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Ha a rabszolgatartásban és az inquisícióban a letűnt korok legszomorúbb fejezetét,
az emberiség szégyenfoltjait látjuk, ugv a
jövendő korszakok emberei ugv fognak viszszatekinteni. az államok alkoholérdekeltségére, mint a XX. század legnagyobb becstelenségére. 'Gondoljuk meg, miből tevődik
össze az alkoholtőke profitja: emberek efzülléséből, családi boldogságok föMulásából.
•gyermektömegek pusztulásából, elmebajból,
•bűnből és nyomorból, a tüdővész, a vérbai,
a prostitúció terjedéséből. Ennek a pestisnek
a terjesztője minden szeszfőzde, minden 'sörgyár, minden borkereskedés. És minél jobban gyarapodik ez a töke, minél nagyobb
a pusztulás, jnelv nyomában jár. annál nagyobb politikai befolyásihoz, annál kiválóbb
társadalmi álláshoz, sőt közbecsüiéshez jut
a szeszfőző, a sörgyáros, a borkereskedő.
Az állam hálás a tömegmérgezőknek, mert
megtöltik az antidemokratikus adópolitika
folytán nehézségekkel küzdő 'államkasszát.
De azért a közveszélyes alkoholisták és degenerált leszármazottai:, az alkoholtól megbetegedett és íiidövészessé és elmebajossá
lett szerencsétlenek ezrei számára nem tud
csinálni kórházakat, szanatóriumokat, szegényházakat, elmegyógyintézeteket; csak ha
bűnt követnek el az alkohol áldozatai, kerülhetnek intézetekbe: börtönökbe, fegyházakba. A korcsmák számára nincs vasárnapi
munkaszünet és a szeszgyárak és sörfőzdék
számára a legnagyobb éhínség esetén sincs,
krumplihiány, árpahiány.
Bűnök halmaza, olvan . bűnöké, melyek
soha jóvá nem tehetők. És minden bűnök
között a legnagyobb, a legvégzetesebb az
alkohol1 propagálásának az a végzetes következménye.. melv a lassú, de biztos elkorcsosulás csiráját lopia beie az eddig egészséges fajba, melv a fokozatos degeneráció
folvtán értéktelenebbé teszi a következő
nemzedékeket.
Nines elég éles szó, nincs elég erős kifejezés ahhoz, hogv megfelelően szemébe
vágjuk az államnak ebbeli, a jövendő emberiség számára talán elképzelhetetlen erkölcstelenségét. melv a nép rendszeres megmérgezésére, az emberek elbutitására. a nemzet
lassú és kegyetlen pusztítására vezet. Az
alkoholtőkén felépült államoknak, egv alkoholizált, romlott társadalomnak valóban méltó betetőzése a mai viágkatasztrófa!
Talán a rettenetes emberveszteség, az
egészségnek, a fajnak, a szaporodásnak ma
már az állam által is remélhető megbecsülése
folytán az országos alkoholellenes hganak
az alkoholmentes leszerelés érdekében kezdeményezett mozgalma nem marad1 hiu ábránd. meddő törekvés. Arról van szó, hogy
a leszerelés ideje alatt az egész országban
-tökéletes alkohol-tilalom uralkodjék. Arro
van szó, hogv megóvjuk az országot attól
a csapástól, melyet a hazatérők fokozott
alkoholizálása folytán a kicsapongó és fegyelmezetlen tömegek, a nemi bajok elterjedése, az alkohoimámorban való nemzések
okozta elkorcsosulásök zúdítanának a lakosságra. Sajnos, az emberek legnagyobb része
•nem veszi észre ezt az összefüggést, nem

látja, vagy nem akarja meglátni az ivási
szokások végzetes következményeit és ép«*
ezért nem a nagv tömegek elleni erejével
robban ki ez a követelés, csak egv maroknyi
•csoport, szociális érzésű, önzetlen, emberek
kisded csoportja az, melv ezt a reformot
követeli. De az állam nem lehet továbbra is
vak és süket az állampolgárok, a jelenlegi
és következő generációk legfőbb érdekével
szemben. Meg kell értenie e követlés óriási
jelentőségét, be kell záratni a leszerelés ide-
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jére az összes alkoholméréseket, meg kell
tiltani mindenféle szeszes ital forgalombahozatalát. S ke!!, hegy ez a reform a bevezetője maradjon a végleges, teljes alkoholtilalomnak. Csakis igv lesz remélhető egv
boldoguló, újjászülető Magyarország, csakis
igy lesz remélhető a rettenetes méreteket
öltött nemi betegségek, tüdővész, bűnözések
molochjának földreterifcése. A tökéletes alkoholtilalom volna egv szebb jövőnek a legbiztosabb záloga.
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Czernin benyijtotta lemondását.
- A küiügymlnisiier°yáiság oka, hogy nem fudotf
Károly király leheléről* — áz uralkodó egyelőre nem
fogadta el a lemondást. - Wekerle Bécsben. Andrássy és Tisza |e851tséyét emlegetik. Czerninnek a bécsi községtanács előtt
tartott beszéde pattantotta ki — mint emlékezetes — azt a szenzációt, hogy Clemenceau békeajánlatot tett a monarchiának Eízász-Lotharingiára vonatkozó francia igény
elismerése esetén. A leleplezésszámba menő
beszéd nagy hatást váltott ki nemcsak a
központi hatalmaknál, hanem a külföldön is.
Az első jelentések szerint Clemenceau állása komolyan megingott emiatt és a francia kamara felelősségre akarta vonni a miniszterelnököt.
Clemenceau erélyesen
visszautasította
Czerninnek e zt a kijelentését, hogy ő lett
volna a békelépés kezdeményezője és Czerninnek ezt az állítását egyszerűen hazugságnak minősítette. A válassza! Czernin sem
maradt adós és önérzetesen kijelentette,
hogy Clemenceauval, akárhogy is forduljon
a helyzet, soha többé nem fog szóba állani.
Clemenceau erre a kijelentésre és főleg a
francia gözhaugulatra való tekintettel bizonyítékkal hozakodott elő. Ezt a bizonyitékot Károly király egy apokrif levele képezte, amely kellő meghamisítás után valóban a béketárgyalások megkezdésére hivta
fel a franciákat Elzász-Lotharingiára való
jogaik elismerése mellett.
Károly király tényleg intézett levelet
sógorához, Sixtus pármai herceghez, de ebben a levélben nem tette a neki tulajdonított
fontos kijelentéseket. Ennek ellenére az ügyből kifolyólag ugy látszik Czerninnek
és
nem Clemenceaunak kellett a konzekvenciát levonni, mert egybehangzó jelentések
szerint Czernin benyújtotta a királynak lemondását. A lemondást a király egyelőre
még nem fogadta el, de Czernin hangsúlyozta egy kijelentésében, hogy a bukaresti
béke megkötése után feltétlen távozik. Kissé különös ugyan, hogy a „békekülügymi-

