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Hős államférfiak.
A központi hatalmak országaiban is sok
a vérmes reménvü és erős tempera merítumu
ember. A hevesvérűség pedig sokszor ártalimas, ha csapongásaiban nem korlátozza erős
logika. Mi tagadás benne, voltak, akik azt
Jósolgatták, hogy április tizedikére a nagyi
Hindenburg Páris utcáin fog reggelizés előtt
e's után sétálgatni. Olyanok is. akik egyébként egészen okos emberek. De csak egyébként. Hindenburg egyelőre szerényebb dicsőségű sétákkal kénytelen megelégedni, aminek oka persze nem az ő hadvezéri képességeinek fo gtía tékkos á gába n. hanem nagyon
egyszerűen abban rejlik, hogy most a nyugati harctéren harcol.
Eddig legalább igy hittük. Ma azonban
nálunk is nyilvánosságra került az a nyilatkozat. amelyet a hatalmas Montenegró megközelíthetetlen hadvezéri tulajdonságairól világszerte hires hadügyminisztere, ama bizonyos Hajdukovies tett közzé. Eme Hajdukovies most Londonban él, nem angol pénzen,
ahogy az elfogult központi polgár hiszi, 'Inanemi az Északi Tenger fenekén többszáz
kilométer nagyságban és egv tagban elterülő
hatalmas birtoka jövedelméből. Ama bizonyos
•Hajdukovies nyilatkozik a londoni lapokban,
mondván, hogv meghallja, az egész világ:
ama hírek, hogv Montenegró a központi hatalmakkal különbékét "köt. teliesen alaptalanok, a rnonteriegróiak vállvetve harcolnak
Franciaországban a kanadai és dé!ia«frikai
csapatokkal és >a központ' hatalmak formális
békeajánlatait
felháborodásai uitasi'tottáfc
vissz. íme, ezért nem sétálhat Hindenburg
április 10-én Parisban. Az angolokkal bírna
valahogy, talán a franciákkal is. esetleg a
dél afrikaiakkal is, akikre amanembizonyos
Hajdukovies olyan büszkén hivatkozik. De a
monteuegrciakkal soha. Igen! ő k ott harcolnak! Harcoltak eddig is. Harcolni fognak.
Tartják a frontot szilárdan. Nemcsak addig,
amig élnek. Azután is.
A krónikás, akinek nap-nap után kínálkozik a komoly és súlyos témák egész sokasága, meg nem teheti, hogy hébe-korba rá ne
mutasson az ilyen groteszk és siralmasan
kómikus jelenségekre. E hősi póz, mely lólábakon ágaskodik és püffögő álpátosztól
szánalmas) sokszor irányit, sajnos, amaegészennembizonyos Hajdokovicsnál számottevőbb férfiakat is. Pedig már megtanulhatták,
volna az urak: a diplomata, az állmférfi ne
hős legyen, hanem okos, jólszámitó, belátó,
Szerető szivü, vértől irtózó, sokat tudó. sokat tapasztalt és nyilt eszii ember. A hősködés legyén azoké akik nem voltak fronton.
A hősiesség, akiknek harcolni kell.
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Német csapatok az Oise-Aisne
csatornáig törtek előre.
- Ceyey la Chafeaufől keSeire s m e n kiépített ellenséges állásokat bevettek. — A márciusi repGlőhareok
eredménye. —
BERLIN, április 9. A nagy főhadiszál- szonhárom kötött léggömb és háromszáz lás jelenti: A harcvonalon sok helyütt élénk negyven repülőgép volt amelyek közül egytüzérségi küzdelem fejlődőit ki. Az Olse százöívennyolc vonalaink mögött, a többi
déli partján Scöler és Wichura tábornokok pedig mcgáilapithatólag az ellenséges állácsapataj az ellenséget újból megtámadták. sokon tul zuhant le.
Az Oise és Folembray között áz Ailetten tul
Mi harcban nyolcvanegy repülőgépet és
az Oise—Aisne-csaíornálg törtek előre. He- tizenegy kötött léggömböt vesztettünk,
lyi harcokban elfoglalták a Gúny tól keletre
A többi ttóPtit&reii nincs újság.
elterülő, szívósan védelmezett erődöt. ÉszakLUDENDORFF. első tőszállásmestöf.
ról és keletről támadva megmászták a CouEsti német Jelentés.
cy la Chaíeautól keletre emelkedő magasBERLIN: A WolH-iigynökség jelenti
lat meredek lejtőit és az ellenségnek erősen
9 én este: A íabassel csatornától északra
kiépített állásalt rohammal elfoglalták. Ouibehatoltunk az angol és portugál állásoknoig és Ladrlconrt helységeket elfoglalták.
ba. A Somme mindkét oldalán levő harci
Különösen elkeseredett küzdelem után
fronton heves tüzérségi harcok. Az Oise
ma reggel az erődszerűen kiépített Coucy
déli partján az ellenséget Coucy le Chala Chatau is elesett.
teau és Brancourt között is átvetettük az
Március havában az ellenséges légi
Oise-HAlsne-csatornán.
haderő vesztesége a nyugat! harctéren hu-

Ujabb csapatok száriak partra Vladívosztokban
MOSZKVA, április 9. Cato japán admirális meglátogatta Vladivosztok polgármesterét és közölte vele, hogy a japán csapatok
csak azért szállottak partra Vladivosztokban, mivel az anarchia nagy és mivel a büntettek száma nagyon elszaporodott. A polgármester erélyesen tiltakozott a partraszállás ellen. Ma ennek dacára ujabb tengeri
csapatokat tettek partra.

LONDON, április 9. Reuter-jelentés
Toklóból: Japán csapatoknak pénteken Vladivösztokban történt partraszállása, amelyet
nemsokára angol csapatoknak partratétele
követett, szükséges volt. Néhány hét óta
bizonyos elemek el voltak szánva arra,
hogy Japánt cselekvésre
kényszerítsék,
mert az itt lakó japánok Ismételten brutális
támadások célpontjai voltak.

A spanyol király le akar mondani;
ZÜRICH, április 9. Itteni spanyol körök
szerint Alfonz király azért akar trónjáról lemondani, inert védekezni akar az antantnak
személye ellen irányuló uszításaival szemben, amelyek már a legszemtelenebb formában ütötték fel a fejüket. Az angol befolyás
következtében Spanyolországban szakadatlanul izgatnak a király ellen, mert az antant

követelései elöl eddig határozottan elzárkózott. A király kijelentette, hogy tudni fogja
a módját annak megakadályozására, hogy
öt is ne érje olyan sors, mint Konstantin
görög királyt. A jelek szerint az antant Spanyolországban is olyan törekvésekkel próbálkozik, mint Görögországban.

Írországban is behozzák a védköfelezettséget.
— Llogd George beszélni fog. —
LONDON, április 9. Dublin város tanácsa tegnap kijelentette, hogy minden olyan
kísérlet, amely a szolgálati kötelezettség
behozatalára irányul, áz ország minden városában és összes falujában erős ellenállásba fog ütközni. Elfogadtak egy inditványt,
amely energikus ellenállás szervezésiét kivónja,

LONDON, április 9. Az összes lapok a
hadkötelezettségnek Írországba való behozatalának következményével és a bomerule
várható terjedelmével foglalkoznak. Lloyd
George ma a véderőjavaslatról és ezzel kapcsolatban a szolgálajpkötelezettség behozatalának kérdéséről Londonban beszédet fog
mondani.
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Titkos államtanács
Párisban.
GENF, április 9. A nyilvánosság előtt
eltitkolt államtanácsot tartottak Poincaré
elnöklésével. A tanácskozáson a kabinet
valamennyi tagja részt vett. Elterjedt hirek
szerint főképen azon intézkedések kerültek
szóba, melyek Amiens elvesztésének esetén
válnának szükségessé. Poincaré állítólag a
mellett foglalt állást, hogy a kormány tekintet nélkül a közhangulatra, költözzék el Párásból. Clemenceau ezt ellenezte.

Bolo pasa kivégzését
elhalasztották.
ROTTERDAM, április 9. Bolo pasa kivégzését ismét elhalasztották, mert még
fontos közölni valója van.
PÁRIS, április 9. (fia vas-jelent és.) Ignácé katonai igazságügyi államtitkár a
kamara folyosóján kijelentette, hogy a kormány nem tagadhatta meg a katonai igazságszolgáltatás ama kérését, hogy Bolo basa
kivégzését halasszák el, miután a haditör
vényszék elnöke közölte, hogy az elitélt leleplezései, azok igaz volta szempontjából felülvizsgálandók.

P á r i s b a n tüntetnek P o i n c a r é és
Clemenceau ellen
Genf, április 9. Nyugatsvájci lapok párisi jelentése szerint a francia fővárosban a
Rue de l'Operán és a Place du Concordeon
Poincaré és Clemenceau ellen nagy tüntetések voltak.

Angol lapok m kormány
ellen.
ROTTERDAM, április 9. A Manchester
Guardian követeli a Vladivosztokban partraszállitott csapatok gyors visszavonását.
Ugyancsak ennek jelentik Londonból:
— Az angol alsóház megnyitásának első
hete viharos lefolyású lesz. Az ellenzék balszárnyának az a szándéka, hogy erős harcot indit a katonai szolgálati korhatár felemelése ellen.
A Daily News vizsgálatot követel azon
eseményekre vonatkozólag, amelyek a franciaországi vereséget megelőzték. Aí Morhlng
Post a kormány lemondását követeli.

