszterelnököt nem követik ebben az optimizmusában a franciák, akik menekülni igyekeznek az ostromállapotba helyezett Párisból,
amelynek védelmét a legkiválóbb tábornokokra bizták.
A franciák fővárosát a háború legelején
már egyszer fenyegette komoly veszedelem. A kormány akkor Bordeauxba menekült. Akkor azonban' sikerült megállítani a
diadalmas német offenzívát. Vájjon sikerül-e
ez most is, amikor Oroszország felől biztonságban van Németország? Clemenceau még
(bízik ebben és Lioyd Qeorge is üdvözlő táviratot kíild az angol főparancsnokhoz. De
nem hisszük, hogy ezt a bizalmat igazolni
fogják az események. Qemence.au ahoz az
elvéhez ragaszkodik még, hogy a végső
győzelem azé lesz, aki egy negyedórával
tovább tud hinni a győzelemben, Lioyd Qeorge csak nem lesz kishitilbb a francia miniszterelnöknél.
Mindenesetre el kell készülnünk arra,
hogy egyelőre az offenzíva lendülete veszíteni fog hevességéből. Hindenburg nem az

a hadvezér, aki tnuló sikerekért föláldozza
embereit. Az ő zseniálitása épen abban rejlik, hogy mindig alkalmazkodni tud a helyzethez és fölismeri, meddig mehet a kivivott
eredmények kockáztatása nélkül. Hindenburg offenzivájára a franciák nem fognak
egy második marnej csatával felelni.
BERLIN, március 28. A nagy főhadiszállás jelenti: A franciaországi csatatéren
az angolok újólag friss és más arcvonalokról
idevont hadosztályokat vetettek harcba csapataink ellen. Bapatnnetól északnyugatra az
ellenséget régi tölcsérállásukból Buequoyra
és Autemara vetettük vissza. Különös szívóssággal hiába küzdött az ellenség Albert
visszafoglalásáért.
Erős, páncél-kocsikkal
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Pént k, m rcius 29.
végrehajtott támadások a város nyugat! részén fekvő magaslatok előtt véresen o írattak össze.
A Sommetól délre hadosztályaink o!
helyen rég! ellenséges állásokon át egyen
iék maguknak az utat és az angolokat és
siákat Franciaországnak 1914 óta a hl*
•jban még érintetlenül maradt vidékére
dk vissza.
A német trónörökös győzelmes csapati
feltartóztathatian támadásban s
i centh;
tői a Somme-on át az eller
~M-nk?t
hatvan kilométernyi mélységben b e n y , :
.
Tegnap Píerreponttól előnyomultak
, elfoglalták Mont Didiért. Veszteségeink a normális határokon belüliek. Egyes gyujtó pontokon súlyosabbak. A könnyű sebesülések
számát az összes veszteségek hatvan-hetven
százalékra becsülik.
A lotharingiaí arcvonalon a tüzérségi
harcok erősbödtek.
Richtbofen báró százados hetevenegyedik, hetvenkettedik és hetvenharmadik
légi győzelmét aratta.
a
tffcfei
tarosé**--;
u$ség,
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tfesáiüMMtetef.
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fi angolok makacs ellenállást /ejtenek ki.
— Áttekintő Jelentés m helyzetről. —
BERLIN, március 28. A Wolff-ügynökség jelenti: A gyorsan előrenyomuló gyalogságunk szétszakította a harcvonal déli részén visszavonuló ellenséges kötelékeket.
Az angolok mindent harcba vetnek a németek rohamával szemben. A csata itt teljesen
mozgóharc jellegű. Mindenütt láthatók a
visszavonuló uj oszlopok, amelyek nyugati
irányban haladnak. A repülöszolgálat lépésről-lépésre kiséri a csapatok stratégiai előrenyomulását. A léggömbök Is mindenütt nyomon követik az előnyomuló gyalogságot és
a hadvezetőséget állandóan értesitik a harc?
cselekmények lefolyásáról. A visszavonuló
ellenséges gyalogságot repülőink gyakran
vették közvetlen távolságról hatásos tüz alá.
Mig az ellenség az első napokban al'g
fejtett ki komolyabb ellenállást, most nyilván más frontokról Idevont repülő csapatokkal megerősítve, makacs ellenállást lejt
ki repülőinkkel szemben. Felderítő repülőink
100 kilométerre Is elszálltak az ellenség mögöttes területére. Harci repülőink telfesftményel közül különösen hősies volt a' Bapaume
náí végrehajtott gyalogsági támadásban való
részvétel. Repülőink a március 25-Ikl offenzíva óta csaknem 100.000 kilogramm sulyu
robbanó anyagot dobtak le. Ellenségeink a
nagy csata óta több, mint száz repülőgépet
vesztettek.

Az északi harctér gyujtó pontja a F -'F
sleux. és Alberttől nyugatra fekvő vidék
van. Az angolok Itten az utolsó kiép'tett ál
lásokban makacs ellenállást fejtenek ki. *
brit hadosztályok folyton ujabb támadá®*
törnek előre, de megtizedeli őket a németek
tüzérsége, amelyet faltörő kos módjára tolnak előre. A harcokban lehetőleg kerüljük a
gyalogság oktalan feláldozását. A harctér
déli részén az ellenség súlyos veszteségével
vetette vissza a franciákat a német trónörökös hadserege. Ez a hadsereg hét nap a'att
60 kilométernyi utat tett meg a harctéren.
Március 27-én elfogtuk a 22-?k fr*ncD
hadosztály nagyobb részét, amelyet automobilokon hoztak ide nagy s'etve. A német
gyalogság, amely meglepetésszerüleg támadta meg az angolokat, szintén ellenállás nélkül fogta el ezeket. A foglyok nagyon rossz
kedvűek és belefáradtak a harcokba. Albertben orvul megtámadta a polgári lakosság
csapatainkat.

Esti német jelenti*.
BERLIN, március 28. A Wolff-ügynökség esti jelentése. Harcok a Scarpe és az
Ancre mellett. A Somme és Avre között
támadásunk folyamán szívósan védelmezett
falvakat elfoglaltunk.
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Elhalasztották a román béke megkötését.
— A gazdasági tárgyalások folyamatban vannak. —
BÉCS: A király Kühlmann államtitkárnak a Szent István-rend nagykeresztjét adományozta.
V
BÉCS, március 28. A Romániával való
gazdasági tárgyalások a legfontosabb pontokra vonatkozólag elvi megállapodásra
vezettek ugyan, de a részletekben való
sokoldalúságuk és jelentőségük mellett a
romániai megbízottakkal együtt, mégegyszer át kell dolgozni azokat, ami előreláthatólag egy két betet fog Igénybe veuul.
E bizottságok munkálnak tartamára a politikai tárgyalások vezetői szóbeli jelentéstétel és más sürgős munkák elintézése
végett visszatérnek kormányaik székbe- i

lyére. Talaat basa már elutazott, izeraln
gróf, Kühlmann államtitkár és Radoszlavov holnap utaznak. A gazdasági tárgyaíások befejezése után a központi hatalmak
vezetői a szerződések együttes aláírása
végett visszatérnek Bukarestbe.
BÉCS, március 28. A Romániával való
béketárgyalások állásáról jól informált helyről azt közük, hogy a fontos kérdések egész
sorában teljes megegyezés jött létre és ezt
előzetes szerződésbe Is foglalták, mint azt
már jelentették. A békeszerződést egészen
még nem állították össze, most dolgozzák ki
és rövid Idő muiva alá fogják iral,
>

Ami eddig törté©! csak bevezetés.
BER1JN, március 28. Salzmann százados, aki Hindenburg és LudendorH főhadiszállásán voít, a Vossische Zeitungban beszámol a két hadvezérrel folytatott beszélgetéséről. Ludendorfí kiemelte, hogy a német hadvezetőség az elért eredménnyel nagyon meg van elégedve. Ova inti azonban
a német népet attól, hogy túlzott reménységre ragadtassa magát. Az olyan rendkivüli események fejlődése, mint most nyugaton történnek, csak lassú léptekkel haladhat.
A századosra az egész beszélgetés azt a benyomást tette, hogy ami eddig történt, az
csak bevezetése annak, ami ezután fog be-

következni.
BERLIN, március 28. A Düsseldorfer
Nachrichten hasábjára báró Harden vezérőrnagy ismert katonai kritikus azt irja, hogy
uincs okunk kétségbe vonni annak az angol
jelentésnek helyességét, amely, szerint a németek 40 hadosztállyal kezdték meg az offenzívát. Bizonyos azonban, hogy a nérnet
hadvezetöségttek más eszközök .is állanak
rendelkezésre, amelyekkel uj meglepetésben
részesíti az ellenséget. Az antant kétségbeesve találgatja, hogy hol kezdik meg a németek a legújabb támadásukat

PSrfist nagy hadsereg védi.
AMSTERDAM, március 28. Páris védelmével egy nagy francia tartalék-hadsereget bíztak meg, amely a legkiválóbb tábor-

nokok parancsnoksága alatt áll. A megnyugtatásra szánt közlemény ellenére is tömegesen hagyják el a lakósok a francfa fővárost.