niszter"-nek éppen egy békés hangú levés
miatt kell távoznia, de remélhető, hogy ez
nem fogja jelenteni a béke eltávolodását is.
BUDAPEST, április 13. Kitűnő forrásból szerzett értesülésünk szerint Wekerle
mai bécsi utazása a belpolitikai válsággal
és a választójog kérdésében Ismételten előtérbe került kompromisszummal áll összefüggésben, főleg azonban a külügyi szék
világával áll kapcsolatban.
A külügyminiszteri válság ugyanis csak
ugyan bekövetkezett. Czernin benyújtotta
lemondását a királynak és határozott szándéka, hogy nem marad meg továbbra állásában.
Czernin nem távozik azonnal. Távozása csak egy későbbi időpontban fog megtörténni, de mégsem a távolabbi jövőben.
Távozásának oka az, hogy az uralkodónak
Sixtus pármai herceghez intézett leveléről,
amelyben külügyi vonatkozások is voltak,
— nem ugyanolyan értelemben," mint Clemenceau hamisítása feltünteti — előzőleg
nem bírt tudomással, amint a cseh amnesztiarendelettel is történt, amelyről szintén
csak megjelenése után tudott a külügyminiszter.
A külügyminiszteri szék betöltésére
nézve már migindult a politikai folyamat.
Czernin utódjául gróf Andrássy Gyulát és
gróf Tisza Istvánt emlegetik. A két államférfiú a napokban kihallgatáson jelenik msg
a királynál. Akár Tisza, akár Andrássy lesz
a külügyminiszter, — és hír szerint most
Tisza áll előtérben, — a belpolitikai helyzet
lényeges változáson -fog keresztülmenni,
mert eddig Tisza és Andrássy személyes
antagonizmusa akadályozta meg a politikai
| helyzet konszolidálódását,
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BÉCS, -április 13. Gróf Czernin Ottokár külügyminiszter lemondása közvetlenül
küszöbön áll. A külügyminiszternek április
2-án, amikor Clemenceau vádjaira válaszolt,
nem volt tudomása arról a levélről, amelyet
a király Sixtus pármai hercegnek irt. A
király levelében az Tlzász-Lotharingiáróí
szóló rész teljesen meg van hamisítva.
Czernin, aki tegnapelőtt
kihallgatáson
volt a királynál, onnan visszajövet fogadta
Hamer prelátust, az osjztrák delegáció elnökét és igy szólott hozzá:
— Meg voltam arról győződve, hogy
őfelsége dolgozó szobáját már nem mint
miniszter fogom elhagyni. Az uralkodó
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azonban rábesz41t, hogy maradjak és térjek vissza Bukarestbe a román békét tető
alá juttatni.
Budapest, április 13. A Magyar Tudósító jelenti: Dr. Wekerle Sándor miniszterelnök ma délután 3 óra 10 perckor Bécsbe
utazott. Ugyanezzel a vonattál ment gróf
Zichy Aladár is.
PÁRIS, április 13. A Petit Párisién írja: A bizonyíték megvan. Ami 1917-ben jogos volt, az 1918-ban is jogos marad. Franciaország és Ausztria-Magyarország között
még nincs -vége a vitának, ellenben Ausztria
Magyarország és Németország között talán
megkezdődik.

A németek folytalják síkeres előrenyomulásukat.
BERLIN, április 13. A nagy főhadiszállás jelenti: A Lys melletti csatatéren támadásaink a gépkocsikon és vasúton sebtében
odavonult angol hadosztályok ellen kedvezően haladtak előre. A Messen (Messines)
magaslatról kiindulva a Stech-patakon keresztül előrenyomultunk és elértük Wulverghem keleti részét. A Plögsteerti erdőtől
délre előrenyomult csapatok ezredparancsnokuknak, Polmann alezredesnek vezetése
alatt gyors és öntevékeny eljárással északnak kanyarodtak és rohammal elfoglalták a
Rossignoli megerősített magaslatot és az erdő észki széle mentén előretolt osztagokkal
egyesültek. A drótakadályokkal siirün behálózott, arctámadással bajosan elfoglalható
erdő átkarolással jutott kezünkre.

utig és a Nieppen erdő keleti széléig vittük
előre. Mérvűiétől délre csapataink leküzdötték a Charence folyó akadályát és Lacoon
rohammal történt elfoglalása után Bethunetől északnyugatra elérték a Labassée-csatorhát.
A Somme mindkét oldalán fekvő harcvonaíon, több szakaszon tovább folyt az
élénk tüzérségi harc. Gyalogságunk több
helyi előretörése a Lys-patak mindkét oldalán négyszáz francia és angol foglyot eredményezett. A Maas és a Mosel között felderítő osztagok francia és amerikai árkokba hatoltak és foglyokat ejtettek. Az ellenség sikertelen ellentámadásaiban súlyos vesz
tőségeket szenvedett.
A többi harctéren nincs újság.

Az Armentiéresböl Bailleulbe és Mar
viliébe vivő vasutak között támadásunkat
egészen a Ballleulből Merrisbe vezető vas-

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

Az angolok beismerik ujabb vereségeiket.
LONDON, április 13. Esti hivatalos jelentés. Bailleuliöl délre és délnyugatra az
ellenség az egész nap folyamán heves nyomást gyakorolt. Állandó támadásokat nagy
erőkkel foganatosítottak és a támadásokat
most is folytatják. Csapatainkat állandó harc
ban lassankint a Bailleult-vasut közelében
levő állásra szorították vissza, ahol az ellenséggel heves harcban állunk. Kemény
harcok folynak a labassei csatornától cszak-

ra levő csatornavonal számos más helyén
is. Március 21-ike reggel óta több, mint 110
német hadosztályt vetettek harcba. Ezek
közül 40-et kétszer, söt háromszor is harcba
küldtek.
(Az angol jelentés kiemeli, hogy a németek hevesen támadnak és az angol csapatokat szüntelen harc közben 'lassan Ár*
rasba szoritják vissza, ahol heves harcok
•folynak.)

Haig a franciák segítségével biztatja fáradt csapatait
LONDON, április 13. Haig tábornok a 11 utolsó emberig védelmezni kell. Visszavonukövetkező napiparancsot adta ki:
lásról szó se lehet. Hátunkat a fának feszit— Sokan közületek kifáradtak már. jük és ügyiink igazságában való hittel bar
Ezeknek a*í mondom, hogy azé lesz a győ- colunk mindvégig. Győzelmünk biztonsága
zelem, aki legtovább kitart. A francia had- és az emberiség szabadsága függ attól, misereg gyorsan jön segítségünkre nagy meg
lyen magatartást tanúsítunk ebben a válsáerősítéssel. Nincs más hátra, minthogy vé- gos órában.
gigharcoljuk ezt a csatát. Minden állást az

Francia és angol hivatalos jelentések a németek eiőngomulásáréi
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zérség a Soroménál fokozott tevékenységet
fejt ki. (M. T. I.)
Genf. április Í3. A francia vezérkar -jelenti
április 12-én: A tüzérségi harc llangard en
Santerre vidékén bizonyos erőre fokozódott.
Felderítő osztagaink élénk
tevékenységet
fejtettek ki. Noyon s Cannv sur Matz vidékén néhánv foglvot ejtettünk. Meglehetős
élénk tüzelés az Oise-csa torna és a Farron
erdő vidékén. Csapataink eredményes rajtaütst hajtottak végre az ellenségek vonalak
ellen Chermisynél, az Ailettetői északra,
valamint Bute de Mesnil vidékén és foglyokat is ejtettek. Az éjszaka az egész fronton
mindenütt nyugalom volt.

Német félhivatalos jelentés
a harcokról.
Berlin, április 13. A Wolff-íigynökség
jelenti: Az Armentiéres melletti
csatában
vasutj ágyúink kiűzték az ellenséges csapatokat fedezékeikből, de egyúttal megsemmisítő tiiz alá vették az angol tartalékokat is.
melyek táborozó helyeiken voltak. A hátsó
ellenséges vasúti vonalakat tűzfallal zártuk
el. Nagv vasúti ágyúink a csata folvamán
állandóan nyomában voltak előnyomuló gyalogságunknak. Bár napközben a sürü köd
erősen akadályozta a tüzérségi repülők tevékenységét, tüzértisztjeink, akik közvetlen távolságból minden lövés eredményét megállapíthatták, kitűnően végezték a megfigyelés
munkáját. A megfigyelés közlésének egy
újonnan begyakorolt módja kitűnően bevált.
A Lys melletti csatában a német tüzérség
ismét meglepetésszerűen lépett akcióba. Hatása megsemmisítő volt. Bár a legnehezebb
ütegeknek is már több héttel ezelőtt be kellett löniök magukat, amit nem lehetett titokban tartani, az ellenséges tüzérséget mégis
nagy célbiztossággal fogluk le és majdnem
teljesen harcképtelenné tettük. Egyes német
hadosztályoknál a támadó gyalogság a készenlét ideje alatt egyetlen lövést sem kapott.
Az ellenséges gyalogsági és gépfegyverállásokat teljesen betemettük. Ezekből a körülményekből eredtek a csekélv német veszteségek. Széles szakaszokon egész a harmadik
német vonalig egyetlenegy német halott sem
feküdt, annál súlyosabbak voltak azonban az
ellenség veszteségei. Különösen sokat szenvedtek a protugálck. akiknek az angol hadvezetőség szándékosan olvan szakaszokat
jelölt ki, ahol állásaikat csak a föld felett
építhették, mert a fedezékrendszer kiépítése
teljesen lehetetlen volt. Ezeket a gyenge állálásokat a német tüzérség a szó szoros értelmében feldöntötte,

A francia szocialisták álláspontja
a Clemeneeau-Czernín ügyben.
Genf, április 13. A Petit Párisién jelentése szerint a francia kamara szocialistacsoportja élénken íoglalkozk a ClemenceauCzernin-üggyel -és a külügyi bizottságban
indítványozni fogja, hogv azonnal indítsák
meg a vitát erről a kérdésről, illetve hallgassák meg Clemenceau nyilatkozatát.
A Havas-ügynökség tegnap kiadott közleménye szerint Rihot volt miniszterelnök a
Liberté egvik munkatársa előtt kijelentette,
hogy az ő kormánya Károlv király levelével
kapcsolatban annakidején mindig a szövetséges államokkal való szoros egyetértésben
járt el.