Az irek a z á l t a l á n o s védkötelez e t t s é g ellen.
Köln, április 9. A Köhiische Zeitung közvetett uton szerzett értesülése szerint az az
angol kivánsásK hogv Írországban bevezessék az általános védkötelezettség^:, az ir nép
körében a legnagyobb ellentállásra talál. Dou>in képviselő kijelentette, hogv az ir párt az
utolsó leheletéig küzdeni fog a védkötelezettség bevezetése ellen. Hogv a sinnfein mozgalom mennyire elterjedt, bizonyltja, hogy
már saját.J*.likaturát is létesítettek.

A legújabb hajóelsülyeszfések.
Berlin, április 9. A Wolff-ügynökség Jelenti: Tengeralattjáróink Anglia keleti partjainál a La Manche-csatornában és az írtengeren ujabban öt gőzöst és négv angol halászjárómüvet semmisítettek i n s c húszezer
torina tartalommal. A megtorpedózott hajók
mind fel voltak fegyverezve és erősen meg
voltak rakva. K i ® ö s e n értékes volt a rakormánva egy hatezer tonnás száUifógözösnek. Főrésze volt a sikerekben Hundius kapitánynak.
A tengerészet! vezérkar főnöke.

MÜMAÖYAKOÍISZAS

Vilmos császárnak
felajánlják a flandriai
hercegi rangot,
AMSTTRDAM, április 9. A flandriai
tanács egy küldöttsége legközelebb a német
főhadiszállásra megy, hogy Vilmos császárnak felajánlja a flandriai hercegi cimet.

Hefffertch a német millfartzmusról
SÍiuftMit. április 9. ftetthrích álkmminiszter tegnap beszédet mondott a hadikölcsöni érdekében, A nyolcadik csatának —
mondotta, — melyre most gazdasági téren
készülünk, hatalmas sikerrel kell végződnie,
mint seregeink csapásainak. Ellenségeink; nem'
tudnak mást, mint foMon ismételgetni a régi
legendát a német militarizmusról. amelyet
meg kel] semmisíteni. Németország évszázadokon át Európa .csatatere volt "V c-ak a
német militarizrmisnak, fegyelmezett néphadseregünknek köszönhetjük, hogv ma Németország nem vált legázolt füstölgő harcterévé
ellenségeinknek, hanem azoknak az országoknak földje lett azzá. melyeknek szoldateszt'áia annak ideién a mi területünkön tobzódott. Ha Anglia nem avatkozik bele a
szerb-magvfer-osztrák konfliktusba, nern lett
volna világháború. A mi békés fejlődésünk
megakasztásn vezette Nagvbriíanniát. mert
az angol világuralom gondolata, ellenkezik
egv feltörekvő Németországgal. Anglia egyszer és mindenkorra be akar minket gyömöszölni kontinentális helyzetünk, korlátaiba. Az
1918. évi Somme-csata megadja a választ
azokra a reményekre, melyeket az ellenség
as. 1916, évi Somme-csatához fűzött. Lloyd
George 'meggyőződhetett arról is. hogv pénzügyi téren is messzehordó ágyúink vannak,
mert a német nép gazdasági legyűréséhez az
antant pénzes zsákjai nem elégségesek.

Meghiusuli oSasi kísérlet
BUDAPEST, április 9. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A Judikariákban az
olaszoknak" egy rajtaütés! kísérletüket meghiúsítottuk.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE

Offenzívát várnak az olaszok
Tirol felöl.

Szeged, 1918. április 10. "
van. Ugy látszik, hogy a felvonulás be vari
fejezve, amire abból lehet következtetni,
hogvy az eddigi utazási taillmat polgári
egyénekre vonatkozólag az Innsbruck—
Trient-i vonalon megszüntették.

L ÍEC3 UJ AíB B»
GENF: A svájci sajtóiroda jelentése
szerint Bratianu és Take Jonescu a francia
katonai misszióval" elhagyták Jasit és F r a m
claországba utaztak.
KONSTANTINÁPOLY: A főhadiszállás
jelenti: Török csapatok heves harcok után
elfoglalták a Kaukázusban Van városát.
BUKAREST: Gróf Czernin osztrákmagyar külügyminiszter ma reggel ide érkezett.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:'
A franciák nehéz tüzérségének tüze alatt
levő Nóyon székesegyháznak belseje teljesen elpusztult. A város képe egészen olyan,
mint az angolok által elpusztított St. Quentiné. A legtöbb ház romhalmazzá változott.
A franciák nem csupán a városba vezető
utakat lövöldözték, hanem tervszerüleg lövöldözték a várost is.
BERLIN: A kancellár ma este néhány
napi tartózkodásra a nagy főhadiszállásra
utazott.
ROTTERDAM: Churchill hosszabb beszédben rámutatott arra, hogy a nyugati
fronton most folyó küzdelem az angol hadianyag-állományban belájtháttatlan hézagot
teremt, amelyet csak megfeszített munkával
lehet pótolni. Ha bizonyos elemek megtagadnák a munkát, borzasztó veszteség fenyegetné az angol lőszerpótlást és az egész
angol ágyuparkot.
PÉTERVÁR: Trockij pétervári ezredekből és vörös gárdistákból sereget állított össze és 9000 embert már útnak indított, hogy betörjenek Finnországba. A csapatokat angol tisztek vezetik és angol munícióval látták el őket. 4000 orosz már átlépte awíinn határt. Trockijnak az a szándéka, hogy minden áron visszaszerezze
Finnországot, ezért egyezett meg az angolokkal is.

Genf, április 9. Az olasz és a francia
lapok nagy része napról-napra foglalkozik
a mi offeri'zivánk eshetőségével. A jelentéseken félreismerhetetlenül az aggodalom érzése vonul végig. Abban is nagyrészt megSTOCKHOLM: Az orosz kormány elegyeznek, hogy az offenziva Tirol, illetve határozta, hogy a szibériai események köTrient felől várható. A Secolo többek között vetkeztében a cári családot Tobolskból az
azt irja, hogy az olaszokkal szemben össze- Ural területén fekvő valamelyik orosz vásen 60 hadosztályunk áll- 300 kilométeres rosba szállítják.
fronton. A csapatokat Trient vidékén vonBERLIN: Hír szerint a jövö héten egyjuk öss'ze, mert onnan irányithatók Ieg- beülő birodalmi gyűlésen a román békeszerkönnyebben azok felé a pontok felé, ame- ződés ratifikálásával fognak foglalkozni.
lyek mint a támadás kiinduló pontjai tekintetbe jönnek. Boroevics kinevezése ugyan
ara engedhetne következtetni, hogy véde- A központiakkal n i n c s k ü l ö n b é k e
kező szándékaink vannak, viszont Conrad
Stockholm, április 9. Hajdukoyics, Monjelenlétéből támadásra lehet következtetni. tenegró külügyminisztere, aki jelenleg LonKonradnak a két legkiválóbb tábornok van donban időzik, nyilatkozatot küldött a lapoknak,( amelyben kijelenti, hogv a központi fiaalárendelve, Kövess és Krobaíin táborna- talmakkal
Való különbekéről szóló hirek teljegyok. Nem valószinü, hogy az offenziva ha- sen alaptaknok,
A montenegróiak vállvetve
marosan megindulna, de ha sor kerül rá, harcolnak kanadai és délafrikai csapatokkal
Déltirol hegyeiből fog kiindulni. Az a hie- egviitt FranciaországDan. A mostani idő nem
delem, — irja végül a Secolo — hogy az alkalmas arra. hogv Montenegró béketárg.vialást kezdjen legszörnyűbb ellenségével.
osztrák-magyar hadsereg fegyelme megla- Ha Montenegró akart V>lna különbekét köt'zult volna, helytelen. A katonák jól táplál- ni, megköthette volna bármikor. Talán nem
koznak, jobban, mint a polgári lakosság. A'Z köztudomású még, hogv Montenegró királya
Echó de Paris szerint a tüzérség nagy meg- és kormánya, amióta Franciaországban vannak. formális békeajánlatot kaptak a közerősítéseket kapott, úgyszintén a gyalogság ponti hatalmaiktól, de felháborodva visszais. Több hadosztály a román frontról útban. utasították,
i
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Angol jelentések a nagg visszavonulásról.
Stockholm, április 9. A Daily Express
haditudósítója jelenti a nyugati frontról:
Előretolt állásainkat a fő védehni pontokon
szisztematikusan visszavonjuk. Az ellenség
mind hevesebb és hevesebb támadásokat intéz ellenünk, rengeteg embert és tüzérséget
vet harcba. Veszteségeink emberben, hadianyagban egyaránt rendkívül nagyok. Fordulat az általános helyzetben csak akkor

lesz. ha tul leszünk azokon a súlyos harcokon, melyek a legközelebbi heteket ki fogják tölteni,
London, április 9. Az angol vezérkar
8-án este ezt a jelentést adta ki:
Eltekintve az ellenséges tüzérségnek a
harci front különböző részein, különösen
Bácquoy környékén kifejtett tevékenységétől, különös esemény nem történt. (M. T, I.)

POLITIKAI HÍREK.

A pénzügyi bizottság ülése.