Clemenceau a néme! erőkifejtés lanyhulásáról.
PARIS, március 28. (Havas-jelentés.)
A kamara hadügy! bizottsága ma délután
meghallgatta Clemenceau fejtegetéseit, aki
Ismertette azokat az okokat, amelyek afra
jogGsitják, hogy bizalommal tekintsen a jövőbe. Clemenceau határozott adatokat közölt a bízottsággal az általános katonai helyzetről és ismertette a francia és angol hadseregek föparascsnokságáva! a hadműveletek vezetésének erőteljes biztosítására tett
intézkedéseit. Kijelentette, hogy a helyzet
kezd világosan kialakulni. Néhány óra óta
megállapítható az ellenség erőkifejtésének

lanyhulása. Közeledik az a pillanat, amikor
tartalékaink a szövetséges hadseregek tartalékaival megkezdik tevékenységüket. A
harc ekkor megfordul és teljesen alapos a
reménységünk, hogy az ellenség nem tudja
maid megtartani a véres veszteségek árán
elért eredményeket és nyereséget.
GENF, március 28. Párlsban a szocialisták nyomást gyakorolnak a kormányra,
hogy idejében tegyen Intézkedést Párisnak
részben való kiürítésére. Clemenceau azonban továbbra Is bizakodó magatartást tanúsít.

A németek szétválasztják az angol-francia hadsereget
Genf, március 28. Semleges katonai körök véleménye szerint a németek
stúatéglai
végcéllá az, Hoev szétválasszák
egymástól
az angol és francia hadseregekét. Teljes stratégiai áttörés készül a frontnak stratégiailag
legérzékenyebb helvén.. a Somme mentén,
Amiensné! vagv attól nyugatra. A német arcvonal és az antant frontia egyaránt erre a
törési pontra támaszkodik s a németek támadó kedve szintén Amiens felé tör. Bizonyos, liogy a döntés ezen a vidéken történik mgg.

A párisi nagy menekülés.
Genf, március 28. Páris kiiirhése a kg
ntutyobb sietséggel megy végbe. Nem valószínű. hogv a kormánv ismét Bord.auxbafog költözködni, mert ott a lakosság hangulata megbízhatatlan, A kormány valószínűleg

Berlin, március 28. A nyugati frontról
jelentik: A németek ma mindössze 25 kilométernyi távolságra vannak Amienstól.
A
hadizsákmány egyre növekszik. Különösen
óriási lőszermennyiség került a győztes német csapatok kezére. Az ango! tüzérség már
csak nagyon gyengén válaszol a német tüzérség támadásaira. Jóformán csak a gépfegyveroszíagok fejtenek még ki nagyobb
ellentállást. — Csapataink egyetlen ponton
egész angol tüzérezredét ehettek foglyul.

Ncmtesbu fogta áttenni székhelyét.
Páriában
erásdn^ nö a háborúellenes hangulat, amiért
siiriin fordulnak elő letartóztatások. A korinán vei!eries mozgatom élére most Renaudel
állott, aki rendszerváltozást követe: és súlyos mulasztásokkal vádolja Clémenceoul,

Amiens! és Compiegnet kiürítették
Genf, március 28. A Correre della Sera
jelenti Parisból: Amiens és Compiégne városokat kiürítették. A polgári lakosságot eltávolították', hcg\j megszervezzék e két fontos város védelmét.
A Morningpost arra figyelmezteti az angol vezérkart, ne adja fe! Amiensf, ha nem
akarja szabaddá tenni az utat -a németek
számára a tengerhez. Ez a város a támaszés sarkpontja az egész angol frontnak.
1

Német fó hivatalos összefoglaló
jelentés az eddigi harcokról.
Berlin, március 28. A' Wolff-ügynökség
Jelenti: A régi Somme-csatatér a maga elpusztított városaival utaival. megszámlálhatatlan kiépített állásaival, hatalmas árokrendszerével. drótsövéftveivel és rornbadőlt
falvaival immár az előnyomuló német csapatok háta mögött van. Előttük terülnek el a
francia földnek olvan területei, melyeket a
háború füriája eddig megkímélt, bár az angolok kíilön erre a célra kijelölt lovascsapatek Által felgyújtják szövetségestársaik házait, elpusztítják termőföldjeiket, á'l'tólag
azért, hogv feltartóztassák a német előnyomulás'!, amelyet hét napon át sem csatornák,
sem íolvók, sem mocsaras tölcsénnezök. sem
leghatalmasabb angol erődített állítók nem
voltak képesek megállítani; St. Pol és Doul'ens fontos vasúti csomópontok máris a német nehéz tüzérség tüzében vannak. A zsákmányolt angol utász-anvagokkal gyorsan
helyreállítjuk az elpusztított utakal Poziéresben igen sok vasúti anyagot zsákmányoltunk. többek között husz lokomotivot. Novon
környékét angol és francia katonák holttestei
borítják. A Somme völgye szomorú angol
temető. CIcurv mellett egy mélyedésben egv
teljesen összelőtt angoPezredre bukkantak
előnyomuló csapataink. Negyven elpusztított
ágyu meredt az égnek. A hanaumei' győzelem
nagysága csak most kezd kibontakozni. Alanyotok hiába dobták a küzdelembe egvik
hadosztályukat a másik után. Below hadserege, miközben északi szárnya megtörte a
levkonokabb ellentállást, déli szárnyával áttörte az ango'ok összes vonalait
A visszavonuló ango'okat nemcsak e?v evész hadsereget kitevő divíziónak feláldozása gvengitette meg. de a morális hatás is. melvet rájuk
a váratlan vereség gyakorolt. (Aí. T. !.)

Semféqps l a p o k a német s r t ü n g o m«!á«

epcdmérsgelről

Bern. március 28. A Züricher Zeitung
katonai munkatársa irja: Öt nap alatt a németek akkora területet foglaltak cl, amilyennek elfoglalására, kiszélesitésére és berendezésére az ellenségnek eüész évre volt szüksége. Az ellenséges vonalakban hatalmas rest
ütöttek , a német ..csapatok és lehetővé tették
az e'őnvomulást nyugat és dél felé.
Rriszttdnla, március 28. A Morgenbiaded
szerint az utóbbi napok harcaiban a németek
áttörték a brit fontot. A helyzet az angolokra
né.éve igen komoly, mert hadseregeik meg
vannak verve és visszavonulni kénytelenek.
A németek már megtették az Amiens felé vezető ut első részét."(Aí. T. I.)

Harcok Ukrajnában.
Stockholm,, március 28. A Pétervári Távirati Ügynökség jelenti Charko/ból: A kievi
rada csapatai és a németek ofclalt hagyták
Vorojba pályaudvarát, aho! az ukrán szovjet
haderői vannak összpontosítva. Ezzel szemben Znamenka és Kremencsak pályaudvarai
a németek támogatásával a kievi rada kezére
jutottak. A németek eélia nyilván .Tekaterincszláv körülzárása. Poltava vidékén ágyútűz. A finn frontról jelenti a vörös grácia:
Csapataink ,u.i állásokat foglaltak el Tainmersfors—Tavastav vonalán. Jornebergnél- a
harcok tovább folynak,

191.8, nöireÍB*
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XáöüJABB.
LONDON: Haig főparancsnok Lloyd
George üdvözlő táviratára adott válaszában
többek között ezeket irta:
— Mindent megteszünk, ami hatalmunkban van, hogy a birodalom becsületét a megpróbáltatásoknak ebben az órájában megőrizzük.
WASHINGTON: Az Egyesült Államok
kormánya tárgyalást kezdett a japán kormánnyá! 150.000 tonna hajótér átengedése
dolgában.
BERLIN: Beavatott katonai forrásból
jelentik, hogy a nyugati fronton a katonai
h e l y e t változatlanul kedvező. A széles
fronton kifejlődő előnyomulást folytatjuk.

Élénk

á g y u i t k

Veneziábai?

BUDAPEST, március 28. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) VenezSában helyeuklnt élénkebb ágyuíüz. A nyugati fronton támadásunk ujabb tért nyert.
A VEZÉRKAR FÖNÖKÉ.

Olaszországban 8s offenzívé!
kezdünk
Zürich, március 28. A Corriere della Sera katonai munkatársa a küszöbön álló osztrák-magyar. offenzíváról ir. Az olasz fronton álló magvar és osztrák hadosztáivok
száma — irja a iap — messze felülmúlja az
angol fronton kiizdő hadosztáivok számát.
Az ellenség a trienti hegvi szakaszon koncénfrália csapatait és az offenzivát csak a nagy
havazás és az a körülmény késlelteti, hogy
Conrád hadserege még nem készült el teljesen a támadásra.

Az antant
nem engedi h\ Oroszországot az obllgéból
PÁRIS, március 28. (Hivatalos jelentés.)
Nagybritánfa és Franciaország egy közös
nyilatkozatot tett közzé, amelyben többek
között ez áll:
— Amikor az orosz kormány a szerződéseket megkötötte, kétségtelenül Oroszországot képviselte és kötelezte végérvényesen. Ezt a kötelezettséget semmiféle hatalom sem utasíthatja vissza, mely Oroszországon uralkodik, vagy uralkodni fog. Ez az
államok hitelének Összeomlását jelentené politikai és pénzügyi szempontból. Oroszország
kötelezettségei továbbra is érvényben maradnak és a jövőben Is terhelni fogják az uj
államot, vagy az uj államok összeségét, a
melyek Oroszországot jelenleg alkotják vagy
a jövőben alkotni fogják.

A belgák átvették a front
nagy részét.
ROTTERDAM, március 28. Havrebóí
jelentik: A belgák a front nagy részét átvették, mert az angol csapatokat fel kellett
váltani.