egyéb részein a helyzet lényegében változatlan. Állásaink egv részét, ahol - az ellenOlasz hivatalos jelentés.
ség f e s t Huberttől északra benyomult, ellentámadással visszaszereztük. Loisne (?) és a
Lug'ano, április 13. Az olasz vezérkar
London, április 13. Az április 12-én reg- Lawe közti arcvonalon és ettől északra eljelenti április 12-én: Kölcsönös élénk tüzérgel -kiadott hivatalos jelentés igv hangzik: lenséges támadásokat visszavertünk. A harc
ségi tevékenység a Langarina-völgyben, az
Az elmúlt éjszaka stilvös és komöfv harcok a La Bassé-üsatorrrától északra Hollebekéig asiagoi fensikpn és a Montello vidékén. Ütevoltak Mervilie és Neuw Berguhi környékén. az egész fronton tovább tart. Amist ól délre geink élénk pusztító tüzelést zuditottak elAz ellenség mindakét helyen folytaim nyo- visszavertük azokat a helyi támadásokat, a lenséges munkásosztagokra Ponté di Piave,
m á s á t és előrehaladást tett. A németek az éj melyeket az ellenség Neuvi.'e és Vitásse kö- San Dona és Resedoli mellett. A hegyvidéfolyamán elfoglalták Mervillef. A Ploexteeri zelében intézett védőállásaink ellen. Tovább ken felderítő járőreink zavarták az eliensévidékén tegnap kezdett ellenséges támadá- északra sikrült az ellenségnek .hosszabb harc • gef és foglyokat hoztak be. Egy ellenséges
után hillcv les Notlaines meneít egyik örál- osztagot, melv megkísérelte, hogy egyik
sok heves harcok után sikerrel jártak. Csapatainkat Neuw Emlise közelében ni állások-, lásunkba benyomulnia, de nyomban kiűztük előretolt járőrünket Sasso Rosso déli lejtőba nyomták vissza. Az északi harctéri front - és az őráüást visszaállítottuk. A német tö- jén meglepje, gyorsait szétszórtunk.
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R mentái munkástelepen.
(A Détimaúitöfczcte

Zent a, április 12.

kiküldött

munki-

tarsátol)
Domokos városi főmérnök szíves
Kalauzolásával megtekintettem-azokat a miiveket, amelyek a legutolsó másfél évtized
alatt t létesülitek Zen tán . Csak természetes,
'jiogv a szociális téren is jelentős munkák
Jétesülésében tekintélyes része ós érdeme
Berzenezey főmérnöknek van, aki emellett
ugy létesítette valamennyit, hogv azok nemcsak díszévé szolgálnak a városnak, de mintául veheti magának a többi fejlődésben levő
magyar város az uj intézmények legnagyobb
részét belső berendezésében is.
Összesen hat olyan épületet és építményt
számláltam, amelyek márványtáblákon hirdetik a késői utókornak tervezőik nevét.
Ilyen például a plébánia, a kis kato-likuk templom, a vasbeton rakpart, a 'háború miatt
félbenmaradt ui Szent István templom, a
melynek mór kontúrjai is művészi képet mutatnak, a jéggyárra! 'egybekötött
modern
vágóhíd stb. De mindezeket magasan felülmúlja értékben és kivitelben a munkástelep,
amely a legkiválóbbak egyike az egész ország hasonló intézményei között.
A zentai munkástelep az alsóvároson,
az óbecsei vasútvonal 1 jobb oldalán, nyolcvan
'hold földön fekszik. A telep összesen 443 házat számlál, —. 443 "szép, vagyonban és erkölcsi tőkében egyre inkább gyarapodó családnak külön kis városa ez a ré'sz. hat tantermes külön iskolával, külön templommal,
plébániával, külön társadalmi élettel és életföltételekkel, Persze a háború ennek fejlesztését is megakadályozta, igy elmaradt a
plébánia, templom, népkör és egész sereg jóléti intézmény kiépítése1; ezeknek telkei most
üresen ásítoznak a csinos kis utcák során.
De ami már van, ami már ott áll kedvesen,
csinosan, derűsen a nézők előtt, az ugv erkölcsitekben, mint anyagiakban
megbecsülhetetlen érték, az 443 család megmentése a
kivándorlástól, az ugyanennyi családnak jóléte, életöröme, boldogsága, bizalma, reménye.
Az egyenruhás, piros cserépfedeles kicsiny házak üdén sorakoznak a tágas utcasorban tartós, vert falaikkal, kedves, szinte
mosolygós ablakaikkal. Minden ház 150 négyszögölnyi területen épült; a házak lakószobái
6»«sb*bí!abs!iie*»bbbb.ia8sbb»asaab!«^
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tágasak, szellősek. egészségesek: a konyha
és a kamara mindenütt a célnak legjobban
megfelelő. Láttam néhány házat udvarával;
az udvarokon a gyümölcsfák egész tömege
áll; a ház előtti rész virággal tele; egész kis
kert, amelyekben mint a bizonyos remény
állnak a különféle gyümölcsfák. Mögötte kis
baromfiudvar következik disznóóllal, ketreceikkel, fásszinnel és végül egv 40—50 négyszögöles kis terület, a veteményes kert. Okos
gazdálkodással ez a kis terület betermi egy
egész kis család félévi .zöldségszükségletét.
Az utcákon mindenütt szépen fejlett eperfák,
mert a munkástelep lakói nagyban foglalkoznak a selyemhernyó-tenyésztéssel. Volt család, amieivik már békében laégkereste pusztán a selyemhernyó-tenyésztésből lakása évi
amortizációját. Mert ötven év alatt, minden
ház lakója tulajdonába megy át; évenkirat
— leszámítva az állami támogatást — a
lakók nem fizetnek többet kis házukért 50—
60 koronánál. S közben bármelyik család már
most megválthatja magának házát 1500 koronával.
A telepről, amelyet leírással ismertetni
csak .nagyon halványan lehet.
Berzenezey
főmérnök ezeket mondta:
— Ez a telep mindössze hét éves még.
A kormány annakidején a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott róla. de elismeréseket
kaptunk már érte Ausztriából is, ahonnan
kiküldöttek jöttek a telep tanulmányozására.
— Persze, ez a legnagyobb büszkeségem és eddigi életem legnagyobb eredménye.
Mert szilárd hitem, hogv a nemzetiségi kérdést sehogy nem lehet másképpen megoldani; jól megoldani. Ha házat, földet adunk
magyarjainknak és így. ilyen könnyű föltételek mellett, akkor az nem fog kivándorolni,
akkor az itt marad és családot alapit és nem
lesz neki teher és gond a szaporodása, mert
ezzel a kicsiséggel már félig biztosítva van
élete és minden életföltétele. Már pedig a
szaporodásunk az erősségünk, hatalmunk
biztosítása.
— Ha valamelyik kormánv az Amerikából való visszavándorlást akarná elérni, csak
ilyen telepek utján tudná a sikert biztositani
és jól biztosítani. Az iif.ven telepek létesítése
egyenlő Magyarország jövőjének megalapozásával !
Sípos Iván.

Az Írországi védkötelezettség megszavazás®.
LONDON, április 13. Az alsóházban a
legénység pótlásáról szóló törvény tárgyalásánál 280 szavazattal 108 ellenében elvetettek egy ir pótinditványt, amely az írországi védkötelezettséget az ir parlament ál-

tal való elfogadtatástól tette függővé. Egy
másik pótinditványt, amely a törvényt Írországra alkalmazza, 281 szavazatta! 116
ellenében elfogadták.

ROTTERDAM, április 13. Hágában,
Amsterdamban, Harlemben és Rotterdamban
Is tegnap folytatódtak az éhségzavargások,
Hágában két halott, néhány sebesült volt,
Harlemben kilence mengsebesiiltek.

Hága, április 13. A' kamarában törvény javaslatot nyújtottak be, amellyel a rendkívüli
viszonyok idejére bevezetik a polgári szolgáltatási kötelezettséget.