Budapesti tudósítónk teíefonjelentése. —
(Wekerle nyilatkozni fog a választóreformra vonatkozó felfogásáról.) Beavatott kormánypárti helyről arról értesülünk,
hogy Vázsonyi többször és illetékes helyen
is felajánlotta lemondását, amikor a választójogi törvényjavaslat tárgyalásának elhalasztása valószinii volt. eLmondását sohasem fogadtaák el. A kormány teljesen egyet
ért a választójogi helyzet legsürgősebb
mérlegelése tekintetében. Kormánypárti körökben annál feltűnőbbnek tartják, hogy
Wekerle személyét általában mégis különválasztják a kormány többi tagjaitói és különösen a munkapárton mintegy szembeállítják őt a kormány választójogi politikájával.
A kormánypárton azt beszélik, hogy pénteken Wekerle alkalmat fog keresni, hogy
még a bizottsági tárgyalások előtt e tekintetben minden félreértést eloszlasson.
(Serényi kihallgatása a királynál.) Gróf
Serényi Béla földművelési minis'zter mai
kihallgatása során kifejtette az uralkodó
•előtt a választójogi reform elé tornyosuló
akadályokat és rámutatott azokra az utakra
és módokra, amelyek a nehézségek leküzdésére alkalmasak,
(Kozeiedea a kormány és a munkapárt
között.) Szerdán délelőtt a miniszterelnöKseg
palotában hir szerint nagyfontosságú -tanácskozás lesz a választójog ügyében. A tanácskozáson -részt vesz Wekerle Sándor miniszterelnök, Vázsonyi Vilmos igazságUgyminiszter, gróf Ápponvi, gróf Aiutrassy, gróf íisza
István és a -munkapárt vezérféniai- közül töbiben. Politikai körök véleménye szerint a
munkapárt nagyjában elfogadja a kormány
módositásait. A szerdai értekezleten, felölelik
az egész választójog kérdését és különösen
azoknak a differenciáknak eloszlatásáról lesz
szó, amelyeket még munkapárti részről a
javaslat eltem fölvetnek, A munkapárton kizártnak tartják egyébként az u.i választások
elrendelését és inkább részleges kormányválságra gondolnak. Ebben az esetben kormányelnöknek gróf Serényi Bélát emlegetik, aki
;a legalkalmasabbnak mutatkozik az ellentétek elsimítására.
(Esterházy tanácskozása Wekeflével,
Tiszával és Vazsonyival.) Gróf Esterházy
Móric miniszter, akit a király tudvalevően
hétfőn kihallgatáson fogadott, Wekerle Sándor! miniszterelnökkel és Vázsonyi igazságugyminiszterrel hosszasan tanácskozott a
választójog ügyében. Kedden délelőtt a pénzügyi bizottság ülése közaen Esterházy megbeszélést folyatott gróf Tisza .Istvánnal is.
Legyen világosság t
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A képviselőház pénzügyi bizottsága kedden
•délelőtt ülést tartott Madara^sy Gábor elnöklésével. Az ülésen a vagyonadó átruházásáról szóló javaslat tárgyalását folytatták.
Az első felszólaló Teleszk.v János volt.
Azt tartja, hogv a progresszív örökösödési
adó addig, amig a jövedelem és a vagyonadó megfelelően kiépítve nincsen, az ingatlan vagyonnak túlságos megterhelését jelenti.
Inkább egyéb illetékek emelésével kellett, volna a bevételeket fokozni. A mezőgazdasági
ingatlan vagyont terheli meg leginkább a javaslat és ez határozottan egyoldalú terhelés.
Reméli, hogy a részletes tárgyalásnál e tekintetben -módosítások történnek. A javaslatot általánosságban elfogadja, annál is inkább. mert azt tartja.. hogy mulasztások
történtek az utóbbi, időben az állami bevételek fokozása tekintetében.
Münnwh Kálmán helytelennek tartja azt,
hogy a -tartozékok., a gyáripari felszerelések
ingatlanoknak' tekintetnek és igy suiyosabo
illetékek aia jutnak, mint az ingatlanok.
Gróf Tisza István: A javaslat SOK jogbizonytalanság megszüntetését fogja er.dmóny-ezni. A nagyrészben ingatlanokból aiíó
hagyatékoknál a megterhelés igen- súlyos,
mert az örökösödési -adó tulajdonképpen az
örökösödési illeték és az ingatlanátruházási
illeték együttes összege. Ez különösen a nagyobb kisbirtokokra és a középbirtokokra ró
nagy terheket.
Már pedig ezeket az osztályokat, amelyek a nemzeti tradíciók legbiztosabb zászlóvivői, súlyosabban terhelni, mint más osztályokat, nemcsak méltánytalan, de káros is.
Annikor ezt hirdeti', nem ezen osztálynak
egyes tagjait akarja védeni, hanem a. nemzeti, érdeket. Az örökösödési illeték tekintetében a progressziót inkább a nagyobb vagyonná] kivania. a középíokozatoknát a tételek enyhítését. A középfokoknál enyhíteni
kellene az örökösödési illetéket az ingatlanátruházási illetékkel és méltányosabban kellene megterhelni ezeket az osztályokat.
Hegedűs Lóránt, helyesli, hogv progresszív örökösödési adót a jövedelmi adóvai
kapcsolatban hozzák be. A biztosítási összeg
illetékkötelezettségét azonban szociális szempontból helyteleníti, mert a kisembereket
suitia és jogilag is lehetetlen.
Gróf Pejaesevics Tivadar: A horvát bánnak beküldött horvát fordítás oly hiányos
volt. hogy azt. megérteni nem' lehetett és azért most indítványozza azokat a módosításokat, amelyeket a horvát autonómia Szempontjából szükségesnek tart.
Wekerle Sándor miniszterelnök: Elismeri, hogv Münnioh kifogásai indokoltak és ezért nem ellenzi, hogv a gvári felszereléseket
ingóknak tekintsék, ugv amint az a polgári
törvénykönyv tervezetének megfelel. Hegedűs felszólalásával kapcsolatban, indokoltnak
tartja, hogv a biztosítási összgeknek csak
egv részét tartsák vissza, a többit pedig
mindjárt adják ki az örökösöknek. Tisza István ,azon kívánságának, hogv kamatmentes
halasztásokat adjanak, készséggel tesz eleget.
A részletes tárgyalás során
Popovics
Sándor pénzügyminiszter kéri, hogv az egyes
szakaszoknál a kifogásokat adják elő és ő
majd azután megfontolás' 'tárgyává teszi
azokat.

Popovics miniszter beszéde után az elnök az iilést délután háromnegyed 2 órakor
szerda délelőttre halasztotta.