3 0 francia hadosztály az
angolok segítségére.
ZÜRICH, március 28. A Zürlcher Posí
Jelentése szerint Focb tábornok vezetésével
30 hadosztályból átló nagy francia hadsereg
útnak Indult, hogy az angoloknak segítségére legyen.

i

ámismá*

A németek AmSens ellen. Elkeseredés Clemenceau
BÉCS, március 28. Baseli jeleaíés szeellen.

rint az antaut hosszabb hivatalos jelentésGENF, március 28. A Temps jelentése
ben számol be a nyugati nagy onenzlva
eddigi lefolyásáról. A beszámoló lehetséges- szerint a fenyegetett francia vidékről teljenek mondja, hogy a németek még további sen eltávolították a polgári lakosságot. Páterületeket Is elvesznek csapataiktól és az risban óriási ijedelmet keltett a népvándorsincs kizárva, hogy további Ingadozások is lás, amely dél felé irányul. A lakosság körében óriási az elkeseredés. A szocialistákat
lesznek. Végül ezt mondja:
— Nyilvánvaló, hogy a német hadveze- vádolják, hogy nagyon engedékenyek voltak
tőség főtörekvése Atniens elfoglalására irá- Clemenc&auval szemben, aki ma talán a legnyul.
jt gyűlöltebb ember egész Franciaországban.
«seaaG3Maaa«Bseaaa»es;assíB«íiSMB!'»8S3«5&B3SSiB£aK3SEBi

P% város ujabb ajánlatot tesz a gázgyárnak az üzem
megváltására.
— PénteMőt ftszdvc részben szabad a főzőgáz. —
(Saját tudósítónktól.) Csütörtöki számában beszámolt arró! a
DélnrngyamPszág,
hogy a légszeszgyár beadvánnyal fordult a
hatósághoz és ebben bejelentette, hogv e hó
29-től kezdődőleg hajlandó délután öt órától reggeli nvolc óráig főzőgázt szolgáltatni
a gázfogyasztóknak, miután szénkésziete tetemesen emelkedett. A beadvánvra Szalav
József főkapitánv csütörtökön határozatot
hozott.
A határozat szerint a főkapitánv péntektől kezdve engedélvezi a főzőgáz használatát délután öt órától reggel nvolc óráig. Engedélyt ad ezenkívül a főkapitánv az üzleteknek öt órától esti hat óráig való világítására
is. Minden egyéb korlátozás a gáz és áramfogyasztás terén érvényben marad és áthágását szigorúan ellenőrzi a hatóság, amelv a
kihágásokat a törvénv teljes szigorával sújtja.
A tanács csütörtöki ülésén dr. Szalay
főkapitány jelentette ezeket a tanácsnak, a
melv a főkapitánv intézkedéseit tudomásul
vette. Egyben elhatározta a tanács azt is,
hogy ismételten fölhívást intéz a gázgyárhoz az üzem átadására. A tanács ugyanis
ugv találja, hogv ha a gázgyárra nézve az
üzem folvtatása suivos terheket ie'ent és az
üzemet a mai árak mellett ténvieg a ráfizetés
vészéivé fenyegeti, a gázgvár csak örülhet
rajta, ha megszabadulhat a terhektőJ az üzem
teljes átadásával. A város ugv találja, hogy
ezek az idők nagyon alkalmasak a légszesz-

gyár üzemének megváltására és a megváltás
iránti tárgyalások megindításra. A tanács ismételten fölkéri a gázgyárat, bocsátkozzék
a várossal tárgyalásokba az üzent megváltása érdekében.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester
a következőket mondta munkatársunknak a
gázgvár üzemének megváltásáról:
— A légszeszgyár folvton arró! panaszkodik, hogv ráfizet üzemére. De ha ez igy
van, akkor miért nem hajlandó a gzgyár üzemét átadni a városnak, vagv tárgyalásokba
bocsátkozni az átadásra vonatkozólag? Most
tehát még egyszer megkíséreljük a tárgyalások megindítását; ha egvéb eredniénvt e!
nem érünk is. őszinte nyilatkozatra bir.iuk a
légszeszgyárat.
— Es végül még egyet: nem igaz. hogy
több szene lenne a gázgyárnak, ha a fölemelt egységárakat fizetné a polgárság. A
gázgyárnak a szenet eddig még mindig a főispán és polgármester szerzetre, tanácsi és
törvényhatósági támogatással. A gázgvár részéről hangoztatott ez az érv nem állja meg
a helyét és csak a közönség megtévesztését
célozza.
Ezek szerint tehát a szigorú korlátozások részleges megszüntetésével egv időben
ujabb ajánlatot tesz a város a gázgyárnak a
megváltásra nézve is. Nem hinnénk, hogv ez
ugv sikerülne, mint a korlátozások megszüntetése.

R Maros energiájának kitermelése.
Szeged város közigazgatási bizottságá- j és Tisza csatorna megépítése és a Maros
nak legutolsó ülésén Faur Kornél műszaki í hajózhatóvá tétele közül melyik fontosabb
tanácsos, a szegedi folyammérnöki hivatal Szegedre nézve és ennek következtében az
vezetője ugv nvilatkozoit. hogv a Maros ezzel foglalkozó ténvezők által melyik volna
folvö nem alkalmas arra, hogv akár Szeged, lobban sürgetendő. Tonelli Sándor szegedi
akár más városok részére nagyobb mennyi- kamarai titkárnak mult évi dolgozatában oly
ségű vizierőt szolgáltasson. A közigazgatási meggyőzően van kifejtve és olyan forgalmi
bizottság, melyben műszaki szakemberek adatokkal megvilágítva, hogv bárki kiolvasnincsenek, ezt a kijelentést, amelv egyenes hatja belőle, hogv melvik müvelet keresztülellentétben van Szeged. Árad és Temesvár vitele szolgálja jobban nemcsak Szeged, havárosoknak a mult év őszén a földmivelés- nem az egész ország közgazdasági érdekeit.
Hogv Szegeden is gondoltak a földgázügvi miniszterhez intézett felterjesztésével,
ellentmondás nélkül tudomásul vette. A há- ra, mint erőforrásra, az természetes! mert
rom város és a három kereskedelmi kamara Szeged felett és Szeged közelében is találtak
közös fölterjesztésében akkor tudvalevőleg földgázát, habár nem is olvan mennyiségben,
azt feltette ki, 'hogv a Marosnak mirtél előbb hogv erre valami nagvobb iparfejlesztési akvégrehajtandó szabályozásával egyidejűleg a ciót lehetne alapitani. de mindenesetre a
Lippa—Arad közötti szakasz esése energia helvzet eziránvu megismerését célzó törekkitermelésére is felhasználtassák és ez az vés tiszteletet érdemel és a tanulmányozásra
energia elsősorban a három városnak bocsáj- fordított munka még akkor sem jelent energia-pazarlást, ha a kutatások negatív eredtassék rendelkezésére.
Enneik a tervnek műszaki részét Szilárd ményt adnának.
Meglepő azonban műszaki férfiúnak az a
Emil, Temesvár kiváló főmérnöke dolgozta
ki. Az alábbi sorok az ő nagyon mérvadó véleménye, mintha a Maros folyóból nem
véleményét tartalmazzák Faur (Kornél meg- lehetne gazdaságosan annvi energiát kivenni,
jegyzéseire. A kérdés nagv fontosságára való mint amennyi Szeged, Arad és Temesvár
tekintettel indokoltnak láttuk, hogv ezt a vé- ipari szükségletére, sőt a Marosmenti részek
nek egy olvan módozata, illetőleg a Maros
leményt egész terjedelmében közöljük:
— A hazai folyók hajózhatóvá tételének elegendő lesz.
Ez a kedvezőtlen vélemény csak ugy
programjára vonatkozó megjegyzésekre nézve nincs észrevételem, mert az. hoív a Duna keletkezhetett, hogv az energia kitermelésé-