Német repülők bombázták Párisi-

I'bombát ledobni. Az első riasztó jelzést 10
j óra 10 perckor, az utolsót 10 óra 40 perc| kor kaptuk. Az áldozatok száma még isme{ retten. Amint részletesebb jelentések beérI kéznek, közzéteszik az áldozatokról szóló ki' mutatást,
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nyire nők estek a bombáknak áldozatul. Lz

természetesen nem a támadók akaratából
•történt. Lőni tudnak ugyan a németek 120
kilométer távolságba, egyes célpontokat azon
bah nem kereshetnek ki. Nem 'elég magyarázata ennek a sajnálatos körülménynek a
nők kíváncsisága sem, akik meggondolatlanul teszik ki magukat veszedelmeknek. A
legjobb magyarázatot Hervé Gusztávnak a
Victoiré március 23-iki számában megjelent
következő nyilatkozatában találhatjuk: *A_zt
irják nekünk, hogy pénteken, amidőn az első
robbanások hallatszottak, amelyeket sokan
a repülők bombáinak tulajdonítottak, a gyári
munkások erőszakosan visszaszorították, sőt
meg is verték az asszonyokat, hogy magukat helyezzék biztonságba. Több levélben
irták nekünk, hogy ezek a sajnálatos események maguk járnak elől jó példával.

PÁRIS (Hivatalos): Az ellenséges repülőknek Páris ellen intézett mult éjszakai
támadásában 24"ember meghalt, köztük 9
férfi és 15 nő; azonkívül 62 megsebesült.
BERLIN: A Taegliche Rundschau tudósítója jelenti: Az angol csapatok egész nap
szünet nélkül harcoltak, hogy kétségbeesett
ellenáflásukkar meggátolják a németeknek
nagyon is gyors előnyomulását. Az angolok
csakis a súlyosan sebesült katonákat tudják elszállítani, a többi sebesülteknek saját
magukon kell segíteni.
BERLIN: A Wolff-iigynökség jelenti
13-ikán este: A Lys melletti harctéren harcolva tért nyertünk. Egyébként nincs újság.
P É T E R V Á R : Cseidze, a kaukázusi köztársaság elnöke elrendelte 16—60 évig minden örmény és kirgiz általános mozgósítását.
B É C S : A Presse jelenti, hogy az ukrán
kormány arra kötelezte magát, hogy Németország és Ausztria-Magyarország részére összesen 10 millió métermázsa gabonát
fog szállítani. A gabonaárak jóvab nagyobbak, mint aminők a magyar, osztrák, vagy
német gabonaárak.
KONSTANTINÁPOLY: A kaukázusi
kormány elismerte a bresztliíovszki békeszerződést, amely Dátumot, Karsot és Ar*
dahamt ^Törökországhoz csatolta.
a

Visszavert olasz támadás

Hollandiában a zavargások folytatódnak.

Páris, április 12, Hivatalosan jelentik:
Német repülők átrepültek későn este vonalainkon déli irányban, de csak kettőnek sikerült Páris várás a fölé eljutnia
Ős néhánv

B&rlin, április 13. A Wolff-ügynökség
jelenti: Páris lövetésénél, mint azelőtt a repülők támadásainál is. a francia hivatalos
jelentések szerint csaknem rendszerint több-

,

BESZÉ106EPEI!
a legjobbak

BUDAPEST,VIS, Rákóczi-uft 60., sajátpalota.

DUDAPEST, április 13. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Caposiíle mellett;
a Piave legalsó folyásánál az olaszoknak
egy támadását visszavertük.
,
A VEZÉRKAR FŐNÖKE.

Calais és Dünkirehen kiürítését elrendelték
ROTTERDAM, április 13. A Daily Telegraph jelenti: Dünkirchen és Calais kiürítését hivatalosan elrendelték.
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Károly király apokrif ievgie,
C l e m e n c e a u óííoisfiltanl a k a r a k a m a r a
Genf, április 13. A Neue Züricher Nachichten arról értesül, hogy Clemenceau
a
iároíy király hamisított heveiére vonatkozó
gész anyagot a kamara elé fdgja térjeszteii. A Havas-ügynökség egy félhivatalos közeménye tudatja, hogy Clemenceau miniszerelnök a külügyi bizottsá glegközeiebbi
késén részletes és beható szóbeli felvilágosításokkal fogja kiegészíteni eddigi leleplezéseik
,
4
H

nökéhez egy levéllel, melyben Franciaországnak Elzász-Lotharingiára vonatkozó igényét
elismeri, ugyanakkor, mikor Vilmos császár
vendégül látta őt.
Zürich, április 13. A Neue Züricher Zeitung A hazugságtól a hamisításig cirnü cikkében igy ir: Saját hazugságainak hálózatába bonyolódva, Clemenceu egyetlen csapással csabadulni akar és egyúttal az ellenséget is leteríteni igyekszik;. Károly király
állítólagos bizalmas le'veleről rántja le a leplet, Károly király azonban rögtön kivédte a
vágást azzal a távirattal, amelyet
Vilmos
\ császárhoz intézett. Akárkihez lett légyen
intézve a titokzatos levél. Ciemenceaunak
rögtön látnia kellett volna, hogy csak a leg•otrombább hamisításról lehet szó. Ilyen eszközökkel bemocskolják a vitéz francia katonák hősies harcait.

Bécs, április 13. A bécsi lapok élénken
foglalkoznak a fölmerült afférral. A külügyminisztérium szócsöve, a Frcmdenblatt
igy
ir: Károly király trónralépése óta sohasem
csinált titkot abból, hogy legfőbb vágva a
béke létrehozatala és hogy mindent cl fog
követni ennek a nemes célnak elérésére.
Másfelől azonban Károly király sohasem
gondolt még a legtávolabbról sem arra. hogy
az ellenségnek hódítási vágyát szövetségestársunk egyik legfontosabb életkérdésében
támogassa. A Neue Freie Presse többek közt
a következőket ira: Különös, nyomatékkal
kell rámutatni arra a tényre, hogy a király
az elmúlt év március 31-én intézte levelét
sógorához. Két nappal később Károly király
a német főhadiszálláson látogatást tett Vilmos császárnál, E két pontnak egymás mellé
állítása rendkívül fontos. Teljes lehetetlenség, hogy a király olv fontos megbízással
küldje el sógorát a francia köztársaság el-

Az írek és a védkötelezettség
Rotterdam, április 13. Kingscountry kerületében ' John Dooley ir nacionalista jelölt
kijelentette a választóknak, hogy nem lép
íöl a sinnfein-ielölt ellen, amivel a védkötelezettség elleni tiltakozását akarja dokumentálni. Fizt Diilonnak, az ir nacionalisták
.vezérének kívánságára tette. A Daily News
é s a Daily Chronicle hasábokon át foglalkozik az ir védkötelezettség kérdésével és
mindkét lap csodálatát fejezi ki, hogy a
kormány mily könnyelműen sodorja bele az
országot súlyos konfliktusba Írországgal.
Dewlin az alsóházban leiolvasta az ir Konyent albizottságanak egy jelentését, amely
szerint a vedkoteiezettseget ir parlament
nélkül Írországban bevezetni nem lehet. Asquitn az ir szolgaian koielezettseg miatt
cics Kampányi vezet a Kormány ellen, bar
nem amu az ciieuzeK vezére lenni. Asquiüi
megaioauia a vcieiucnyct, ue egyelőre nem
. - o- ;; i- menni.

előtt.

A Zürcher Post ezeket irja: Parisban,
ugy látszik, feladtak minden reményt, hogy
az osztrák-magyar hidon át jussanak a békéhez. Clemenceau, ki a defaistákat a iegtulzotíabb fanatizmussal üldözte, kell hogy
tisztára mossa magát valamiképpen a vadától, hogy ö is békés uton igyekezett közeledést létrehozni az ellenséges államoxkuj.
rlogy ez mennyire sikerül neki, ezt a francia
kamara lesz hivatva megállapítani. Egyelőre sikerült neki. hogy a figyelmet a maga
személyéről az ifjú osztrák-magyar uralkodóra terelje át. (M. T. IJ
[ zeti szabadelvű párt az utolsó pillanatban
j megmásította felfogását és közeledik a korJ mányjavaslathoz, egyelőre azonban a pártI nak csak egy tagja változtatta meg szavazatát, ugy hogy tegnap három nemzeti szabadelvű szavazott a reform mellett és há ;
rom ellene. Ami a javaslat sorsát illeti, két
eset lehetséges, nevezetesen az, hogy rnaga
a plénum visszautasítja a reformot, amely
azután az urakházához kerülne, de ezen a
módon a megoldás függőben maradna. A
kormány eképpen csak ellenségeket szerezne magának. Sokkal helyesebbnek kell tartani azt a módot, ha a kormány a törvényjavaslat visszautasítása után haladéktalanul a képviselőház feloszlatására és uj választások kiírására szánná el magát. A Voruaerts mr is jelzi, hogy a szociáldemokrata
partnak 'készülnie kell az uj választásokra.