Szeged közegészségügyéről.
Irta: Dr. Máchánszky László.
(V.) Városépítési szabályrendeletünkelt
olv értelemben is át kell dolgozni, hogv tekintettel legyen nagyobb beépítetlen telkek
paroeMázásártáli és beépítésénél arra. almi
már a Kass mögötti telkek építésénél gyakorlatilag is bevált, hogy az udvar lehetőleg
ugy helyeztessék el. hogv közös térség álljon elő és ezáltal az udvari lakások is mind
kellően levegősek és kellően világosak legyenek. Meg kell továbbá változtatni népünk
ama szokását, hogv a házakat, különösen a
ikis-köruton kivül esö részen és a tanyán véggel helyezi ei az utca irányában, ahelyett,
hogv az egész ház az utcára nézne. Ezáltal
az ablakok nem fedetnének el széles tornáccal, amit még ősztől-tavaszig a füzérekben
siirün lecsüngő paprika teljesen sötétté tesz,
mert a német közmondás „Wohin die Sonne
nicht áeremkommt, da komntt d.er Arzt heréin!" még ma is igaz,
A szabályrendelet szigorúan előírja, milyen tűzfalat, miiven kéményt építsünk. Tekintettel' van a tűzbiztonságra, a szomszédhoz való viszonyra, csak épen a közegészségügyi viszonyokra nem. Elő kell írnia, mekkora nagyságú és számú ablakot kell épifceni,
reá kell kényszeríteni népünket, hogv padoltassa fel lakását, ne lakion földes szobában,
hisz a tuberkulózis terjesztésében, főszerepet
játszik a nedves, földes lakás, mert ha jogosult az, hogv a tűzvész ellen védekezzünk,
ugyanakkor jogosultnak kell lenni annak a
kívánságnak, hogy a tűzvészként terjedő
tuberkulózis és más fertőző betegségek ellen
védekezzünk. Azt. mondaná valaki, hogy nem
birja meg a mi népünk ezeket a kiadásokat.
Akkor én, azt. kérdezem: Nem inkább ezekre
van-e szükség, mint a selyem ruhára, a drága
bársonyra, a nagy arany láncra és más ezerféle hívságos luxuskiadásra? Gazdag a mi
népülnk. csak, közegészségügyi ismeretei csekélyek.
Nagyfontosságú közegészségügyi kérdés
a központi temető elhelyezése. Nem az a lényeges ebben., hogy hová helyezzük el, mert
afelől meg vagyok gvőződve, hogy a temető
számára olyan helyet fog kijelölni a hatóság,
amely közlekedési eszkölzökkel könnyen megközelíthető lesz, hanem abból a szempontból
akarom a központi temető kérdését tárgyalni, hogy e kérdéssel kapcsolatban a temetkezésnek egészen uj alapokra való fektetései
kell a hatóságnak megteremtenie. Bámulatos
és .csodálatraméltó, hogy micsoda óriási
költséget emészt fel a halottak e'temetései a
mai viszonyok és a mai szokások szerint.
Véleményem az, hogy e tekintetben túlságos
költekezésre van a lakosság reá kényszerítve
s ha a központi temetőben stílszerű és modernül berendezett ravatalozó épület készül
majd, ez a családokat óriási költségektől tudja megkímélni. Kiszániithafatla'n közegészségnyereség lesz azon a ré/en is, hogy a háznál való ravatalozás'',oz szükséges szereiékek, drapériák nem veszélyeztetik a közegészségügyet azáltal., hogv egyik halottas
házból a másikba kerülve a betegségek terjesztőivé válnak. Ha a központi ravatalozó
utján bonyolítja le, a kcgveíei minden kívánságának megfelelően a hatóság által íentartott szervezet a temetéseket, óriási tehermentesítését eszközölte azoknak a családoknak, akiknek kedves halottjuk eltemetése
alkalmával -napokra fel van forgatva lakásuk
és lehetetlenné van téve produktív munkára
szánt idejük.
Arról is sokat" lehetne beszélni, hogv a
!
magánvállalkozást, melynek ezen a réven
| tulon-tul nagy a • haszonrészesedése, teljesen
' kiszorítsuk. A központi temető és a központi
ravatalozó megalkotása egészségügyi, rend-
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őri és igazsáscüevi. valamint tudományos
áaemho»tból is nagy szolgálatokra van hivatva.
Végűi engedjék .meg. hogv Lehány szóval rámutassak arra, lroav fejleszteni keli
azokat az intézményeket, amelyek a közegészségügy szolgálatában állanak. Rendelkezik már Szeged város számos ilven intézmény fölött. Hogy csak néhányat említsek:
működik a vegyvizsgáló állomás, megvannak
a fényes állami intézetek r a bábaképezde, a
gyermekkórház, szemkórház), a szegényes
városi közkórház, a kerületi munkásbiztositö
pénztár által fentartott rendelő intézet s a
legutóbb létesített csecsemő-gondozó és a
nemi betegnek ingyen rendelő és felvilágosító
intébet, működik a tuberkulózis leküzdésére
a dispanzer, vannak nrvaházamk, szegényhazak, ? népkonyhák. vannak fürdőjük. végii!
melegedő szobák, gyermektelruházási akciók
egészítik 'ki az intézmények sorát. Azonban
mindez nagvon szegenv-fs és kevés egy
100.000 lakosnál több leiket számláló városban. Ezek a kérdések -mind fejlesztést és
megoldást igényelnek. .;t csupán annyit
akarok róluk megjegyezni, hogy az intézetek
fejlesztésénél nem szabad, hogv szűkkeblűség, vagv kicsinyes szempontok vezessék a
várost. Nagy áldozatokat kel hozni e téren,
hogv igazán hosszú időre szóló intézményeket teremthessünk.
Ha igazán ipari, kereskedelmi és kulturális gócponttá akarjuk tenni Szegedet, akkor nem szabad mint az egyetemek kérdésénél magunkat háttérbe szoríttatni, hanem m a r
előre, a magunk erejéből kell olvan intézményeket létesíteni, amelyeknek továbbfejlesztésévei az államnak is érdemes foglalkozni.
A jó közegészségi'tev
megteremtéséhez
jó orvosok is kellenek. De az orvosi tudományt, — mint ahogy a természettudományok egyikét sem — nem tehet, könyvből
megtanulni, ahhoz laboratoriumoKra, klinikákra van szükség. A tudományegyetemet
Szegednél szerencsésebb varosok kapták, a
közel, jövőben nincs is kilátás, hogv Szeged
egyetemhez jusson. De ha Szeged városa és
közönsége erősen akarja, megteremheti Kö.'n
és Düsseldorf mintájára az
orvos-továbbképző akadémiát.
És itt első sorban arra van
szükség, hogy építtesse meg a város ui közkórházát, ugy, amint azt Korb Flóris által
megterveztette és ahogyan már a drezdai
világkiállításon kitüntetést is nyert reá. Jól
ítudom, hogy közegészségügyünk feilenditesére nagy áldozatokat kéri hozni, de állítom,
hogy nem improduktív tőkebefektetés ez,
m e r t kamatostul megtérül azáltal, hogy a
város minden rendű és rangú polgára egészségének védelmét megtalálja benne.
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Szerdán ét csütörtökön
április 10-én és 11-én

S t u a r t lV«bb»,
a nagyszerű detektív legújabb esete.
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szegedi

lakástizsora

rejtelmeiből.
— Hetvenezer koronát kérnek egy három
szobás lakásért. —
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5—6 - 8 koronáig grammonkint.
Brilliáns ékszerekért is magas árakat fizetek-

Rimus 'r. .
A felei g e .
Tomari dr. .
Stuart Webbs

Werusr Sraus
itawhsrter asszony
Lupu Piek
Ernst Reicher.
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BAadások d. «. 5. 7. és 9 órakor. Jegyek előreválthatok d. u. 3 órától kezdve.

. TUDOMÁNY
IRODALOM
A

Holnap

Szegeden,

Éppen tíz esztendeje, hogy Váradon egy
(Saját
tudósítónktól.)
A lakásuzsora
persze Szegeden is szépen kivirágzott. Sót csomó fiatal poéta, össze verődött, és egymással
talán; legszebben az összes vidéki városok ••társulva megalapították A .Holnapot. Ez A
között, -mert hiszen speciális helyzete egye- Holnap szabad és modem költői egyesülés volt,
nesen erre kárhoztatja. A tanva meggazda- a tagja inaik harminc éven alul kellett lénniök,
Ady,
godott. mi sem természetesebb, ihogy most í g y jelent meg A Holnap első kötete,
már élni akar. Bejön tehát a városba, ahol Babits, Balázs, Btítka, Ernőd. Juhász és Mikanélkül is volt és van már egv kis háza. a lós Jutka verseivel, Antal Sándor előszavával
melyben ugyan eddig lakók laktak, de most •és Honfi Nándor portréira'!. Antal Sándor <mte
azokat sorra kitelepítik. A környékbeli ki- den egyes .költőt külön is bekonferált, éppen
sebb községedben árvizeid pusztítottak, sok- nem hízelegve nekik, ugy hogy a fővárosi kriház összedőlt, a hajléktalanok, akik hajlékuk- tikának' jobb véleménye volt a legtöbb holnaka) együtt a kenyérkereset lehetőségét is el- pé* 'költőről, mint. a szigorú pápaszemii Anta'l
vesztették, beözönlőitek a városba, hogy itt Sándornak, A Holnap első és második antolóteremtsenek maguknak u.i egzisztenciát. Az giája, ez utóbbi Kollányi Boldizsár előszaváidehelyezett katonasággal,
csapattestekkel
val, valóságé® irodalmi forradalmat keltett.
özönével jöttek Szegedre az uj lakosok. Mi- Rákosi Jenő két hosszú tárcában támadta a
után pedig a háború alatt itt is szünetelnék
fiatalokat, a vicclapok ós kabarék paródiáikat
az építkezések, a megvolt lakások lassankint
elfogytak — maga a katonaság is ugyan se- boztaík róluk, a hohiapos nevezet szállóige lett
gítette és siettette ezt a folyamatot — és és később magával a vezérrel, Ady 'Endirével
szépen kivirágzott és mostanra már egészen Is polémiája támadt A Holnapnak. Most, az u j
magyar lirai .költészet forradalmas és diadalterebélyes fává nőtt a lakásuzsora.
mas
jelentikezésénak tizedik évfordulóján A
El kellett mondani mindezeket bevezeHolnap
Szegeden jubiláris ArocMmi matinéval
tőül máskülönben nem fogja tudni a közönség megérteni, hogvan fejlődhetett az uzsora lép az irodalomkedvelő közönség elé a Korzóaddig, hogv egv háromszobás lakásért ma moziban 14-én, vasárnap délelőtt, A Holnap
70.000 koronát kérnek, és kapnak
Szegeden. matinéjának aniisora az igazi költészet és a koTény ugyanis, hogy ezidöszerint lakást egy- moly művészet jegyében alakult. A. Holnap
általán nem, vagy csak ugv lehet kapni, ha .költői közül az egyetlen Váradon maradt poéaz, akinek a lakásra szüksége van, megveszi Ifa, & finom és nemes hangú Dtifka Akos és a
a lakás bútorait is. Ennek az ára persze hor- szegedi Juhász Gyula versekkel szerepelnek,
ribilis. megfizethetetlen, Legutóbb például a Antal Sándor, aki hosszú éveket töltött StockTisza Lajos-köruton 70.000 koronát, kértek holmban és személyes ismerőse volt a svéd ti-.egy háromszobás lakás berendezéseért. Per- tánnak, Strindbergről és a. nőkről mond el érsze, az összegben benne van a lakás lelépési dekes és igaz intimitásokat, Tabéry Géza, akidija is, mert a berendezés a mai háborús nek szegedi vonatkozású háborús regénye orárak szerint sem ér többet, mint 20.000 ko- szágos feltűnést keltett, egy elbeszélésével szeronát. A lelépési dii tehát lámivalöan szép repel, mig Ocükay Kornél, a szegedi színház
Összeg.
népszerű tenoristája Reiriitz Béla megkapó ere
Akik figyelemmel kísérik a lapok hirde- jii Ady-dalait fogja énekelni. A nagysikerűnek
tési rovatát, nap-nap után találnák hirdeté- Ígérkező magas színvonalú irodalmi matinét
séket azonos szöveggel: a lakás bútorral a Szegedi Társadalomtudományi Társaság renegyütt átadó. Legutóbb a Kossuth Lajos-su- dezi és azon jblen lesz a nagyváradi művészvigárut 8. számú ház egyik lakója nyilatkozott lág több kiváló személyisége is. A Holnapnak
hajlandónak megválni háromszobás lakásától már a neve is vörös posztó volt annak idején
berendezéssel együtt 50.000 koronáért.
az irodalmi maradiság szemében. H a d d mondHát persze, ez sok. .Nagy kevés ember juk el itt ez alkalommal e név eredetének hivan abban a helyzetben, hogv pusztán a la- teles történetét, A váradi költők éppen .arról
kásért 50—70.000 koronát fizessen ki. De tárgyaltak, mi legyen a neve az u j lirikusoík
mégis akad. Hanem a hatóságnak nem sza- egyesülésének. Adynak nagy érzéke volt jó oibad tétlenül tűrni ezt a veszedelmes uzsorát. mek iránt is, még váradi riporter koráiból, őt
Le keil törni, mindenesetre, minden eszköz- unszolták, mondjon valami megfelelőt. Majd
zel. Es minél előbb. Nem szabad patópálos- holnap — válaszolt Ady, mert igen álmos és
kodni, cselekedni kell. A hatóságnak meg fáradt volt már. Hát jól van, akkor legyen
keil találni a módját,, hogv miként. Csak egy .Holnap — fejezte be .a vitát Tbitlka. Ákos és így
fontos, hogy azonnal,- .rögtön, halogatás nél- lett belőle A Holnap!.
kül. Ha másként nem megy, a budapesti példa szerint, ahol kilakoltatják a kapzsi lakót
lakásából, amelyet aztán a följelentő kap meg.