áwfeá, iftii máfoítis U.
nek esr voívan módozata, illetőleg a Maros
folyónak egv olyan szakasza vétetett figyelembe, melv il.ven szempontból tekintetbe
sem jöhet, mért valahányszor ez a kérdés
tárevaltatott, mindig hangsúlyozva lett. hogv
a Maros folyóban levő energia kiterme'ése
ezen vízfolyás haiózhátóvá télelével kapcsolatban szándékoltatik.
A viziberuházásokról szóló 1908. évi
XLIX. t.-c. indokolásában a Marosra nézve
olvasható, hogv ennél ..a szabadon való hajózás céljaira a torkolattól Makóig miníegv 30
km. hosszban a szabályozás már megvan",
minélfogva egv vízerőmű telepnek ezen a
részen való felállítása esetében az összes
költségeket az áramfejlesztő érdekeltségnek
kellene viselnie, ami már magában véve is
legyőzhetetlen akadályt jelent. De — másrészről — köztudomásu dolog, hogv erőtermelés céljából folyamoknál és középnagyságú folvóknál éppen a torkolati rész a legkevésbé alkalmas, mert itt állitha ó elö a legkisebb magasság különbség. Arról nincs tudomásom. hogv valamely folyónál a síkságon, a torkolat közelében a legértékesebb területen tároló medence épiilt volna. Ezt a
szakaszt tehát mi energiatermelésre nem is
akartuk kihasználni. Különben a mi esetünkben tároló medencére az áram felhasználásának helvét tartva szem előtt nincs és nem is
lesz szükség, mert Szegeden", Aradon. Temesvárott, Makón, szóval azokon a helyeken, a
iiova a Maros folvó energiája elhelyezhető
-sz. már ma is futnak hőerőgépek, melvek a
tiesitendő vizierőmü telep gőztartalékaként
'használhatók lesznek és legfeljebb az a
v- k esetben előforduló és Temesvárt ma is
fennálló helyzet ismétlődhetik, hogv évek
múl va a szükséglet szerinti energia egv bizonyos százaléka a meglevő hőerőgépekkei
les/
őáilitandó. Ettől azonban még nagvon
m:: vagyunk, mert ha az ..Országos Viz•'••fe'ti Igazgatóság" által a nyilvánosság rész » szánt adatok felhasználásával a Maros
íölv nak erővermelés céljából alka masabb
szakaszait vizsgáljuk, ugv arról győződnénk meg. hogv már Makó és Láppá között
iebb mint évi 100 millió kilóvatt órának megfelelő energiát lehet ezen vízfolyásból kivenni.
Véleményem szerint ez a munkamennyiség megérdemli, hogv az illetékes tényezők
még saját energiájuk fogyasztása árán is
mindent elkövessenek arra nézve, hogv ezt
a még parlagon heverő erőt. a mai szénmizériák mellett olv nagy nehézségekkel küzdő
termelés szolgálatába hajtsák.
Ahhoz nem szólhatok, hogy a Duna Tisza-csaorna kiépítése esetén mennyi erőt
lehet ott előállítani, mert az ehhez szükséges
adatok nem állnak rendelkezésemre, de ha
számottevő energia lesz ezen uton is termelhető. ugv ez mindenesetre nagvon örvendetes körü.ménv. mert azok a nagv nehézségek,
melyekkel alföldünkön az erőszükséglet kielégi.ése terén aránylag kisebb mérvű ipaumk d: vára küzdenünk kell. általánosan iseve esek és amé'vek ilv módon lényeges-,
mérsékelhetők lesznek.
Összevetve e fejtegetéseket Faur Kornélia:. a közigazgatási bizottságban tett nyilatval. megállapítható, hogy Faur Kornél
egv o'van tervnek a célszeriitlenségét hangoz 'atta, amelvet megvalósítani senkisem
akart, mert a Szilárd-féie terv szerint nem
a torkolati, hárem a Lippa—Makó közötti
szakasz szolgál:atná a vizierőt. még pedig
olvan mennyiségben, hogv az hosszú időre

biztosithatná nemcsak Szeged, hanem az
egész Tisza—Maros szögének ipari fejlődését.

Négyszáz korona egy öl fa
Szegeden.
(Saját tudósítónktól.) Az árinegállapitó
bizottság javaslatára, a polgármester néhány
hét előtt tudvalevőleg eltörölte a fa rnakszimális árát. És három-négv nappal a polgármester ez intézkedése után 20—30 koronával drágult meg a fa ölenkinti ára, ame'y
csakhamar elérte, sőt elhagyta a 200 koronát is. És ma? Ma már az a helyzet, hogy
egv öl fát egyszerre csak milliomosok tudnak vermi. Mert egv öl fa Ara 340—360 korona íföiivágatlanul, szállitási költség nélkül,
egyszerű dorongokban. Vagyis egv öl fa ma
iölvágva, 'házhoz szállítva fölül van négyszáz
oronán. És mindez akkor, amikor az érettágit tett közhivatalnokok tiz évi szolgálat
.tán mindennemű pótlékokkal együtt nem
kannak kézhez többet havonkint 250—280
koronánál. Hogv miképpen élhet meg mindezeket tudva egv hivatalnok-ember tisztességesen. erre nem tudunk feleletet adui. Mindenesetre nagv mulasztást követett el a hatóság, hogy a faárakat ide engedte fejlődni.
Még sulvosbitia a helyzetet az. hogv a
városi közélelmezési hivatal faosztáivában is
e<*v öl fa ára ma már 280 korona. Ez onnan
van. mert az olcsó fát már leszállito.ttúk a
városnak és igv a város is ui kötésű fát
kénytelen árusítani. Ez pedig már drága, igen
drága. Kérdést intéztünk dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez, hogy miiven intézkedések várhatók a faárak megállítása terén.
A polgármester ezeket mondotta:
— Sikerült nehánv nagv fakercskedő
céget egyesíteni a közélelmezési hivatal keretén béliig Ezek a cégek nagyobbszabásu kő.
téseket csináltak drága és drágább árakon.
vNem merem mondani, hogv „olcsó", meri
olvan ma nincsen.) A legmagasabb és legalacsonyabb ár közötti árat állapítjuk aztán
meg. mint rnakszimális árat. Hát bizonv —
sajnos — ez tul van a 300 koronán, ölenkint
számítva. De a hatóság igazán nem tehet
egyebet.
Eddig van. Most pedig közlünk egv hirt
a „Vallaikozók Lapjából", mintán éppen erre
a tárgyra vonatkozik:
Nagy faárverés Máramdrosan. A máramarosi kincstári erdőigazgatóság óriási érdeklődés mellett árverést, tartott 166 erdőrészlet eladása céljából. A fatömeg kikáltási
ara 60—70 korona volt m"-ként és ezen kiváltási ár aiapján a mintegv 10—12 millió
xoronát tett ki az összeg, melyet a kincstár
kért a fáért. Az ajánlattevők azonban tetemes fe.ülfizetést Ígértek, a legolcsóbb ajánlattevő 40 százalékkal igért többet, a legmagasabb ajánlat 100 százalékkal volt több a kiváltási árnál. Az árverésen a szegedi Milkó,
Winkier és Löwy cégek, a Magyar Fakereskedelmi rt. Szolnok, a Központi Faértékesitő
rt. és az Alföldi Qőzfürész rt. kaptak több
erdőrészietét.
Szükséges ezt kommentálni talán? Nem,
igazán nem. Persze, hiszen ebben az országban megfizetnek minden árat...
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Háznér Ernő: Idegaa portrék. (Ttvan'Madós.) A szerző © Héíi}ék Ismert és jótollu
ikönyvkritikusa. A könyv maga 27 könyvkritikát tartalmaz; alapos, komoly előtanulmány és a tudománnyal párosult művészet
finom szűrőjén átszűrt kritikákat. Vagy még
helyesebb, ha a könyv elmével nevezzük: 27
idegen írónál nagyszerű portréját, hogy a
távoli,' idegen nagyságok szinto megelevenednek előttünk. íVlert Kázmér Ernő kritikáiban nemcsak kritikát ir, hanem teljesen megismerteti velünk íróit, odahozza elénk és
élénk szinekkc-1 örökitfi meg emlékeze'tünkben; szinte ele-veneu elénk varázsolja alakjait, bánataikkal, szenvedéseükkel, életkörülményeikkel együtt. iA tulnyomórészben északi Írókat -- akik iránt különösképpen meleg
szeretetét érez és akikkel szemben leginkább
meleg a tolla is, egyenesen barátainkká avatják eleven irásai. Különösen a miszticizmus
felé bajlik; ha egyszer regényt fog Írni, amire erős h'ivatottságot mutatnak jlénk, szines
és erőteljes irásai, föltétlenül' misztikus regényt ir. A! hét ives kötet ára 1 korona 40
fillér.
Haíál slIen van orvosság cin alatt itt
Pogány József, kiváló hirlapiró earv időszerű
kis tanulmányt. A kis füzet a háboru és a
háborút követő idő egvik legfontosabb problémájával, az emberi élet, az emberi egészség megmentésének és védelmének problémájával foglalkozik. A rossz lakásviszonyok,
élelmezés, munkások és tisztviselők nyomorúsága elpusztítja az ország és a közgazdaság legértékesebb javát, az emberi egészséget. a munkaerőt és a tisztviselő és munkás
teljesítő képességét. A kis füzet nagyszerű
adataival fölhívja a társadalom és a vezető
körök figyelmét
a aiagv
problémára,
hogy igyekezzenek céltudatos lakáspolitikával, embervédeleinmei, az emberi életet pusztító halál garázdálkodását megfékezni. A kis
füzet ára 1.50 korona és kapható valamenynyi könyvkereskedésben.
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— Józ3«f főherceg kitüatetése. Budapestről telefonálja tudósítónk: A hivatalos lap
holnapi száma közíi a király következő kézcsoo
iratát:
Kedves József főherceg, vezérezreds!
A 'Pista gyereknél vendégségben van
Egy
hadseregfront parancsnoki minőSiégben
nak a barátai. Mind az .asytal körül
ül éa ikiávét uzsonnázik, csak Gyuri kiváló tvékenysége elismerésein Kedvesséfekszik a pamlagon és (szenvedéllyel gednek Szent István-rendem nagykeresztjét
cigarettázik.
adományozom.
Andor; Mit széltok r szépségversenyhez?
— Miniszterek utazása Budapestről jelenEnigern nagyon érdekei és bizony üstén adnék tik: Wekerle Sándor miniszterelnök csütörtöegy urugal bélyeget, ba tudnám, hogy (rende- kön reggel dánosi birtokára -utazott. Gróf
sük az ilyent.
Andr0fsy Gyula és Unkeíküvser Károly horJancsi: Én 'azt, hallottam, hogy úgy sza- vát 'miniszter csütörtökön 'réggel visszaérkevaznak, mint a képviselőválasztásnál és az a zett a fővárosba. Gróf AppOnyi Albert közgyőztes, aki a legtöbb szavazatot kapja,
oktatásügyi miniszter csütörtökön délután
Imre: De ez nem titkos.
eberhardi birtokára utazott.
Gyári: (Fújja a füstöt az orrán réíreíjz— Nagypéntek. Negyedszer ülíiak nagytül.) És az szavaz, akinek megenlgedi a vipénteki
ünnepet a háború alatt és mindig
szonyai.
könnyebben viseljük a böjtöt, mert beleJancsi: Mi köze a szavazáshoz a viszoszoktunk a háború nagypénteki helyzetébe.
nyoknak?
•(Négy éven keresztül kiáltják felénk gyűlölPista: Ugyan ne beszéljetek annyit össze- ködő, dühtől toporzékoló ellenségeink a „fevissza, inkább azt mondja el valaki, aki tud- szítsd meg"-et éa minden esztendő meghozta
ja, hogy mint folyik le az ilyen 'szavazás?
még számunkra a feltámadás ünnepét, Igy
Gábor: lAnnyit tudok (róla, hogy 'aki egy vagybmk ma is. Kelet felől már a felszabaduszintársulatnál van, sz mind szép és minden- lás napjának ragyogása hazavez'érli hosszú,
ki kiáll égy térre és akik szavaznak, a.zok nehéz fogságuk után véreinket és nyugaton
megidézik a tagokat éa kiválasztják, hogy ki most- készítik elő a központi szövetségesek a
á légszebb köztük.
végső feltámadás nagy ünnepét. A harangok
JdncM: Nem is iga^s, hanem debizisten könnyen hallgatnak a mai napon. Nem Róazt hallottam, hogy senkinek eem 'szabad mába. szállt a szivük, hanem ércköpönyegüszebbnek lenni, mint 'a primadonnának.
ket besorozták a rekvirálók és azóta talán
Andor: Az eszed tokja. Miért ne volna győzelmi ünnepünket segítik elő a fronto»zabad? O a k egy nem szabad: fiatalabbnak kon. A katolikus és evangélikus egyházaknál
•lenni. 'Ez 'benne v'an a 'színházi törvények- szigorú 'böjt van péntekem A templomokban
ben.
Krisztus koporsój'a fölött ünnepi miséket tar'Gyuri: Csönd legyén! Elég volt a zöld tanak. Elnémultak a harangok és nyugaton
beszédeikből! Mindig a,z 'lesz a legszebb, aki a fronton törnek az ágyuk. Nagypéntek van.
legjobban akarja, hogy az légyen. IMtart tudni A nagyheti ájtatosságok sorrendje a belvákell, hogy nem a szavazat a legfontosabb, ba- rosi Szt.. Demeter-témpkxmban a következő:
bom a szavazó cédula.
Nagypénteken délelőtt- tiz órakor passió,
Andor: Ugy-e Gyuri, aki ihiri. az mari? csonka mise, Jézus sirbatétele és szent beÉn mindig mondtam.
széd. Délután három órakor gyászvecsernye
Gábdr: Hogy te milyen okos vagy! Szin- és Jeremiás siralmai. Este hat órakor szentte csodálatos, "hölgy birja el a fejed azt a sok ségbetétel. — Nagyszombaton reggel hit óraészt,
kor szentségkitétel, délelőtt kilenc órakor
Ja<nési: (Síigva Pistához.) Most mindjárt tüz-, húsvéti gyertya- és vizsztentelés. Tiz óraösszevesznek. (Fenn.) Én pedig azt mondom, kor ünnepélyes szent mise. Este hat órakor
hogy az izlés külötoféle. És 'nem mindig az a föltámadási körmenet. Vasárnap ünnepli az
legszebb, akit. kineveznek.
anyaszentegyház Ur Jézus Krisztus dicsőséImre: De ez a kinevezés nem jelen meg a ges föltámadása ünnepét, Húsvét vasárnap•hivatalos lapban, ugy-e? Hat én bem bá- ját. Ez .ünnepen reggel hét órakor szentmise,
nom, akármit is mondtok, de én azt hallottam szentbeszéd és utána a husvé'ti eledelek megegy szinügylértőJ, ho'gy az a legszebb, aki áldása, Tiz órakor ünnepélyes zenésmise és
nem akar engedni a negyvennyolcból.
délután három órakor vecsérnye.
Gyuri: Eres széfek el a haját, mert még
— Fühíos köztldnsey-éei tanácskozások.
tovább magyaráz. Tudjátok meg gyerekek,
Csütörtök
délelőtt fontos tanácskozás kezhogy mindi'g az a legszebb, aki nem akarja,
dődött Bécsben Magyarország és Ausztria
hogy ne annak tartsák.
J/ncsi: A Gyuri most féke akar vezetni élelmezési ügyeiben. Herceg Windischgraetz
bennünket.
Lajos közélelmezési miniszter délelőtt és
Gyuri: Isten mentsen, dada még nem. délután több óra hosszat tanácskozott Landvagyok.
wehr tábornokkal és dr. Paullal, az osztrák
Andor: De ugy te, a nőkre a férfiak szaközélelmezési hivatal elnökével. Windischvazhatnak, a férfiakra meg esak a nők?
Gábo<r: Ez lehetséges és ez is volna a graetz herceg délután 5 órakor magához
kérette kihallgatásra a király. A közélelmerend.
Gyuri: A rend az, hogy minél nagyobb zési miniszter a magyarországi élelmezési
viszonyokról, az osztrák kormánnyal folyó
•számban vásároljak a szavazó cédulákat.
(Gyurihoz.) És a cselédek is sza- eddigi tárgyalások menetéről és eredményéről tett jelentést a királynak.
vazhatnak?
Gyuri: 'Mondtam mar, hogy nii'ndazok,
— Ba o Láng Lajos m kiült. Budapestről
akiket ezen nagy lés szent ügy érdekei ós
telefonálja
tudósítónk: Báró Láng Lajos,
akiknek pénzük van szavazó cédulákra.
Pista: Akkor már ertem. (A fiuk meg- titkos tanácsos, volt kereskedelmi miniszter
itták a kávéjukat, Jancsit az ajtóhoz állítják csütörtök este szivszélhüdésben meghalt.
vigyázni, hogy nem jön-e valaki és mindany- Báró Láng, aki egy időben mint a szabadnyian cigarettára gyújtanak. Azután szép- elvű párt vezető tagja nagy szerepet vitt a
ségversenyt rendeznek maguk közt és miután
néminemű ^évedésre rájöttek, fogalmat alP o r z s o l t - m a t i n é április 1 - é n
kotnak maguknak a szépségversenyről.)
Gywi: (Énekel.) fezép ®e vagyok, jó se a K o r z ó - m o z i b a n , Lookék a hávagyok, csak ogy kic&it ügyes vagyok. (Un- z a s s á g b ó l . Helyárak 5 , 4 , 9 ,
$ korona.
dorral •!.)