Parisból kiüldözik az idegeineket,

Genf, április 13. A párisi lapok a kormánynak ujabb intézkedéseit adják hiriil, a
sas
Poroszországban is u j v á l a s z f á - melyekkel ismét megszorítani igyekeznek a
Parisban tartózkodó idegenek helyzetét. —sokra készülnek,
Ezeket az ujabb megszorításokat a minapi
Berlin, április 12. A porosz képviselő- offenziva tette aktuálissá, mert, mint minház alkotmányjogi bizottsága a választójo- den alkalommal, valahányszor erősebb négi xeíormot alig két óráig tartó ülésén má- met támadás indult meg, most is azt harsodik olvasásban is letárgyalta. Az eJső ol- t ; sogják a francia nacionalisták tehetetlen
vasas során létrejött hatarozatuk lénylegük- ctuMkben, hogy minden bajnak a kémek az
ben nem változtak. Remélhető, hogy a nem- í okai, akik elárasztották Párist. Tény, hogy
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a háború alatt is tömérdek idegen él Párisban. A spanyolokat, portugálokat, dánokat
és hollandusokat és a számos szövetséges
nemzet számtalan kétes exiztenciáit a gránátok és bombák sem riasztották e a francia fővárosból. Ezek ellen ujabban különböző adókat, bélyegilletékeket eszeltek ki,
hogy igy vegyék el kedvét a szegényebb
elemeknek az ottmaradástól. Valóságos inkvizíció kezdődik ilyen módon a jpárisi idegenek ellen.

Osztrák»maggar floifaoszfag az odesszai kiköfőbeo
SAJTÓHAD1SZÁLLÁS, április 13. A
Vulíf flottaosztaga, mely 4 monitorból, két
örnaszádból é s két gőzösből állott, 12-ikén
délután befutott az odesszai kikötőbe. Az
átkelés kifogástalan végrehajtása rendkívüli
teljesítmény volt. Az emiitett egységek rendeltetése az, hogy a központi hatalmak flottáját képviseljék az odesszai kikötőben és
részt vegyenek a rendszeres hajóforgalom
fentartásában.

Finnország békét kőt
Oroszországgal.
GENF, április 13. A Havas-ügynökség
jelenti: A finn nemzeti tanács elhatározta,
hogy békét köt Oroszországgal. A jelentős
szerint a finnországi erődöket le fogják bontani.

PárisF éhínség fenyegeti.
BERLIN, április 13. A Wolff-ügynökség
jelenti: Páris várának Jövetése azt eredményezte, hogy a lakosság egyre nagyobb
arányokban hagyja el Párist. A kereskedők
becsukják üzleteiket és igy alkalmazottaik
is kénytelenek elhagyni a várat, mert a fenyegető éhínségtől akarnak megmenekülni.

Reims Jángokban áll.
PÁRIS, április 13. (Havas-jelentés.) A
németek továbbra !s ágyúzzák Reimset, A
város egy része lángokban áll.

Német flotta a tielsingforsi
kikötőben.
BERLIN, április 13. Hivatalos jelentés.
Tengeri haderőinknek a hadsereg finnországi segitőakcíójat támogató része április 12ikén délután befutott Heisingfors kikötődébe
és a város előtt horgonyt vetett.

Oünkirchent (ovik & n é m e t ágyuk
Genf, április 13. Parisból jelentik: A németek szerda óta erősen ágyúzzák Diinfcirchent. Alig tizenöt percnyi időközökben zudulnak az ellenséges ágyulöved ékek a vá-
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Szeged, 1918. április 14.

DfBLMiAGYÁJlÜRSZAO

){ö%gagdasági krónika•
Uj tözsdekampány. — Spekuláció és befektetés. — A fakonjunktura.
Irta

Wt

A közönségnek ama rétege, mely a játéktól mindenkor távoltartotta magát s az értékpapírban nem spekulációs, hanem komoly befektetési eszközt látott, kétségkívül ma is, amikor papirost vásárol, azoknak a csábos híreknek a hatása alatt teszi ezt elsősorban, amelyek
az egyes-favorit papirok busás hozamát festik
eléje. E részben már az őszi kampányban is az
úgynevezett faértékek állottak előtérben, amelyek az-óriási kereslet folytán azután oly rendkívüli árfolyamot értek el, amely önmagában a
legerősebb csökkentő tényezőjévé vált az értékpapirvásárlással elérni remélt reáüs jövedelmezőségi eshetőségeknek.
Ennek illustrálására álljon itt a Fabank
részvénye*, melynek névértéke 200 korona. A
részvény árfolyama október 5-én 1.023 korona
volt. Az intézet az 1916. iizletév után 21 korona osztalékot fizetett, azaz a részvény névértékének ioy2 %-os kamatját hozta meg. Az
1,023 koronás árfolyamon vásárolt részvény
szempontjából azonban ez az osztalék csupán
2.05 °/o-os gyíimölcsöztetést jelent a tőkésnek.
S ha a Fabank nem,21 koronás osztalékot, ha-
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Növekedik a szegedi zálogházak forgalma.

(Saját tudósítónktól.) A zálogházakra jó
napok virradtak. Minél inkább mélyebben mel nem 42 koronás osztalékot fizetne is (már pe- gyünk a háborús évekbe, annál jobban megy
dig az 1917. évre is csak 28 koronát fizet), az a zálogházaknak. A forgalom növekszik, nő,
1.023 koronás árfolyam mellett történt befekte- gyarapodik lassan, de biztosan. Jönnek a szetés számára még ez az osztalék is mindössze gény tisztviselők a régi ékszerekkel, amelyeket
4.1 %-os hozadékot jelentene. Ez az egy ide- majdnem három«-négy évig óvtak és jönnek
vetett példa is világosan megmutatja s horri- minden más értékkel, amely alkalmas zálogbilis árfolyamokban s az azok emelkedésében házi elhelyezésre. Jönnek a télikabátok — a
rejlő irrealitást. De megmutatja azt is, hogy a tavasz már itt van a küszöbön — és jönnek
mai tőzsdejátékban korántsem a komoly befek- szegények, végtelenül hosszú sorokban jönnek
tetést kereső tőke reális és az egyes értékpa- a haztartási tárgyakkal; a zálogházak raktárai
pírok jövőbeli hozamára alapított stabil tőke- lassanként megtelnek ezüst evőeszközökkel, kübefektetés érdekeihez alkalmazkodó szempontok lönféle arany és ezüst háztartási tárgyakkal,
alkotják a mozgató rugókat, hanem egyes-egye- amelyeket régen, még a „jó" világban szerdül maga a játék, mely a ma és a holnap kö- zettek apránként, hosszú évek során.
zötti árfolyam differenciákra spekulál.
Szeretnénk statisztikát közölni a zálogj
házak
forgalmának növekedéséről, de persze,
Ezt meg kell tudnia annak a közönségnek,
mely a tőzsdejáték titkaitól távol áll, s amely ezt tiltja az üzleti titok. Még a megfigyeléseépen ezért könnyen felül, a spekuláció által ket is csak óvatosan és a titoktartás legteljefeldobott híreszteléseknek, dacára annak, hogy sebb kötelezettsége mellett közlik velünk. Pee híresztelésekkel a spekuláció csakis a maga dig ezek a megfigyelések nagyon érdekesek,
mert mélyen bevilágítanak a gazdag Szeged
önös érdekeit, s céljait szolgálja.
életébe, a gazdag Szegedébe, ahot egy szegény
Nézzünk végre szembe magával a fakon- paprikakofa 20.Q00 koronát tudott elkölteni
junkturávai is. Az kétségtelen, hogy a faterme- leánya esküvőjére. Tisztán az esküvői aktusra.
lés, faipar és fakereskedelem egyaránt nagy Ugyanannak a gazdag Szegednek életébe, amelyjövőnek néznek elébe. Az óriási építkezési szük- nek egyik férfiruhakereskedője — mondják —
ségletek tekintélyes keresletet fognak támasz- 100.000 koronát keresett egyetlen éjszakán,
tani. Másfelől pedig valutáris okokból a fa s a íme a nyilatkozat :
faáruk vitathatatlanul elsőrendű helyet fognak
— Amilyen mértékben befelé megyünk a
betölteni kivitelünkben. Mindez igen biztató háború nyomoros éveibe, olyan mértékben szajelenség a faüzlet jövője s az egyes favállalatok porodik a zálogházakban a forgalom. Különöprosperitása szempontjából is. A túltengő, fé- sen kishivatalnokok jönnek és "hozzák el egykevesztett spekuláció azonban a fapiacon is másután minden értékes holmijukat, amelyért
keservesen megbosszulhatja magát.
még csak a kamatot sem tudják megfizetni.
Mindenesetre nagyon fontos, hogy a fater- Van, aki utolsó öltözet ruháját helyezi el itt.
melés, mely nemzeti jövedelmünknek kiemel- Legszomorúbb azonban, hogy már a hivatalkedő fontosságú tényezője lesz', megóvassék a nokosztály magasabb rétegei' is mindig gyakszertelen spekulációtól, s ennek minden súlyos rabban folyamodnak a zálogházhoz. így többkövetkezményeitől. A nemzeti jövedelem e fon- ször járt már nálunk járásbiró és törvényszéki
tos faktora semmieseíre seni lehet semmiféle biró is.
— Elsősorban persze az ékszereket helyehazárdjáték eszköze. De legkevésbé engedhető
meg az, hogy a favállalatok konjukturájával, zik el itt. Azután lassankint sor kerül a nélmint valami mézes madzaggal a spekuláció is- külözheíőbb evőeszközökre, szóval az ezüstmét a tözsdejátéknak oly területére ragadja a nemüekre. Végül jönnek a ruhanemüek s ezek
közönséget, mely számára teljességgel ismeret- között nem ritkaság például az ágynemű sem.
len, s amelyen épen ezért teljesen ki van szol— Persze, csak a fix-fizetésti emberek és
gáltatva a játékszenvedély hullámzásának.
hadisegélyesek jönnek. Vannak közöttük, akik
már úgyszólván rendes vendégeink s akik csaknem mindenüket idehordták" lassan. Persze,
mindig abban reménykednek, hogy majd, majd
megváltozik a helyzet, — aztán nem változik
ü
g
meg semmi, sőt mindig súlyosabb viszonyokcs
kal
találják szemben magukat. És lassankint
ü
elfogy mindenük s hogy ezután mi jön, már
ffltgy. Tudományos Színház
h
alig lehet tudni. Legtöbbjük egyenkint eladja
még a zálogcédulát is. Megfigyeltük, tiz ember
W ¥
között nem akad egy, aki visszaváltaná holmiSzombat, vasárnap
ját, Nem tudja visszaváltani s eladja még a
április 13-án és 14-éü'.
zálogjegyet is. amelyet aztán uj tulajdonosai
Az idény leghatalmasabb szenzációja.
váltanak be.