ARANYAT VESZEK
detektivdráma 5 felvonásban.
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és egyéb helyi vállalatok részvényeit

vásárol, elad és megelőlegez
R. miKSA bank- é s v á i i é ü z l e t e j
Széeheayl-iér, a városházával s;emben.

KÖZGAZDASÁG

Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk: Ma reggel rendkívül szilárd volt az
irányzat. A spekuláció élénk tevékenységet
fejtett ki, ami az egész vonalon nagy áremelkedéssel járt. Magyar Hitel 1185—94,
Osztrák Hitel 820—32, Agrár Bank 918—35,
Fabank 856—65, Hazai Bank 788—90, Ingatlan Bank 698,. Leszámítoló 690—88, Jelzálog 562—72, Magyar Bank 822—25, Beocsini 1085—95, Drasche 1100—50, Salgótar-i
jáni 1070—80, Urikány 783—800,
Rimamurány 964—1000, Közúti 777—82, Államvasút 894, Atlantika 1225—20, Nasici 3080,
Danica 965—80,
F o s t a é s távíróforgsíoni Oroszországgal.
Berlinből jelentik:
Frankfurter Zeitungnak jelentik Genfből, hogy a posta- és távíró
forgalom Oroszország és a központi hatalmak között május elsején nyílik meg,

HÍREK
oooo

A sárkány és a rendőr.
Amint racgliató szerénységgel megérkezik
az első langyos ©apsngárral a szépillatu ibolya, akiként jön meg, a természet akarata szerint, az érintetlen, bájos gyermeklélekben a
vágy az első szelíd tavaszi játék: n sarkányozás után. Nem mondja neki senki, hogy vedd
elő kékszemű gyermek a "törékeny nádat, az
öreg ujságpapirost, a kevéske kovász-ragasztót, amit ugy (kell most elcsenni a szűkös fejkvótából, vedd élő, te tudod honnan, a vékonyika spárgát, ami most valóságos kincset ér —
és játszál kedved szerint, játszál boldogan,
amint azt az aranyos napsugárban fürdő, szép
lelked megköveteli . . . Mégis megjelenik a
tavaszi levegőben a szegleted papírsárkány,
amit a kis remegő gyermek áhítattal néz órákon át s ha nem „szitál1', nem „bukik le", megjelenük a maszatos gyermekajkon s a csillogó
pici szemokben az élet öröme, a boldogság legszebb mosolya . . . Oh, drága gyermekkor, milyen bájosan jössz vissza igy, szép tavaszi délutánokon, milyen jólesőn incselkedsz ma .is a
fáradt öreg lélekkel
. Szinte megállítasz
bennünket pár percre, hogy nézzük a csendes,
szellőnélküii levegőben a papirsáilkányt, nézzük a fényes napsugárban az immár ismeretlenné vált boldogságot . . . S amiig igy állunk,
amíg igy gyönyörködünk a jelenbe olvadt
múlton, mintha a tiszta ibolyára taposna r á
durva ember nyom, ugy érezzük a súlyos beavatkoizást, az álmok összeomlását, amit te
idézel elo, te csodás, te sokszor szanuivaio nyers
fiatalom.
A rendőr, aki vas-áloreád alatt magjeleíiiik, az csak egyszerű ikepviseiód neked ou, fiavataáos .fiatalom. iaaam megrezdül az ö i el kehen is az őszinte tiltakozás: ne •bántsd a gyermeket, ne érintsd meg a gyemnek jateKaií,
auert fia ezt teszed, az ó lel.civilagara vonsz
szomorú felhőzetet. Ám azért megragadja hűséges szolgá d és rendíthet l m képviselőd, «fi,
b&jfTo hivatalos .hatalom •— a sárkány spárgáját ,és lehúzza u levegőből a gyermakjaieKOt,
hogy műrészen, bátran, szinte nósiesen. összetépje azt . . . A sárkány elmúlik keze nyomán
őrösre, a spárga .is usrafiokra tszawad, csak
egy könny ég, mint gyémánt-csöpp, a p,ci
saem szegiteleoen . . . ms te boldog vagy, ie
nagy, erőszakos .hatalom, boldognak keit tenned, mert habom a gyermek inogott kiserteties
kacagásodat . . . A multak szép emlékein merengő, öreg, "roskadozó lélek elfordul szomorúan és önmagától, kérdi: miiért keli a gyeir• xniekilelekröl ieütögetni az elet h í m p o r á t . , .
.Miiért? , . , Krre csak te tudnál válaszolni, te
erősségedben is «ajnálnivaió hivatalos untatom, ha nem lennél olyan konok és főképpen
naiv . . .

mester. aua töltötte be Ötvenharmadik évét. Á
tábornokot oz alkalomból meleg ünneplésben
1
részesítették,
— B ö h m - E n n o l l i Sz ukrániai főparancsnok
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Mint illetékes helyről értesülünk, báró Böhm-Ermofli
tábornagy átvette az Ukrániában levő oszt r á k - m a g y a r csapatok főparancsnokságát.
Adják vissza a z iskolákat rendeltetésüknek. A háború kitörése idején a katonaság
tudvalevőleg a saját céljaira lefoglalta az iskoláikat is, amelyeikben nagyrészt kórházakat helyeztek el. Az utóbbi időben csaknem valamennyi iskola fölszabadult már, de néhány tan
intézet még mindig a katonaság kezén van. A
tanács most elhatározta, hogy kérni fogja a
felsőbb leányiskola, felsőapariskola ét állami
kereskedelmi iskola, valamint a többi, még katonaság kezén 'levő intézet, igy a harmadik kerületi polgári fiúiskola, kiürítését, hogy az intézeteket négy év multán visszaadhassák rendcltetésükneik.
—- Kedden reggel megkezdődött a rekvirálás Szegeden, negyedszer immár ebben
az évben. Kedden 180 katona járta sorra a
sdkszor felzaklatott szegedi házakat, hogy ismét elvigyen abból a kevés lisztből is, ami az
előző bárom rekvirálásból megmaradt. Persze, arra, hogy a város belsejéből valamit is
elvihessenek, nem igen van kilátás. Maga a
miniszteri biztos is csak a tanyákon számit nagyobb eredményre, ahol m á r napok óta katonai
őrjáratok igyekeznek megakadályozni, hogy
valaki elrejtés céljából gabonát vihessen egyik
helyről a másikra. Könnyű azonban megjósolni, hogy már .a tanyákon sem lesz valami kiváló eredmény. Ott augusztusban kellett volna
járni , . .
-—• Pünkösdkor végződik a t a r é / . Budapestről jelentik: A vallás- és közoktatásügyi
miniszter rendeletet adott ki, amely szerint a
tanévet az összes középiskolákban pünkösdre,

— Uj titkos tanácsosok. A király, mint a
hivatalos lap keddi száma ikozl-i, dr. trohászka
Ottokár székesfehérvári és gróf Zichy Gyula
pécsi püspököknek a titkos tanácsosi .méltóságot a dijak elengedésével adományozta,
— K u u n i c t e s . Vidats István taitalékos
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Szerdán és csütörtökön

Szenzációs nagy műsor

nagy dráma 4 felvonásban.

fő-

hadnagynak a. 3. honvéd huszárezredben 'különleges ahkaimazáaban teljesített kitűnő szolgálatáért a legfelső dicsérő elismerés' tudtul
adatott,
.
Kinevezés.

A

pénzügyminiszter

Papp

Kálmán szegedi lakost a szegedi .m, kir. 10. felmérési felügyelőséghez ideiglenes minőségű felmérési gyakornokká nevezte ki,
— Ludendorff születésnapja. Berlinből
jelentiki Ludendorff tábornok, él«ő föszállásLegyen v i l á g o s s á g !

L e g y e n
Legyen világosság 1

Legyen világosság!

v i l á g o s s á g !
Legyen világosság 1

vígjáték 3 felvonásban.