politikában, már régóta visszavonult faz aktív politikai élettől. Halála politikai körökben nagy részvétet keltett.
— K ifintetes. A király Makó János aiőrmesternek a II. számú csendőrkeriitetbeD különleges a lkal mazásba n teljesített köteles röghü szolgálatai elismeréséül a koronás eziist ér-

demkeresztet 'a vitézségi érem szalagján adományozta.
— Kinevezések. A közélelmezési miniszter
a szegedi árvizsgáló bizottság elnökévé Fodor Jenő városi tanácsnokot, elnökhelyettesévé dr. Csonka Ferenc fő vegyészt, a szegedi
vegyvizsgálót! laboratórium vezetőjét, a hódmezővásárhclyi árvizsgálő-hizottság elnökhelyettesévé FJ,<}rhc\:'d Róla államvasút! főmérnököt nevezte ki.
— Az mtXt&i s a j t ó k i r o h a n s a Magyarország ellen, bécsbői jelentik: A csfitertOk
réggel megjelenő faléesi lapok erős támadást
intéznek Magyarország elten az élelmiszeréilátással -kapcsolatosam Uegdühösebb bangón
ár a Noucs W teher Journal. Azt írja a. többi
közt, hogy Magyarország, akármilyen feleslege is van, nem akar 'élelmiszert adui Ausztriának. Az. osztrák lapok, ha Magyarországról van szó, amint látszik, igfen tárgyilagosak
tudnak lenni
— Éikeaöhcly kőrtft rtvlssióknek. A városi
közélelmezési hivatalnak már régen gondoskodnia kellett volna a köztisztviselők olcsó
élelmezéséről. Az első ilven kísérleti a kioszki
étkező nem váltotta be a hozzáfűzött várakozásokat. Balogh Károly tanácsos, a közélelmezési hivatal vezetője most ujabb tervet
szándékozik megvalósítani és április elsején
a //égi-vendéglő külön termében megnyílik a
városi és állami tisztviselők étterme. Ebéd
és vacsora naponta hat korona. csak ebéd
három korona negyven fillér. Minden liéten
egyíszer hus helyett édesvízi halat szobáinak fel. Az ebéd étlapja: egv csésze húsleves
vagv hamisleves, tiz deka sült vagv főtt hus,
főzelék és egv adag sült vagv főtt tészta.
A vacsora: tiz deka sült hus körítve. Házhoz hordatni az ételt nem lehet. Ez az étlap
lehet igen jó és a mai viszonvok között teljesen kielégítheti a köztisztviselőket, akiknek
nagyobbrészt ily menüre sem jut. Ám azt
hisszük, ezzel az uj közjóiéti intézménnyel a
közélelmezési hivatal nem segit a köztisztviselőkön. A hat koronás árt az ebédért és
vacsoráért a tisztviselő-családok szempontjából irreálisoknak taríjuk. Ezek mellett a napi
árak mellett négvtagu tisztvjselőcsalád ebédje és vacsorája havonként
hétszáznegyvengiőgy koronába kerülne. Ez egyáltalában iem
nevezhető olcsó étkezésnek. Ennvit a tisztviselők zöme nem fizethet. Szerintünk a terv
ilv formában nem lesz életképes. Föltétlenül
szükség volna felállítani a köztisztviselők
külön éttermét, de megfelelő módon.
— Magyar iskirá* az ukr. n e j román
határon
Budapestről jelentik: Gróf Apponyi
Albert közoktatásügy miniszter az ukrán és
román határon magyar iskolák felállítását
tervezi. A kultuszminiszter meg akarja menteni a határszél magyar lakosságát a magyar
ság számára és meg akarja menteni a szomszédos államok népével érintkező idegen
nyelvű népességet a magyar állameszmének.
A terv az előkészítés stádiumában van. A
kérdést természetesen törvényhozási uton kell
rendezni.. A közoktatásügyi minisztériumban
már dolgoznak ily javaslaton, amely rövid
időn belül a képviselőház elé kerül.
— Rekvi
a sovány sértésekét. A
közélelmezési miniszter elrendelte az ipari
hizlalásra alkalmas sóvány sertések rekvirálását. A rekvirálás kiterjed a 40 kilogramméi
súlyosabb sovány sertésekre, továbbá azokra
a sovány sertésekre, amelyeknek hizlalását ba
tósá'gi engedéllyel csak ezután kezdték volna
meg. A aekviráiast az egész ország területén
a kormány felhatalmazasával az Országot*
Bertésforgalmi Iroda fogja végezni Öt sexi résnél kiréeb á l t a s á s y %+tu rekrlaáibaté, A