Bizony László.

Budapest, 1918. április 13.
Az őszi nagy tőzsdeviliart követő relatív
szélcsend után néhány nap óta ismét szokatlan
élénkség és mozgalom uralkodik a tőzsdén. Az
őszi árfolyamzuhanások még mindnyájuknak
élénk emlékezetében élnek. A keserű kiábrándulás, mely akkor a spekulációba és könnyelmű
játékba bocsátkozott laikus közönségen erőt
vett, egyidőre gátat vetett a játékszenvedély
további elfajulásának. Dőreség leit volna azonban azt hinni, hogy ez a szélcsend, a féktelen
játéknak ez az elianyhulása tartós marad, s
hogy a játékszenvedély előbb vagy utóbb, az
első kínálkozó alkalommal nem fogja ismét,
sőt még fokozott mértékben felütni a fejét. Íme,
a iegutóbbi napok eseményei máris amellett
. szólnak, hogy a tőzsdejátéknak egy ujabb szenvedélyes kitörésével állunk szemben. Az árfolyamok néhány nap óta ismét szertelenül,
mondhatni ugrásszerüleg emelkednek a tőzsdén,
melynek berkei újra favoritpapirok neveitől
hangosak. A már-már elpihenni látszott spekuláció ismételten irreális magasságokba szökteti
egyes értékek árfolyamát, s természetesen ujult
erővel ragadja magával a tőzsdétől ugyan távolabb. álló, de a mai pénzbőség közepete játékra könnyen csábítható közönség széles
rétegeit is.
Meglepetten s értetlenül állok ezzel a jelenséggel s a kelőben lévő uj tőzsdelázzal
szemben. Önkéntelenül is felvetődik előttem az
a kérdés: mi történt s mely körülmények adhattak tápot ez uj, nagy hausse-irányzátnak ?
Vége van-e a négy esztendő óta kint s bent
folyó rettenetes küzdelemnek, az ország határtalan megpróbáltatásainak, uj korszak küszöbére érkeztünk-e, mely megvált a háborús tengődésektől, biztosítva van-e az uj terméssel, s
annak kellő organizálásával az ország kenyere,
le vannak-e rakva gazdasági megújhodásunk
szilárd alapjai, s megadattak-e a közgazdasági
alkotó munka felvirágzásának garanciái? A játékos szemében mindez aggodalmaskodó kérdések bizonyára nevetségeseknek tűnnek fel, s
legfeljebb gúnyos mosolyt fakasztanak. Mert
hiszen nem ily komoly mérlegeléseken múlik
akár az egyik, akár a másik tőzsdekampányban,
akár az ősszel, akár most az árfolyamok értékelése. A pillanatnyi nyereségszerzés szenvedélye az, mely ma az egyik s holnap a másik
papirost kapja szárnyára. Ettől a szenvedélytől,
s ennek ujabb esetleg igen súlyos következményeitől azonban idejekorán meg kell oltalmazni
a közönséget. *
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Erkölcsdráma 5 felvonásban.

Az első résztől teljesen független önálló
filmdráma.
Rendezte: RICHÁRD OSWALD.
A főszerepekben
B e r n d Aldor é s Leontine Kühnberg.
A legmegrázóbb filmdráma.
Előadások d. u. 5., 7. és 9 órakor, vasárnap d. u.
2 órától kezdve. Számozott jegyek előreválthatók
3 órától kezdve, vasárnap d. u. fél 2-től kezdve
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VERTES MIKSA

— Vannak, akik hivatásszerűen vásárolják
össze a zálogcédulákat. Ugyanis mi ma is a
reális értéket fizetjük a zálogtárgyakért, amelyeknek becsértéke is a régi árak szerint való
nagyobbára. Ha már most a zálogjegyért a
becsérték szerinti összeget kínálják ezek az
emberek, ugy a tulajdonos még örül, hogy jó
vásárt csinált. Pedig az illetók a kiváltott
zálogtárgyakat a legnagyobb könnyedséggel
három-négyszeres áron értékesíthetik, hiszen
az aranynak például ma 6—7 korona grammja,
mig ők 2—-3 koronába kapják meg ezen az
uton.
Lám-lám^ nem is hittük volna, hogy még
itt is, még igy is megzsarolják a legszegényebbeket.

állandóan raktáron kitűnő minőségbenés versenyen kívüli

áron.

cég, Szeged, Pallavicini-utca 5. sz„ Raktár: Tiszapályaudvar.