Előadások 5, 7 és 9 ó r a k o r .
Hegyárak : Páholy 2 60, Zsöllye
2 — I. hely 1*50, II, hety
1 20, III. hely — 70 kor.

vagyis május 19-ére be kel] fejezni, A rendelet,
eddig csupán egynehány főgimnáziumhoz érkezett meg, de nyilvánvaló, hagy érvénycsswga
az összes középiskolákra kiterjed.'
— A Dugonics-Társaság Lázár György
alapítványa. A „Szeged és Vidéke" pénteki
számában olvasom, hogv a Dugonics-társa*
ság igazgatósága -a társaság néhai elnöke,
dr. Lázár György emiékére egy <>00 koronás
.pályadíjat szavazott meg. melynek rendeltetése az volna, hogv vele minden évben a városi gimnázium növendékeinek arra érdemes
irodalmi vagv tudománvos munkáját megjutalmazza. Azt a megszorítást, hogv csak a
városi gimnázium növendéke kaphatta meg
a 600 'koronás jutalmat, meg is .ndokolju
azzal, hogv Lázár György mindig szerette
a városi gimnáziumot és annak derék tanárait, A következő napon vezércikket .közöl
erről az alapítványról és itt már bővebbén
is indokolja a megszorítást, hogy t. i. maga
Dugonics is ebbe az iskolába .ián és tanára
is volt az intézetnek. Itt egy tekintélyes pályadíjról van szó. melyért már sikereket
aratott és élemedettebb irók is szívesen pályáznának. ugv, hogv már ezért sem volna
szabad a pályázók körét ennyire megszükiteni. A pálvázat eredményes volta érdekében is
tágítani kellene a pályázhatás feltételeit. Hiszen nem lehetetlen, hogv az állami gimnáziumba, reáliskolába, városi vagv állami kereskedelmibe jár véletlenül az arra érdemes
növendék, egv fiók-Arany János vagv Ady
Endre és csak azért nem kapná meg ezt az
őt illető, az indítványozó által is neki szántjutalmat,-mert szülői véletlenül nem a városi
gimnáziumba íratták be. De egyébként is
igen különös ez a megszorítás. Lázár Gvörgv4
Szeged város polgármestere volt és nent a
városi gimnázium igazgatója. A Dugonicstársaságnak pedig, amelv tagjait Szeged
város egész társadalmából rekrutáiia, semmi
oka sincs arra, hogv egy kiválasztott intézetnek a- növendékeit részesítse különös előnyükben. Ép olvan furcsa volna, ha azon oknál fogva, hogv Dugonics András a városi
gimnázium növendéke, majd tanára volt. tagjait is csak azok közül az irók közül válogatná, akik a városi gimnáziumban jártak iskolába. Egy nem városi gimnáziumi
tanár.
— MegkeztíicK a Uíina áldozatainak
átemelését. Budapestről jelentik: A közigazgatási hatóságok és a partyidéki királyi ügyészség ugy intézkedtek, hogy a Drina fedélzetének
felbontását- és -a holttestek kiszedését (kedden
megkezdjék. A fedélzetet áttörik és — ha a víznyomás megengedi — kiemelik a szerencsétlenül járt áldozatokat. -Ha a kísérlet ily módon
nem járna eredménnyel, be kell várni az emelőhajó megérkezését. Hdmspotaky József főiigyészhelyettes indítványára kedden (reggel
az eddig kiemelt két holttest egyikét félboncolták, a másikon pedig a törvény-széki orvos
hullás zemlét tartott, Összesen, mindössze kéthárom holttestet f ognak fel boncolni, mert ez
is elegendő az esetleg fenforgó bűncselekmény]
tényállásának bizonyítására, A többi holttesten csak hullaszemlét tartanak. Szterémn .T<P
zséf kereskedelmi miniszter Abbáziáiból telefonon a legszigorúbb vizsgálatot rendelte el a
Dúnagőzhajózási Társaság ellen. A kereskedelmi minisztérium megbízottai keddenl déMőtfc
megjelentek a szerencsétlenség színhelyén. A
Sophien m á r lefolytatták a vizsgálatot, felszedte horgonyait és elindult Budapest felé. A Drina egyedii'l maradt néma halottjaival,
— Az árvizsgáló bizottság. Mélyen tisztelt
Szerkesztő Ur! B. lapjának mai száma közli
a szegedi árvizsgáló bizottság m e g a l a k u l á s t
és a bizottság tagjainak névsorát. Szíveskedjék ezzel kapcsolatban közérdekből meRen gedni b. lapjában alanti nvilt levelünk közIMU
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NŰRVsasos Polgármester Ur! Amikor
megjelent a helyi árvizsgáló bizottságok megalakulására vonatkozó rendelet, átiratban
arra kértük Nagyságodat, hogv ebire a bizottságba mintegy 400 legitim kereskedőt
magában foglaló egyesületünkből két tagot
kinevezni méltóztassék és megvoltunk róla
győződve, hogv ezen méltányos és közérdeket szolgálni kívánó kérésünket teljesíteni is
fogja. Annál riagvobb ?neglepe'iússe! - értesülünk. hogy nemcsak ez a kérésünk nem teljesült, hanem a bizottság 24 tagja között
egyetlen élelmiszer-kereskedő sincsen. Minthogy az árvizsgáló bizottság legfontosabb
munkakőre az iránvárak mégállanitása. érthető aggodalommal nézünk a sok szakismeretet és állandó kereskedelmi tájékozottságot
feltételező munka elé. amikor a bizottság
tagjai kevés kivétellel a legnagyobb mértékben laikusok. Arra kérjük Nagyságodat, méltóztassék velünk közölni, hogv mi az oka
jogos és indokolt kérésünk megtagadásának,
minthogy ez # ügyben már saját reputációnk
érdiekében is jogorvoslattal kívánunk élni.
Kiváló tisztelettel: Szegedi Kereskedők Egye.
— Az egységes birói és ügyvédi vizsga
megkönnyítése. A hivatalos lap keddi száma
rendelétet közöl az egységes birói és ügyvédi
vizsga megkönnyítéséről. A rendelet részletesen intézkedik a birói és ügyvédi vizsgára
bocsátásról és a háborúra való tekintettel
könnyítéseket tartalmaz a közjegyzö-helyct•tesi gyakorlatra vonatkozóan is. A vizsgára
bocsátás részletes szabályait az igazságiijgyminiszter állapítja meg. A rendelet kedden
lépett életbe.
—• Nyári kabaré. Tamás Rezső szegea*
hiriapiró, aki nagy sikenrat rendezte a nyáron
a katonanapok kabaréit, kedden beadványt 'intézett a városhoz, amelyben engedélyt iker arra, hogy a nyáron kabaréelőadásokat, tarthasson a Tisza-szálló ikerthelyiségében. Tamás az
engedélyt május 15-től kezdődő időre kéri. Dr.
Som ügy l Szilveszter pogár mesternek. a kérelemmel egyidejűleg bejelentette azt is, hogy a
jövedelem egy részét a polgármesteri gyorssegély-alap javára kiváltja fordítani.
— A szegedi utaszzaszióalj hadialbuma.
E fegyvernem képviselőit Szeged városa leg' először az árvizveszedelem' idején ismerte meg,
midőn bátor önfeláldozással siettek a város veszedelemben forgó lakosságának védelmére,
A háború alatt pedig, midőn a városi tűzoltóság 'létszáma erősen megcsappant, a pótzászlóalj önálló tűzoltóságot szervezett (legénységéből, mely számos alkalommal mintaszerűen
felelt meg kötelességének, (Méltán számit hatnak derék utászaink szülővárosaik legmesszebb
menő támogatására akkor, midőn egy olyan
mii létesítését tervezik, mely hivatva lesz egyrészt a zászlóalj rokkant- és árvaaiapját gazdagítani, másrészt írott emiéket emelni azon
bámulatos műszaki teljesitményefkrek, melyeket a szegedi utászok a háború alatt véghez
vittek. A könyv főérdekessége, melynél fogva
ált alános érdeklődésre tarthat igényt, azon gazdag fényképgyüjtemény, mely utászaink építő
és romboló munkáját mutatja be. Ivásban ég
képben fogja közölni a szegedi zászlóal| öszszes -századainak haditörténetét, bemutatja
tisztjeinek és legénységének arcképcsarnokjáfl,
írott emléket emel hősi halottjainak ® áttekinthető összeállításban közli a zászlóalj egyes tagjainak a háborúban nyert kitüntetését és dicséreteit stb. Az album ára az összeg előzetes
beküldésével 30 korona,
— Hatzasz számváltozás a telefon könyvben. 1916. decembcrébtn jelent meg a magyar
ikirályi posta kiadásában legutoljára a telefonelőfizetők névsora. Pedig a (két év alatt hatalmas méretű változások történtek a telefonelőfigetők névsorában. 'Szegeden például a legutolsó telefonkönyv megjelenése óta mintegy
300 uj telefonállomást szereltek föl, megszűnt
körülbelül 150 telefonállomás és végül számváltozás és átírás törtónt 185 esetben. A régi
telefonkönyv' megjelenése óta tehát mintegy