vzhük 1w.
gAÉda&ágí m házi ©drszíik réglet bizfoíitására
u tenyészan .vagon és pótláson kivül minden
-crtéstfirtónál az egész 40 kilogramon felüli
slildőállományból hizlalásra megfelelő menynyirég visszatartható, még pedig négy családtagra legfeljebb egy sertés, H i r szerint az
ipari hizlalás irányítására a közelebbi időben 'kormánybiztost neveznek k i
— A debreceni egyetem megnyitása.
Budapestről jelentik: • Gróf Apponyi Albert
közoktatásügyi miniszter .hir szerint minden
intézkedést megtett arra, hegy a debreceni
egyetem valamt'anyi fakultását mór ez év
őszén megnyithassák.,A miniszter értesítette
oa ogyetemi tanácsot, hogy az első Suta auspiciis avatás ünnepségén valószínűen Károly
király is jelen lesz.
— F a g y o s é j s z a k á k . A hét derekán ránk
köszöntött- hirtelen fagy következménye még
nem bontakozott ki teljesen. A m i n t a jelentésekből eddig megállapítható, a fagy csapadékkal csak néhol járt, igy tehát általában
száraz fagy volt, amelynek veszedelmes következménye csak a védettebb helyeken kof á n virágzóénak indult, gyümölcsfákra lehet*
-Kecskemét, Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Szabadka és általában az Alföldön legtöbbet szenvedtek- a barackfák virágai. Azonban szerencsé, hogy a virágzó fákon a virá'grügyek még nem bontakoztak ki teljesen. A
fele megmaradt. Egyéb veteményekben a kár
ezftkig) jelenkékiekfli. A gazdák természetesen panaszkodnak. Ám, mikor nem panaszkodnak?
— Rendelet az állami nyugdijasok segélyéről. A hivatalos lap esStörtöKi száma közli
a kormány rendeletét az állami nyugdíjasok
ez évi egyszeri segélyérői. Az 1912. előtt nyűg
díjazott tisztviselők, tanárok és taniták a következő fokozatok szerint kapnak segélyt:
Akinek a nyugdija nem több, mint 1800 korona, az 6C0 korona segélyt kap. H a a nyugdíj 1801—2000, a' segély 600. ha 2001—2200, a
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segély 720, ha 2201-42400, a segély 780, ha
2401—2600, a segély 840, ha 2601-42800, a segély 900, ha 2801-43000, a segély 960, ha
3001—3400, a segély -1020, ha 8401-4800, a segély 1080, ha 3801—4200, a segély 1140 korona. Mindazok, akik 4200 koronánál több n y ű g
dijat kapnak, 1200 korona segélyben részesülnek. Azok a tisztviselők, tanárok ós tanítók,
akikot 1912 j a n u á r l-e után nyugdíjaztak,
akik tehát lakásbért is kapnak, az esetben, h a
nyugdijuk nem több 1400 korctaónól, 360 koronát kapnak. H a a nyugdíj 1401—i2000, a segély 420, ha 2001-4000, a. segióly 480, ha
8001—4000, b segély ;540, h a 4Ü01—oOOO, a se'gély 600, ha 5001—(8000, * segély 660, ha
6001—7000, a segély 720, h a 7000 koronánál
több. a segély 780 korona. Az 1813 j a n u á r 1.
előtt nyugalmazott díjnokok 360. az 1913 után
nyugdíjazott, dr'jnokok 300 korona segélyt
kapnak. Az 1012 előtt nyugdíjazott altisztek
800—480, az 1912 után nyugdíjazott altisztek
pedig 240 koronát kapnak. Az 1912 előtt elhalt tisztviselők özvegyei 480—780, az 1916
után elhaltak özvegyei pedig 360—400 korona
segélybeto részesülnek, A díjnokok özvegyei
300—050, az altisztek és szolgák özvegyei
120:—240, a díjnokok és altisztek, árvái 120, a
napszámosok árvái 80 korona segélyt kapnak. A segélyeket négy részletben fizetik ki,
mé'g pedig az első részletet az utalványozáskor, a másodikat áprilisba'rí, a harmadikat
guliusban, a negyediket pedig október havában.
—• A városi üzemek k e z e s s é g é n e k szervezése. Csütörtökön délben értekezlet volt a
városházán egy olyan szerv létesítéséről,
amellyel a városi üzemek kereskedelmi moz-
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Szombaton és vasárnap,

A legszenzációsabb film,

Indiai történet 5 felvonásban
*
I. Felvonás: Egy skót orvos rejtélyes kalandja
Bangalór indiai negyedében.
I). Felvonás: A szerelem és a gyűlölet fanatikusai.
III. felvonás: Hajsza a szerelem után.
Hajsza a világ körűi.
IV. Felvonás: A Japán teaházak titkai.
V. Felvonás: A Japán leánykereskedök körmei között.
Előadások szombaton 5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4, 5.