DÉLMAG Y ARORSZ ÁG

" KALEIDQ5ZKÖP
(Volt iskolatársak.) Az állomásra mentem,
nézni a Vonatokat és vágyakozni a messzi után.
i
A perronon szivarzó civilek és siető katonák
(
jöttek-mentek, várták a gyorsvonatot. A gyors
,
késett, mint rendesen, de nagysokára mégis
csak fújva, prüszkölve beérkezett és ontotta
'
magából az utasokat. A legutolsó kocsiból két
£
ur szállott ki. Nem ülhettek egy fülkébe®, mert
< csak a sinek közt vették észre egymást. Előj
szőr/különösen hideg, kimért köszöntés tőrtént,
aztán mintha hirtelen meggondolták volna a
dolgot, egymás nyakába borultak.
— Szervusz édes öregem, — mondta az
egyik bántó orrhangon. Hogy vagy, honnan
í
jössz? Már ezer éve nem láttalak,
r
Akit megszólított a cingár orrhangu, az
i
igen elegáns, cvikkeres ur volt és a jobb vállát
t,
folyton rángatta. A jobb kezében tartotta az
l
útitáskáját és az is mindig ugrott ilyenkor,
i
Miután a vállán már vagy hármat rándított, baJ
rátjának igen kedvesen válaszolt:
i
— Ha nem lettél volna oly fősvény Bani
dikárn és nem a vonat tetejére váltottál volna
jegyet, akkor együtt utazhattunk volna.
Ezzel megindultak. Egész véletlenségből
i
folyton hol előttem, hol mellettem haladtak és
nem tudtam hangos párbeszédjüktől elszakadni.
Csakhamar meg kellett tudnom, hogy az orrhangu és a cvikkeres iskolatársak voltak; az
orrhangu jó tanuló volf és a cvikkeres mögött
*lt, aki még akkor nem hordott cvikkert, de
nem is tudta a leck'éjél soha. Az orrhangu mindig súgott a cvikkeresnek, aki ezért külföldi
bélyegeket adott neki; egy hosszú Obockra, a
majmos Labuánra és a kettős Tasmániára még
most is emlékeznek. A papagályos Quatamela
és a sárga Bolívia hamisak voltak, de erről a
cvikkeres már nem akart tudni semmit. Végre
ismét a jelenbe kalandoztak.
>
A cvikkeres megint rángatta a vállát és
dicsekedni kezdett: Gyárigazgató és nagy telekspekulációban dolgozik Szegeden. Elhadarta
gyorsan egész sorsát életének; a százezrek
lassú, de biztos gyülekezését; két fiának zsenialitását. Az egyik hős és zseni, a másik hős
és képviselő. Beszédéből és hetyke jobb válláról csak ugy sugárzott az öröm, hogy alaposan
túlszárnyalta volt iskolatársát, pedig akkor —
az súgott neki.
A másik, a cingár, az orrhangu, a hátul
ülő, a~-vonat tetején utazó, csak szerénykedett,
a kezét tördelte, lamentált, hogy nyomorog és
most sem tud még érvényesülni'
Aztán elváltak egymástól. A evikkeres kocsiba ült, az orrhangu villanyosra szállt, én meg
gyalog vágtam neki az ílkonyatnak. A cvikkeres
pöffeszkedő hazugságaira gondoltam, akit régóta ismerek látásból és tudom, hogy eddig
néhány hetet különböző árdrágításokért már
tényleg kispekulált Szegeden magának . . .
És néhány nap múlva a véletlenség elébeln hozta a másik ember őszinteségét is. A
rendőrségen siri orrhangon, ismét kezeit tördelve és lamentálva panaszolta, hogy elveszett
a 30 000 koronás betétről szóló takarékpénztári
könyve. Nagy-nagy diszkréciót kért; Halán barátja,- a cvikkeres jutott eszébe?
(Az állatvédők). Az állatvédő egyesületek
tagjait sok vád éri. A minap egy zsuron majd
katasztrófa tőrtént. Véletlenül ráléptem a bájos
háziasszony drága japán pincsijének a farkára.
A kutya, bár szalonmészig, de mégis vonyítani
kezdett, mire az urnő kacsóit összecsapva sopánkodott.
— Sréklich azokkal az állatvédő egyesületekkel ; ilyesmire nem terjed ki a figyelmük.
Hát ez tényleg rémes, de szabad legyen a
tárgyilagosság kedvéért az alábbi esetet elmondani, ami bizonyíthatja, hogy a bájos házi aszszonynak nem volt egészen igaza:
A múltkor a Tisza Lajos-köruton mentem,
Esős, csúnya idő volt, a sikos aszfalton óvatosan kellett lépkedni. A kocsiúton, két nagy
inecklenburgi lovat hajszolt egy kocsis. Az
egyik lóra ráült, a másikat pedig egy ostorral
hajtotta? Az a ló. melyiken a kocsis ült a nedves aszfalton elcsúszott és elesett. Természe-

\

tesen a kocsis leesett a lóról, a fejét meg erősen belevágta a gyalogjáró szélébe, Magától
nem is tudott volna lábra állani, hát többen
talpra segítettük. Alig hogy feltápászkodott,
azonban, mindjárt az ostor után nyúlt és teljes
erejével vagdalt a szeme közé a még mindig
földön fetrengő lovának. Sokan nézték ezt tétlenül, néhányan elképedtek, má3ok hangosan
nevettek, mert a jelenet kétségtelenül szomorúan komikus vott. Én most a kocsisra támadtam, aki gorombaságo.kkalfűszerezve mondta:
— Nem vagyok én az állatvédőegyesület
tagja,
Es érthetetlen . . . Mégis az okat éri a vád.
Herczeg István.

Beszélgessünk.
*
A fahanvéd: Nemcsak az idő és a szivek
ibizsergése mutatja már. hegy itt a tavasz, hanem a locsolóknak az utcán való megjelenése
is.
Én: Olyan kevés a locsoló, hogy nem sok
kárt csinál a városi porban, amely száll, szálldogál, mint a játákos kedvű fecske.
A fahanvéd: A fecske is a tavasz mellett
bizonyít. Ámbátor ki tudja, hogy mindezek dacára itt-e a tavasz? Mert hát néhai fölséges ikirályasszonynnk szólna még mindig a téli palotából nézi u Stefánián sétáló szerelmes párokat.
Én: Akik talán nem is szerelmesek, csak
mímelik, hogy azok. A szerelem is kiment a
forgalomból, mint a négy krajcáros.
A fahanvéd: Hat szó ami szó, a nagy érzés
már nem igen irányítja a mottót. Egyedül
csak a pénz.

Szeged, 1918. április 14.
Én: Igaza volt szegény Gáspár apónak,
aki miig élt, mindig csak azt dúdolgatta: Pénze ha van, vau mindene..
A fahanvéd:
A jó öreg, ha élne, most
ugyan nem dúdolhatná, mert látjuk, tapasztaljuk, hogy pénzért sok minden kapható, de
minden még sém.
Én: A pénz se minden. És igaza volt a poétának, amikor azt i r t a : Füst a dicsőség, zöldség a babér, egyetlenegy csók százszor többet
ér.
A fahőtivéd: Hát az sóikat érne, ha ugyanannyi volna a veszteség ? Sok embert bajos kiszolgálni, mert ami az egyiknek tetszik", inem
tetszik a másiknak.
Én: Ne,m is a fontos, hogy nyereséggel
dolgozott a közélelmezési üzem, de az, hogy
dolgozott, még pedig ugy, hogy a gyomrunk
nem érezte meg.
A fahonyéd: De ahogy én látom az eseményeket, egyik-másik embernek ugyancsak meg
feküdte a gyomrát, hogy a közélelmezésben valakinek sikere van.
Én: Az .illetőnek, m á r ahogy itt szokás,
imftjd adnak egy pár fejelés csizmát. Hiszen a
váro-s cselédje.
A fahanvéd: A szó 'közlünk ne maradjon,
inkább volnék másutt cseléd, mint a városnál
ur. Mert itt egyeseknek nemcsak a látókörük,
hanem a markuk is szűk.
Én: Annyi szent, fukar kezeikkai mérnek/
de jobbára fukarkodó az a munka is, amit produkálnak.
A fahojivéd: Pedig tudhatnák az ungnrok,
hogy a Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen
és hogy vaknak jár az alamuzsna.
Én: A (Szenteknek pedig maguk felé a ke-
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7. ük. Nagy l»aj, hogy sok a szent és a szentes•kedőknek sem vagyunk szükiben,
A. ftthönvéd: És mindig a messziről jött
emlennek ;vau igaza.
Én: Biztos, hogy jól itél, mert hisz' u j Dániel!
A fahonvéd: Sokan vannak ugy, hogy az
uj lángot többre beesülik a tegnapi parázsnál.
Én: Vannak, akik a régi parazsat is körülállják. A héten egy harmincesztendős színészt
is körülállták. És ugyancsak ünnepelték.
A fcűukiréd: Az se ember, aki sajnálja tőle.
• Ámbátor, ugy tudom, hogy még a pályatársak
közül se ünnepelte mindenki..
Én: Aki az élet tüskés útját járja, az hozzá
szokott a tüskéhez. És ha ésszel élő ember, mosolyog és megy a maga utján. Ma nekem, hol

nap néked, édesem.
A fahonvéd: V a u n a k , a k i k tegnap is, ma
is, sőt holnap i-s mindent maguknak akarnának.
Én: A világot, mint valami bősz folyó, elakarnák nyelni. Nézzünk csaik széjjel, nagyon
épületes látvány, hogy koncertre, miegymásra,
milyen drágák lettek a jegyek.
A. fahonvéd: Most van a nap felkelőben.
És a konjunktúrát ki kell használni.
Én: Kis tőkével nagy forgalom. És aztán
hajrá a tánc!
A fahonvéd: Tánc az aranyborjú körül.
Ám annyiszor le a kerék, ahányszor föl. És
gyakorta megesik, hogy ma haza, a fészekbe
visszük a pénzt, holnap pedig a fészekbe kerül a pénz. Ez a pénz sorsa . . .'