1918. április 10.
nem tudja — m-egáHapocTotf vele és lefoglalózta az árut ezer -koronával. Az emb^ézftfáfí- átvette a fuvarlevelet, amellyel eltűnt. (Minthogy
vasárnap, amikorra egymásnak -találkozót adtaik a -szállítmány k-iváltására, az ismeretlen
ember nem jelent meg a kitűzött helyen, a kofaasszny megtette följelentését a -rendőrségen.
ÍEz ideig még nines megállapítva, hogy az áru
megérkezett-e JSzegedre, de a rendőrség megindította a nyomozást
— Ar o s r i á l v s o r s j á t é k B u z Á s a . A? osztálv-

ftoTsiáték kédili húzásán 1ÖÖ.000 koronát nyert;
95036; 5000 k-oromU nvert; 92743; 2000 -koronát
nvertek: 0910 19979 90524 93482 28342 33001
38044 4098,3 48561 529-82 09582 75771 84950 94452
98739 99388: -1000 -koronát nyertek: 2413 2009
8108 109.95 11310 15080 19858 21748 24083 20399
20377 20310 20057 39213 37201 41201 42733 43090
44749 40393 47748 53388 37050 61740 71230 73793
74031 76422 78003 79380 80503 82685. Azonkívül
kihiivtek 500 és 9ftfl koronás n veremén veket. A
következő .húzás szerdán lesz.
— Éksrereít javíttassa és alakittassa a
.Roval"-kávéházzal szemben levő „Temesvári"
aranyművesnél.
— ModeH-ruh^k és kabátok előnvös árban
heszerezhetők. Anvapot feldolgozásra elfogad
ZSG? NAY db/a'terme, S**chenyi-tér 9.
Korzó-mozi fölött. teMon 1501.
— Tavaszi Uidon-átrok: Kész női- és
feárvfelBifŐk. bbtzok. aljak, ulsók, selyem
trikó kabátok és b'uzok. Mérték szerint
készülnek elsőrendű kivitelben felöltők, kosztümök aljak stb. mérsékelt áron ! REMÉNYINé
divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyitér 2. (Főposta mellett.)
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Szerdán: Ocskay brigadéros. Szinmü páratlan íiáromh.
Pénteken Boszorkányvár. Operett páros egyharmados.
Szombaton d. u.: Szerető. Szinmü. — Este : Boszorkányvár. Operett páratlan kétharmados.
Vasárnap d. u.: Csárdáskirályné. Operett. — Este bérletszünetben Boszorkányvár.

Szüdgvf Aladár Jubileuma, A színészet
életének; romantikájához tartozik a jubileum.
Ennek a -rendezésében a főszerepet a sziv viszi és akiik a metier szerint a különféle érzéseket mímelik, ilyenkor a saját érzésüket adják
ós szólaltatják -meg. A szegedi színészet ima jubileumi ünnepséget tartóit. A páyatársuk egyikét: Szilágyi Aladárt ünnepelte, aki a pályáján elérkezett a harmincadik évfordulóhoz.
Harminc, esztendő nagy idő, meg nagyobb, ha
valaki ezt az időt. mint színész a vidéki színészetnél tölti el, ahol a tapsokon üdvül a jól végzett feladat teljesítésének az érzése az egyedüli
jutalom a sok-sok mókáért ós könnyekért és
ahol ranghoz mindenki jut, dio módhoz senki
sem. A közönség és a szinésztár-suaii tagjai,
amikor ma egy pillanatra megállították Szilágyi Aladárt, hogy emlékeztessék az*ifju®ág tavaszára és a kezdés időszakára, egy harminc
esztendős multat jutalmaztak. Enn ek , a jutalomnak adott hangot az előadás (kezdete előtt a
színpadon dr. Szalag József főkapitány, aki a
h atóság, a szín ügyi bizottság és a közönség nevében üdvözölte a jubilánst és Almáig Endre,
— Karbidlámpa, kerékpárgummi. finom aki a színtársulat érzéseit tolmácsolta. Minds/eiepgunmíi. Natiotiál ragasztó, szerelékek ketten megb'zójnk nevében értékes emléktárés alkatrészek nagy tömegben kaphatók gyukat nyújtottak át Szilágyi Aladárnak, aki
pár szóban meghatottan válaszolt az üdvözléSzántó Sándor gépraktárában* Kiss D. pasekre. Az intim és meleg színpadi ünnepség
lota, Kfss-utca.
után kezdetét vette az előadás. Szigeti József
színjátéka: a. Rang és mód került színre, melyLegyen világosság' ben az ünnepelt Bamnai iGerő szerepét játszotLegyen világosság!
ta. Szin-reléptekor hosszantartó tapssal, köszönifőtték és felvonások után lelkesen szólították
a kárpit elé. Az el-sŐ felvonás után felnyújtotLegyen világosság !
Legyen v i l á g o s s á g !
ták a város közönségének nagy koszorúját és
ezenkívül a vastaps nendkivüli-ségében is részesítették, ami csak primadonnáknak dukál és
szolgál a dicsőségükre. Ah, a vastaps! És mond
ja még valaki, hogy nem érdemes a vidéki szeCOGO
mészet
— sokszor sótalan 7- kenyerét enni,
AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:
ami-kor
harminc év után imég a Vastaps is oszSzerdán és csütörtökön: „A sárga ördög" dráma 5
tály-részül juthat . . . Előadás után a jubiláns
részben. Stuart Webbs film.
Péntektől-vasárnapig: „Legyen világosság" dráma 5 tiszteletére lakoma volt a /Gm-vigadóban.

Legyen világosság !

~

JVTözl

felvonásban. A főszerepekben
Leontine Kühnberg.

Bernd

Aldor

és

A VASS MŰSORA:

Vasárnap 14-én: „A törcsvári birtok" detektivdráma 4

részben
"AZ APPOLO MŰSORA:

Vasárnap 14-én:
részben.

„Álarcz

alatt."

Bünügyi

dráma 4

* Henny Poríetmel a legbájosabb német
moziszinészinőnak legnagycfbb alakítását fogjuk látni pénteken, szombaton és vasárnap a
Korzé-imoziban. Egy 7 felvonásos, hatalmas
filmtragédiának „Az óriás öklének" hősnőjét
játsza hatalmas erőv-el, elragadó művészet tel.
A darab első részének -bemutatója pénteken
lesz.
* A sárga ördög a címe egy izgalmas és
rendkívül érdekfeszítő, különleges díetektiviörténetnek, amelynek középpontjában égy japán
tudós áll,, akinek terveivel Stuart Webbs felveszi a harcot. Ez-t a nagyszerű detektiv drámát szerdán és csütörtökön vetítik az Urániában.

IllilIllSliSiWflllig!
é s m á s értékpapírokat
:-: v e s z " é s e i s d a :-:

SZEGED! NÉPBANK
Kossuth Lajos-sugárut 13.

u. m. elsőrendű d a r a b o s é s oltott m é s z , portt a n d c e m e n t , g i p s z kátrányelszigetelő- és fedéllemez, beton- és kőagyagcsővek, menyezetnád, slb.
anyagraktárunkban előnyösen beszerezhetők.

SSEiEBf B18SE69ESIStET L-L

Mérei-uiea 2 1 . é s 15ja.
Telefonszámok: Áf uraktár 23L, Tüifzatelep 16-47.
Bank 385.
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VÉRTES $I!K9A

7(égi világból.
*

- Szegedi történetek, Irta: Cserzg

jYtihálg,

18

BETYÁiRttMEGSÜIiErr.
— No, mi az újság, atyafi?
kérdezte
tőle, miikor fölvezették.
— Nagy kérésem van, tekintetes uraru,
legyen szíves hallgassa meg.
Halljuk no . . .
— Hírt kaptam a feleségem felől, hogy
lebetegedett,
— És?
— Fiam születeti
— Fia?
— I w . . . —- mondta büszkén Fejes
Nagy Mihály s a szemei megcsillantak.
— Az elég haj, öcsém — mondta feddőír
iPálfy Ferenc. — És maga mégis ilyen életre
vetemedik. Mit tanul az a gyerek az ilyen apától? Micsoda ember lesz abból a gyerekből!?
Fejes Nagy (Miihály lelógatta a fejét.
— Aztán mit akar ezzel mondani? Miért
kellett ezzel ide kéredzkedni?
«—> Azért, tekintetes uram, hogy szabadságot kérjek.
— Micsodát!! . . . Szabadságot?! — pattant föl az ügyész.
— Igen, három napot,
— Hová gondol!? . . . No ezt nem tcljesi-tlietein, öcsém. Semmikép' se teljesíthetem.
Hallgatott (Nagy Mihály -egy darabig,
nézte szomorúan a széles szőnyeget, melyen
állt; aztán kérő hangon tovább mondta:
— Nem? . . . Pedig a tekintetes urnák ls
van gyereke, tudja jól, hogy mit érez ilyenkor
az ember.
1
"> J
Ebben igaza van, gondolta Pálfy Ferenc,
de azért mégis u-sak ncm-rt integetett a fejével.
Pedig haza szeretnék menni, -—- folytatta a lókötő — mert nem tudom, hogy van
az asszony. Van-e, aki gondját viseli! . . .
— Azt én sem tudom.
— Rendbe keld azt pedig tenni, tekintetes
uram, akárhogy is.
*— Az a maga dolga. 1
— No . . . Persze, hogy rendbe kell tenni.
—1 Én -erre nem adhatok engedélyt.
Egyszerre elkomolyodott Nagy Mihálynak az arca. Mérges -tekintetet, vetett Pálfy
Ferencre. Aztán fölvágta a fejét és elszántan
mondta:
— Tekintetes uram, becsületszavam ra<
mondom, hogy három nap alatt jelentkezek
magánál.
Pálfy megdöbbent. Ugy hatott rá ez a
szó, ni int miikor fagyos levegőn enyhe fuvallat
suhan át. Hát ez mi . . . Egy lókötő, egy rabember még ezt is ki meri ereszteni a száján.
E j 110, milyen lehet az a beiynírbecsület. Szinte
kedve kerekedett a kérést teljesíteni.
— Menjen c&aik l-e, öcsém, majd gondolkozok a dolgon.
És a betyár kérése a jószívű ember lelkére ült. Ott ült még az nap éjszaka is. Látta;
az asszonyt, az ura után epedő, lázas menyecskét, amint virraszt a dohos szalmán, faggyúgyertya világa mellett, valamelyik nádtetejes
kunyhóban. És csókolja, csittitja siró porontyát. Kérne valamit, de nincs aki adjon. Nyúlna egy ital viz után, de nem hir . . . Aztán
meg a rabember vetődött elébe. Csengett a
hangja is: becsületszavamra! . . . És elgondolta, hogy micsoda vágy éghet az erős betyárszivben. Minő nyughatatlan, nehéz lehet a
szerencsétlen embernek minden perce odalenn

állandóan raktáron kitönö tntnöségbencs versenyen kívüli áron.

c é g , S z e g e d , Pallavícini-ufca

5. sz.