7 ét 9 órakor.
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gíékonyságu vállalatokká alakíthatók át. -Mhatárorták ugrani*, hogy meg .fogiák alakítani & városi üzemek kezslőségét amelynek
teljesen szabad hatáskört biztosítanak. Az
üzemek kezélőségének 'élén egy gépészmérnök
fog állani, aki a polgármester hatásköre alá
tartozik. Az üzemet egy 16 tagból álló igazgató-bizottság fogja irányítani. Az átszervezés ügyével a legközelebbi közgyüké* foglalkozik.
— pénzügyi körök közeli békét jósolnak
iBécsből jelentik: A napokban Berlinben
pénzügyi tanácskozások folytak a magyar ós
osztrák, továbbá a német jegybank képviselőinek részvételével. A tanácskozásokon szóba kerültek a békék Hátasok is. A német birodalmi bank egyik vezető embere azt a kijelentést tétté, hogy — ha a német offenzíva
•továbbra is ily sikeresen halad — még a nyár o n meg lesz az általános béke.
— A villamosvasút tarifaemelési kérelme.
A szegedi, szabadkai és nagyváradi villamosvasut-társaságok beadványban kérték a kereskedelmi minisztertől, hogy a súlyos háborús viszonyok m i a t t engedje még a tarifaemelést. Miután a tarifaemelés nem tartozik
a miniszter hatáskörébe, hanem az egyes városok törvényhatóságától függ, a miniszter
tájékoztató értekezletet hivott össze Budapestre április 8-ra. Szegedről' dr. Sojnogyi
Szilveszter polgármester vesz részt az értekezleten. A polgármester ki fogja jelenteni,
hogy a város hajlandó megváltani a szegedi
villamos vasutat. H a tehát nem birja el a háborús terheket a társaság, adja át a telepet a
városnak a szerződés szerinti megváltási
áron.
— A 46-osok hadiaiöuma. A 46-ik gyalog*
ezred háborús történetéről tudvalévőleg díszes
kiállitáóu hadialbum készül. Az első kótet
előfizetési á r a 30, diszkötésben 40 korona. lA
hadialbuni kiadása jótékony célt szolgál, az
előfizetési dijak a 46. gyalogezred rokkant és
hadiárva alapját gyarapítják. A hadialbumnak ott kell lennie minden m a g y a r család
asztalán, hogy késő unokák is olvashassák oso
dálattal a 46-osok dicsőséges küzdelmeinek
történetét.
— Lelőtte a jegyzőt a kényéredag miatt,
Kőröstarcsáról jelentik: Petneházy Ferenc
főjegyzőt és földbirtokost csütörtökön egy
szabadságos katona agyonlőtte. A katona
niegerkezése után a főjegyzőtől kenyéradagjának kiutalását kérte. A főjegyzői ki is
utalta a katona részére a megfelelő adagot,
a katona azonban ezt keveselte és többet
kért. Amikor a főjegyző ezt megtagadta, a
katona revolvert rántott és többször rálőtt
a főjegyzőre, aki sérülésébe belehalt.
— A U n j a * vasút. A tanyai vasút is azok
közül a régi szegedi tervek közül vuló, amelyek nem tudnak megvalósulni. Szoszligy
•László, aki sokat foglalkozott a tanyai vasút
kérdésével és akin nem múlott, hogy a város
csak tanácskozott, ugy latszik, állandó szeretettel gondol ránk. Legutóbb elküldte Bfaagh
Károly tanácsosnak azt a Grafikont, amely
a Nyiregyházavidékr Kisvasutak
bevételeinek fejlődését mutatja. E szerint a vasút- pályakilométerenkénti bevételei 3.320 koronáról
16.050 koronára emelkedtek tizenegy év alatt.
B á r e rohamos erueikedét'ben része van a tarifaemelésnek s a háborús viszonyok következtében hallatlanul megnövekedett személyforgalomnak a bár számolni kell azzal, hogy
a háború után bizonyos visszaesés t'og bekö-veíkeami, mégis ezek az adatok Szesztay szerint bizonyítékai a keskenyvágányu
vasút
telj esi tőképességének, valamint *nuak, hogy
milyen jövedeiemfokozó hatása van a magánkezelésnek. A Máv. által kezelt helyiérdekű
vaeutak országc* átlaga m a sem több pályakilemétsrenkiat 7000 koreaa Verétefolél, v m n
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ifegftL 191$. taáraktó 38.
ben t »2«rény tőkévé! létesüli kirpasat AM50
koronájával. További tanulság az, hogy mily
kár volna például Szeged városnak aa alsótanyai vasút ügyét idegen tényezőknek átengedni akkor, midőn e vasutat a saját erejéből
megépítheti s a mhga javára hasznosíthatja
azt 'a fejlődést, amely ennek a vasútnak is 10
fév alatt a Nyiregyhézvidékihez hasonló szép
(fejlődést Sgér.
— A fegyzflk rondfclvtl!? smgétve. A mlniszrtertalnécs a jegyzőknek Mstéx. a setíédjCgyzőiknék Mrm'Y'Mzhmz korona rendkívüli
ee'gétyt Marázott meg. A belügyminiszter a
minisztertanács határozatáról azzal értesítette a vármegyéket, hogy a segélyeket csak a
családos jegyzők kapják. A segélyre szoruló
jegyzők üévsorát es alispánok állapítják
jnég.
— a eóevfre«:-ibb*rk^ wtfflvsírlstófs ára.
(A polgármesteri hivatal közli: A közélelmezési miniszter 1918. évi március 8-tól kezdődő
joghatállyal a sósvizes uborka makszimális
árát a kővetkezőképpen 'állapította meg: 100
sós vizes uborkának gyári ára 108 korona, 300 darab végyes na'gysá'gu sósvizes uborka gyári 'ára 18 korona 75 fillér, 1 darab vegyes nagyságú sósvizes uborka fogyasztói I
ára 28 fillér.
— av o'-falvso-gfátét? ("tit^aa. az oszwvisorsiáték csütörtöki húzásán 30.000 koronát
nyert: 50784; 70.000 koronát nvert: €8891.:
5000 koronát nyertek: 2054 28419 30421 35250
SO560 97800: 2000 koronát nyertek; €11 4809
81/75 7084 8744 9935 11740 14401 70445 70489
31374 81087 48154 44923 50010 5W«5 50177 57873
57090 5987-5 €7081 €9,1.00 70000 73810 74788 78918
79374 79696 85789 80784 95557 98719 99719:
4000 W o n á t nyertek; 5435 7597 7886 8002
8880 12478 12610 15388 17038 17717 30aa% 2i«S6
27011 29008 8,1085 31777 37246 83755 33313
89598 40289 40137 49970 53070 58983 54079 56791
59792 €7761 €9501 71303 71330 77«79 74013
74174 76892 79735 804R1 81495 87778 84704 87055
87611 88836 92159 92751 94043 Írt8»6 98846.
Azonkivül kihúztak 500 és 200 koronás nyereményeket. A következő húzás piáuteken lesz.
— ffarhldlámna, keréknárgimtml. Hnnm
szeleiwtmtn!. Nattoná! ragasztó, szerelékek
és alkatrészek nary fömeefsen kaphatók
Szóét* Sándor géprektárában, Kiss D. palota. Kfss-otcfl.
_ flfSTPrelt levfftsssn és alakíttassa s
„pqvaőlkővőmrzrt szemben levő ..tente*-

Köszönet

ntjllyánifás.

Mindazon rokonok, jóbarátok, ismerősök, kartársak; kik felejthetetlen drága
kis fiunk végtiszteségén megjelentek
és ezáltal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton hálás köszönetünket. A villamos önhibánkon kivül
nem állt rendelkezésünkre.
Arnold-család.

ARANYAT VESZEK
5—6 _ 8 koronáig grammonkint.
BríHláns ékszerekért is magas árakat űeetekr i e r i l F O Sí

r i s t n c n n.

^rós é í ékszerész,

a KonKs„kávéház

mellett.

GAZ

harisnyák és üveghengerek
s legfobS) m'-nőságben

Kölcsey u. 4.

Telefoü hís. sz.

p8b9ö 8 a m f l » 8 b r a t 4 n á l

WAQNER-palota.

A fengeraFaftjépi

MŰVÉSZET
Péntek: Szünet,

oooo
MI) SOS:

Szombat: A szerető. Színmű páratlan egyharmados.
Vasárnap d. u.: Dollárkirálynő. Operett. — Este: bérleís2flnetb<?n Csárdáskirálynő. Operett.
Hétfőn d. «.: Piros bugyelláris. Népszinmti. — Este:
feérletszűnetben, Szttmbul rózsája. Operett.

harc.

Berlin, március 28. A Wolff-ügynőkrég
jelenti; Tengeralattjáróink 32 ir tengeren és
Angiig keleti partjai közelében ujabban ismét
'20.000 bruttotonna ellenséges hajóterei sttlytsztettek eb
A téBgerászeti vezérkar főnöke.

KÖZGAZDASÁG

oooo
A dada. A szinház játékrendjén ő f o d y
Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósífSándcr ertköicsrsDza szerepelt, címelynék tónk: A tőzsdén ina nyugodt volt a forgacímszereplője az ifjú vendégmüvésznő, Bajor lom, mert a négy napos ünnepi szünet előtt
Giza volt. Bolygó KÉS Erzsébet ábrázolása a spekuláció nem bocsájtkozott ujabb tranzmár knüvéezi feladat és aki .ennek a megesett, akcióba. Helyi fedezések a vezető értékek
iperp-szti lánynak, akinek a gondolkozása árát 4—5 koronával javították. Magyar Hiszűk korlátok között mozog és aki anélkül tel 1275—81, Osztrák Hitel 818—22, Agrár
érez, hegy tudná, fai te az érzés és aki á r r a Bank 940—38, Fabank 806—01, Hazai Bank
lett teremtve, hogy maga. mindig szomjú- 477—80, ingatlan Bank 575—77, Leszámíhozzék és a mások szomját oltogassa — (meg- toló 674-80, Kereskedelmi Bank 5387—93,
tudja mutatni a figuráját, de ugy, ahogy azt Magyar Bank 844—46, Általános Kőszén
az jró remekbe készítve, megformálta, az (mű- 1910—30, Cement 355—60, Drasche 1070vésznő, az Igaziak fajtájából Való és számot 75, Szászvári 780—90, Urikány 739-41,
'tarthat arra. hogy elismerjék a tehetségét, a Lipták 239—41, Csáki 403—04, Schlick 439,
jelentős kvalitáséit, még akkor is, ha történe- Államvasút 888—7, Adria 1560—75, A t l a n tesen D f t o lenne a .Nemzeti Színház tagja. tiba 1220—2, Cukor 3482—8, Nasíci 2870—
Bajor (Tiza pompás elgondolássá!, a lélekfej- 80, Daníca 868-7,-Olaj 764—73, Viktória
t'és kiválóságával ábrázolja íBrsséibetét és 1391—9.
nemcsak külső megjelenésében mutatja heKeddig szünetel a tőzsde. Budapestről
lyesen az-olekot, hanem megnyilatkozásaiba!)' telefonálja tudósi tőnk: Péntektjől kezdve
is, beszédében, járásában, Mozdulatában és keddig zárva lesz a tőzsde.
egy-egy tekintetével, (amivel a lelkiállapotát,
A zsékkereskedetera fpt«vahsdB#s&. A
öntudatlan cselekedeteit fejezi ki beszédes mó- malmok, zsák- és ponyvakéreskedők. továbbá
don. Ez a fiatali művésznő, aki ugyancsak érti a gabonakereskedők egy csoportja az OMKIE
a mesterségét, nemcsak azt szolgálja, hanem vezetésével Sqteéényi József minisztert Romániából való hazaérkezése után küldöttségiaz iró intencióját is 'és aimellett, hogy a játéka
leg felkeresik, hogy a keleti fronton felszabaegyszerű, kifejező és mesterkéltség nélkül duló zsákot gyorsan és közvetlenül a legitim
való. a beszéde csupa értelem, közvetlen és kereskedelem utián hozzák forgalomba, mert
meleg, amelyben minden hangosság nélkül is a gabonaátvétel u j rendszere mellett rendkímeglepő erő lakozik. Szereplése nagy tetszés- vül nagyszámú zsákra lesz szüks'ég.
A h*fÓ8tér«íságok 360 *z6ral*fer>e t a sel találkozott és a közönség intenzív tapsokrifaemelése
A magvar WvamlHósvállalatafc
kal honorálta élvezetet szerző ábrázolását.
április elsejével uj díjszabást léptetnek élet.
Zenekari f i a n g v c o e n v . Az idei h a n g v e r - he. íAz u j tarifa a rég ive! szemben a legtöbb
seny-szezon együk legérdekesebb eseménye árunál 360 százalékkal növeli a viziszállitás
tesz az a hangverseny, amely április 8-án, (költségét. ,Az u j díjszabás súlyos terhei. tereste 8 órakor lesz a Tisza-szálló nagytermé- mé' zctesen o fogyasztók fogják viselni. A
•ban. A hangversenyen közreműködnek flto- vasul tudvalévőleg a díjtételeket 120 százarimyi János zongoraművész. Liszt: (Magyar lékkal emelte. Ezzel szemben a bajósvállalaFantasiával, fíemmi Mily hegedüfatüvésznő íok 360 százalékos emeléssé! lepik még a korBeethoven,': Bfegedüvensennyel, Jóitós. (Lilly, i m á n y beleegyezéeével a közvéleményt
jRaranyi János 11 éves kiváló tanítványa,
Mozart: (A-moll zongoraversennyel. Az előadandó müveket a szegedi hon véd zenekar
Eichúíer Sándor karnagy vezényletéve! fogja
OOOO
íkisérnr, azoiiikivül önálló számokkal is fog
a 7 b r i a n t a sztwlrra7 m ű b o r a szerepelni. A hangverseny tiszta jövedelmét Szombaton és vasárnap: „Jobbra én — balra te* vígjáték 4 felv. a főszerepben -. Werbezírk Gizella és
gyermekvédelmi célokra ifordittiák. Jegyek
„A sphinx" dráma 3 részben.
elővételben 30-i kától kezdve V ő n f y L. könyv
a vafls m ű s o r a :
kereskedésében, a DGnJifrMWszáa kiadóhi- Husv. Vasárnap:
„A hazaáruló' dráma * részben,
vatalában) 10, 8, 6, 4 és 3 koronáért váltha„
Hétfőn: „A szülői ház" dráma 3 részben.
tók.
AZ APPOT/l MŰSORA-