Raktér: Tíszapáiyaudvar.

«

• r-

* nyirkos eéliá'baxi. ék Brefck&r*. boldogság
m az rá nézve, ha megölelhetné a beteg a«zízönjt. Ha megcsókolhatná a gyereket. Ha
egy éjszaka nyugodtan otthon virraszthatna
a pislogó mécs fényénél.
Másnap a hivatalban újra a szivébe markolt aa érzés.
És nem is hagyta nyugodni, míg szabad(tágra nem eresztette Fejes Nagy Mihályt.
A lókötő elment és negyednap reggel már
várta az alügyészt a hivatalajtóban. Levette a
kalapot és csak ennyit mondott:
— Visszajöttem, tekintetes uram. Köszönöm a jószívűségét.
És igy rendben is lett volna szépen, azonban Pálfv F e n n e harmadnap levelet kapott,
melyben azt irta Nagy Mislka, hogy ha a tekintetes ur megtudta, milyen a betyárbecsület,
hát tudja meg azt is, hogy milyen a betyárszeretet.
Pálfy megijedt: hátha felkötötte magát a
híres lókötő-vezér. Alighogy ezen töprengett,
bekopogtat a várnagy, jelenti, hogy -Fejes
Nagy Mihály vizsgálati fogoly, az éjszaka féltőidé a celláját és megszökött.
Folyt. köv.
••••••a»BtwmaMK«»te»
Felelős-szerkesztő: Pásztor József
Kiadátulaidorios: Vámav t .

t3

Hajhullás, hajkorpa

\f

gyorsan elmu'ik a Leinzinger-féle „Chiria hajszesz"
által. Ára K 3.— Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged, Széchenyi-tér.

Hatósági vetőmag

kukorica

J t a r t a

fogmilierme

kiosztása április 13-án délelőtt a
tűzoltólaktanyában.

3Cigyó~títca
Jelefon

Kertész Sándor . v . v . v . Szeged.
Hálószobák, ebédlök, uri- és leányszoba berendezések állandó kiállítása.
Főüzlet: Feketesas-utca, (Szivessy-ház.)
Buíonnintaraktár: Feketesas- és Kigyó-utca sarok.

zxr BÉNI Im
m e s é s e k , m e r t a s z a k m ű h e l y é b e n javított írógépek tényleg mesések.

a

használja.

áooló készítmény. Egv üvee ára 2 K 50 fillér.
HaphatóBRfi03üV HRÍIOLÜ aiiűSysííPláráöan 5EÉíb©ntíl-fér 12.S3.

000®®®®®®®®®®®®®©
sonka, szalámi

P

és

eopébb

husnemüek

szardinia, h u s i e v e s k o c k a
csemegekereskedésében.
Széchenyi-tér.

Danner tfühálq
—

Butorszállitási és he| raktározási vállalat

,
Telefon : 4 3

nöiFÍascittcr h]mí elsőrendű
dívatterme.

í r ó g é p s z a l a g s z é n p a p i r stb. uj é s h a z s n á l t
í r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak
SZEGED, S z é c h e n y i - f é r
Telefan 38. sz.

Sziics-áfu üzletet nyitok

Bocskay-utca 9 1. emelet. Telefon 14-58.
Legújabb modellek és saját tervek szerint készit
toilletteket, kosztümöket, blúzokat. Raktáron blúzok
toillettek, Azsurozásf. goinbáthuzást, mühimzést,
müstoppolást elválal. Hivatalnokoknak 10 százalékos
engedmény.

CKttcaeaEHKmses

Szegeden, Hígyó-uica 2. szám,

(Belvárosi kávéház mellett.) Szörme-dtalakitásokat
és javításokat a legújabb párisi divat szerint vállalokMolykár cilen szőrme ruhákat nyári gondozásra
teljes jótállással,'.tüz és lopás ellen biztosítva elfogad.

pánija

Hordókat veszek
ujat cs

szűcsmester.

i t

asztalosgyára Szegeden Fodor-u. 3.

Min Ml

II
1.

Flóra hajvizet, ad|a, „a,

hordónagykereskedő.

Budapest, Dohány-utca 71. szám.
1! Ügynökök dljaztatnak í t

S zeged, Hárász-utca (Wagner-palota.)

Ha ő s z ü l a haja használja a
mely 3 nap
alatt vissza

Fafalpgyáramat
május 1-től B o l d o g a s s z o n y - s u g á r u f
1. s z á m alá helyezem át.
Ü z e m e m e t oíf f a m e g m u n k á l ó
iparteleppel bövitem ki.

BnöáíiniEisf, azsüpozfisf, É S s f a s M m a s í
a legrövidebb idő alatt jutányos
•
árak mellett készit
•

eredeti szinét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7 K.
ísp&eíá IDItSSt HftnöEüí El-Mszrriaráöan Ssíttsriyl-lé?^.

JAKOSOVICS MÓRNÉ Aradi-u. 58. II..

rézgálic

Simon

Telefon József 38—18.

szöngegáruházában

Kitűnő házikoszt, frissen csapolt sör, kitűnő borok
kapható. S z í v e s p á r t f o g á s t k é r a t u l a j d o n o s .

használtat, boros és pálinkásat.
Legolcsóbb ajánlatokat kér:

Güriner

Szőnyegek, moquetfe plüschök, ággé s asztalterítők, csipke és szövet
függönyök legnagyobb választékban

Rainer Károly és Fia

II

-

szájvizet

UNGAR BENŐ

Jánosik János

Horváth Sándor fSgyrsos>
Telefon 16—21.

Pulcz a l t á b o r n a g y - u . 4 .

Gabonaőrlést és paprikaőriésf elfogad

kiosztása a tűzoltólaktanyában.
1— 400 bárcaszámig április 15-én
4 0 1 - 800
„
16-án
801-1200
"„
„
17-én
1201-1600
„
„
18-án
1601-2000
„
„
19-én
2001—24C0
„
„
20-án
mindenkor délelőtt 7 - 1 1 óráig.

ü á R E R - > l i l A L 0 ü , Szeged-Alsóváros.
í ****** ****** *est

*********

** **

UTOROK

Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni,
hogy a C O R S O-M O ZI HÁZÁBAN (Pallaviciniutcában, a városházával szemben)

szerelő és

13—6%.

r B

F l ó r a

Telefon : 1576.

lllliliiililii-iiilílil « «

épület-, mülakatos,

1.

N i n c s többé f o g f á j á s a annak, ki a
mm, mg

t ö m e g b ú t o r o k a t ,

Hatósági

j f g o s t o n

szállító.

Raktáron levő fenyőfa

p a r k e t p a d l ó t

Szeged, 1918. április 10.

Kérem m e g g y ő z ő d n i
é s a cégre figyelni.

házicsengő-

gépjavitó-mflheiyt

legmodernebb

kivitel*

beo jutányos árba a
készülnek.
K F R I Í I F K S F ^ I N F I F e k e t e ? a s a - ú f e a 16. s z á m .

Kclefl-paíota. T e l e i o n 8 3 6 .

onflyos harisnyáit

küldje a „Harisnya
Klinikába" Szeged'
(Lövész-ház) Berzsenyi-utea 1 ö., l-sö emelet, a j t ó 8. szám alá,

nyitottam, hol a szakmámba vágó mindenféle munkák, úgymint: épület-vasalások, zár-javiíások,
tűzhely-, fistház-készités és javítás, redőnyök
szerelese és javítása, villanycsengők szerelése
és javitása stb. pontosan és jutányosán eszközöltetnek. — Levélbeli hivásra kázhoz megyek. A n. é.
közönség szives pártfogását kérve, vagyok tisztelettel

hol, ha a harisnyák fejét le nem vágva, 3 pár rongyosból 2 pár jót kcszitenek, mely
félcipőben is hordható, párját L5Q koronáért. Rendelések 48 órán beliíl elkészülnek.

Donáth Gyula,

Csak tisztán mosott, vasalt harisnyák fogadtatankel.

lakatos-mester.

Nyomatott V&nay L, könyvnyomdájában, Kárász-utta 9.
-T- >
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