MOZI.

P o r B s o l t - m a t i n é április l - é »
a K o r s ó - m o z i b a n , Leekék a ház a s s á g b ó l . Helyárak <5, 4, 35,
2 korona.

Husv. Vasárnap: „A lady kalandjai" dráma 4 felv.
„
Hétfőn: „Ami mindennél erőgebb" dráma 3 t.

Felelős szerlkestető: Pásztor József
Kiadótuteldnuos: Vámav L.

Legcélszerűbben feszi, ha házai, tefkef, v e n d é g l ő f , k á v é m é r é s ! vagy

föszerfiz8tetet

MoT^r/dTné^T^r^
.rsT^SűftBílian-^ Bopa
-áís oűsln p
í bűH
í b"."
B o r - c t s d S s I m e g e l z á s o k f l e l f o g a d u n k minta- és árajánlattal, melyet gyorsan lebonyolítunk.
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6S CfcHEI^T
VÉRTES

fflIKSA

állandóan faktáron kiflin® minőségben é» versenyen klvöll

áron.

cég, Szeged, Paliavldnl-utca 5. sz. Raktár: Tiszapályaudvar.

é

hm.

^arta

jtgosfön

ARADS-UTCA 6 .

fogmüterme
Kigyó-utca
Jelefon

SZ.

Ajánlom saját gyártmány ti
mindennemű bútoraimat.

1.
13—6%.

llnsi fuvarozás m
3 IMI

Teíefori: 8 4 4 .

Telefon: 844.

tét
v

ff
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Kitűnő é s t i s z t á n t<e*e i I t a l o k . S z o l i d é s p o n t o s k i s z o l g á l á s .
fis és EÍ5ÜÍS3ÍP flíiísüíi DK líMítét SSÜ^SP{flHlSU

3 tehsraoféva!, 9 pótkocsivá? é s l ó f o g a t c k k a i ftri s z e relve v á ü a l
mindsRnemö
i v a r o z á s t h e l í f b e n é s vid é k r e . Telefon 374. és 585. sz.

(Fekefe-ház)
kenyeres gyula,
tu'ajdonos

szíves pártfogást ké*

legmodernebb kivitelben jutányos árban
készülnek.
kérem m e g ő r z ő d n i

Ui

-..-aitwasreK^iíWt-scFr-^íWi:;!
!«

Ilii-

51

ifi i r s i

kitűnő házikoszt, frissen csapolt sör, kitűnő borok
kopható.
í z s u e s p á r t f o g á s t k é r a tulajdonos.

i®5®!

'ül:

vatsase^sseSsmatBaaEses!^-

laflpawmWi'.ttiiaiAii'Wiwii i, m nrnn-iTHtu imur íinniigjárilui, w, .úmraasa. ww*««mbs» * .:u««saKWKBis jeÉnMBBSMáSfeaaÉ^

ss*

P * ! « i e s a » s - 6 ! n S A. g j i . n .
Keleti-palota, Telefon 8 3 6 .

é s a eéfirts f f a y e s n i

fürdőszoba berendelések önlötvas fürdőkádak szolid
árakon FOGEL EDÉNÉL. Mintarsklár Takaréktár-u.
8 sz. Ipartelep Tőrők-u. Kossuth-Lajos-sug. sarok.
Alapítva 1892.

•'.-rza&azjSíSBsaszBer,

U E Ilii Ii! lililil

*

s a

Keiemen-utca 7. sz.
; Iskola-utca 18. sz.
Szeged

sz.

kir. város

közéleimezisi

gyógyszertárban Sy.Sged SzécsányMér.

hivatala.

Hirdetmény.

(3SS3S

Értesítem a város közönségét, hogy a tűzifa legmagasabb árait a mai naptól kezdődőleg az alábbiakban állapítom ínég és pedig :
Egy öl keményt'izjfa a telepen átvéve
.
• 31Q — K
Egy min. kemény tűzifa vágatlan állapotban
a telepen átvéve
18 50 „
Egy mm. kemény tűzifa felaprított állapotban
a telepen át ve ve
.
.
.
21-00 M
Egy öl fűz, nyár és nyirfa a telepen átvéve
205-— „
Egy mm. ilynemü fa vágatlanul a telepen átvéve 13 50 „
Ugyanez aprítva
!6v- „
A közönség kívánságára köteles a kereskedő a fát
akár vágatlan, akár felaprított állapotban niétermizsánkint is — kiadni.
Ezen árak az e árusító fakereskedők üzleteiben
látható helyen kifüggesztendők.
Szeged, 1918. március hó 28.
Ad 2421/918. ké. sz.

Dr. Somogyi Szilveszter,

1-2
Szeged

polgármester.

sz.

kir.

város

közélelmezési

ftf8dí«BSf»
5 szánt.
Legjutányosabban és legdivatosabb kivitelbea készülnek costtimök, ruhák, estélyi
toiletíek, színházi blousok, alakítások iá.

kilf'snö hatású kapható a Leinainger

Rruai S á n ö o r és Fia
cukrászata

SZEGED
•
Klauztíl-tér 1.

Telefon 251.

iirieiiielei

hivatala.

Hirdetmény.
A város közélelmeiéti hivatala segíteni kiván a
fejmunkások sulyds anyagi helyzetén, akik háztartást
nem vezethetnek és vendéglői ellátásra vannak utalva.
Létesít április hó l-től kezdődőleg egy konyhát, ahol
napi 6 (fiat) korona fizetés ellenében ebedet és vassorát fog kiszolgálni.
A fejmunkások vendéglője Horváth „HágiMéle
vendéglő külön helyiségében lesz, házhoz hordani az
ellátást nent lehet, fiz napra előre kel! az ebéd-vacsora árát megfizetni. A tiz napra szóló bérleti jegyet
előre fizetés ellenében Balogh Károly tanácsnok adja
ki, minden nsp d. u. 3 - 4-ig a városi közélelmezési
hivatalban (Földszint 3. sz.) Az ebed áll egy csésze
levesből (has leves, hamis leves) 10 dkg. kisölt húsból,
vagy főtt húsból, — idény szerinti főzelék, naponkint
változtatva. Egy adag tészta, sült vagy főtt naponkint
változtatva, kenyérjegy ellenében. kenyér kiszolgáltattatik, ezért külön fizetés nem jár. Egy heten egyszer s
városi iialászatbol nyert halból lms helyett hallal szolgálunk. Vacsora: lü deka sült huskörözé seh
Felkérem azokat a fejmunkásokat (tisztviselőket) a
kik április hó 1 tői kezdve ebédre vacsorára 10 napra
bérelni akarnak, nálam d. u. 3—4-ig jelentkezzenek.
Szeged, 1 18. március hó 27
2430/918. tan. szám.

Balogh,

1—3

tanácsnok
a közélelmezési hivatal
vezetője.

JtyfMMtott féstmj k

l l f
I l i i - t ó l 8,

Rjőnlia
elsőrendű készítményeit.
fórán-utae

S.