Fi tisztviselők kétségbeejtő helyzete,
— S ü r g ő s segítsége! várnak.
' Napról-napra figyeljük és szóvátesszük a
magyar középosztály gerincének, a tisztviselőknek nyomorúságos vergődését. A magyar tisztviselői kar tudvalevően olyan jámbor, alázatos,
hogy az egész háború alatt egyebet nem tett,
mint egy-két országos gyűlésen kicsit hangosaidban elpanaszolta azt, /.amit mindenki tud.
Nem tudnak megélni. Emlékiratoztak, küldöttségeztek, szives fogadtatásban részesültek, Ígéreteket kaptak és most méginkább nem tudnak
megélni. Lerongyolódtak és ezután még nehezebb lesz a helyzetük, mert még jobban lefognak rongyolódni és nem lehet, nem bírnak
majd keresni semmit, mert nem lesz se szövet,
se vászon, se cipő, legalább az ő számukra
nem, mert ma már ha nem egy, hanem kétháromezer koronát adnak is egy tisztviselőcsaládnak, nem bir talpraállani.
Ma a tisztviselőcsaládok tisztán a test, a
•gyomor fenntartásáért dolgoznak. A jövedelmük kevés a család élelmiszerrel való ellátására. Másra semmire nem telik. Szinte lehetetlennek véljük, hogy ezt a nehéz életharcot
odafent a hatalom polcán megértenék a vezetők. Lehetetlennek, mert ha tisztán, józanon
látnák, Ítélnék meg a tisztviselők helyzetét, ugy
ném engednék egy pillanatig sem továbbfejlődni azt a mélységes keserűséget", amely a
sziveket eltölti.
Egyet tegyenek meg, a kormány megértő
emberei, hívjanak össze egy ankétet, amelyen
a tisztviselők által választott bizalmiférfiak jelenjenek meg. Ezek a bizalmiférfiak ne a hiva-

á vakok és az általános
tankötelezettség.

—

talos felsőbbség jelöltjei legyenek, hanem tisztviselők azok közül, ^akik végigszenvedték és
Irta: Konca József,
szenvedik a háborús évek minden gondját, keservét, akik nem ülnek pozíciókban, akik nem
Bár sohasem tartoztam azok közé. | i k
reszketnek a karrierjükért, hanem becsületes,
a
nemzetek
között felmerült" eltentétek elegyszerű munkások, Emberek. Akik elmerik
mondani azt, amit éreznek, átélnek- ugyanugy, simítására egyedüli eszköznek a fegyverek
mint százezrek, akikben él a hazafias érzés döntését tartották, mindazonáltal nem tagadmellett a kötelességteljesítés erős morálja, de hatom. hogv a háború nem egyszer sok sóhaj és könyfakasztás mellett sok régi sóhajt
akik . . .
1
És akkor tisztán, világosan fogják látni a némított el és sok körívet szárított, fel: sok
hatalom vezetői, hogy a magyar tisztviselők | oly üdvös eszmét valósított meg, rnelv eszügye a legmostohább ügy volt ebben az or- I méknék megvalósítására iegvérmesebben reszágbari. Mostoha, mert különben nem történ- ménvkedök. is csak a jövő zenéiének tartothetne meg, hogy a magyar munkás egyszerűen ták. sok avult felfogást és rendszert döntök
lesajnálja a magyar tisztviselőt, aki eddig szel- meg. lio,gv azután ezek romjain egv szebb,
lemi téren oktatta, vezette, irányította amazt és egv'tisztább felfogás alakuljon ki. melynek
oktatni kell most is éhbérért, holott a mellé- hitvallói igazuk biztos tudatában röyid idő
rendelt, illetve alárendelt munkás napikeresete alatt pótolják .évtizedek, sőt évszázadok pó2—300 percenttel meghaladja a tisztviselő jö- tolhatatlannak hitt mulasztásait. S ' h a figyevedelmét. Szörnyű anomália ez, amelynek, hogy lemmel kisérjük e világháború eseményeit,
egészséges következményei lehetnek, csak az ettől sem tagadhatjuk meg azt a Jótékony
hiszi, aki a tömegnyomorusággal nincsen tisz- hatást, melyet átkozott volta mellett javára
• .
.
tában. Ma már a paraszt incseleg az úrral és írhatunk.
az ok erre a nyomorúság. A legcifrább nyoA minden óhaj ellenére még mindig gluo;
-moruság, amely felett nemcsak a jelen tiszt- világháború annyira megritkította ugy a
viselői sirnak, hanem a jövendők is.
szellemi, mint a nyers erővel dolgozó muuMikor a hideg numerusokkal, a milliár- kások sorait, hogv azok pótlásáról gondosdokkal kalkulálnak a hatalom emberei, ne fe- kodni nemcsak nemzetgazdasági, hanem a
ledkezzenek meg arról, hogy a magyar tiszt- legfőbb állarníentartási érdek is. Olyan terüviselői kar lesz hivatva a nemzeti életet a jö- letre is-e.1 kell tehát kalandozni, nem is olvah
vőben is vezetni, irányítani, hogy a magyar nagyon messzire, mely területeket
eddig
tisztviselői kar kezében lesz lefektetve az ál- nem engedett felkeresni a hitetlenség és a
megnychyás.

Versek.

A mindig sirók kemény utjai jártam,
Biborpalástom tépett volt * kopott.
Mindén kacagó nótát elfeledtem.
Az ócska lant se sir.t m á r a kezemben
S a legszebb álmom, az is elhagyott.

ADAGUNKRÓL.
Vagyunk néhányan fáradt lelkűek.
Kiket megvert sok bus, halálos álom
Akik selymes, puha szavaikra várunk
És sir un k egy kis hervadó virágon.
Titokba nézünk nagy, látó szemekkel,
Mert nekünk ragyog', mi (Másnak sötét
Sápadt: kezünk ben sok szent alamizsna,
Koldus szivek közt oszt juk szerteszét.
Királyi gőggel őrizzük a lelkiünk.
Azért oly édes, kristályos, fehér.
És járunk sápadt, angyalos mosollyal,
Mig szivünkből zengve hull a vér,
örökmécs lángja ég a homlokunkon.
A mi' szeut hitünk virágos, meleg.
Fénylő arany a szivünk nagy .szerelme,
Mert 'testvéreink mind az. emberek.
,És egyszer majd lehunyjuk nagy szemünket,
A lelkünk ifénye csöndben ellobog.
Ti akikor kezdtek simi elhagyatva,
(Mi akkor leszünk végre boldogok! . . .
Kertalj né Tárolj)

lamháztartás gépezetének lázas, uj munkája és
ugyanaz a tisztviselői kar, amely most a gondoktól, nélkülözésektől kimerülve elerőtlenedik,
eladósodik, lezüllik, képes lesz-e ezt a titáni
munkái azzal a becsületes hűséggel, erővel
végezni, amellyel erkölcsi kötelességének tartotta azt megtenni a háború alatt.
Nem.
Pedig a Jövő erős idegzetű gépezetet követel kis és nagy mozgató kerekekkel, emberekkel. Most még talán, de csak talán, lehelne
segíteni a jövő megmentésén, talán talpra lehetne állítani a tisztviselőket, akik ugy várják
napról-napra, sorvasztó várakozással, hogy kapnak-e már valamit? Nyomorenyhületet, injekciót. Kérdezzék meg a tisztviselőket, hogy igy
van-e, amint mi szószólói vagyunk az ő nagy
nypmoruságuknak ?
Ezer helyről halljuk a választ:
— Szomorú, de még igyebb van!

Margit.

Kincses szivembe bevonult a bánat.
Gúnyos .mosollyal ott ütött tanyát.
(Forró napjaim éjszakára váltak.
Koldusa lettem egy meleg sugárnak,
— Én hordtam mind a holt. lelkek jaját.
És akkor, látod, megsajnált az Élet.
ílTgy jött hozzám szent, ünnepi palástban.
Es minden ikinom, hogy csak megbocsássam
És elfelejtsem minden szenvedésem,
Bűnbánó kézzel akkor adta nékenl
A Te szerelmedet, a Te hü szivedet! . . .
jj
Kertem né Tárolj)

Margit.

F R I C I ÉS A CSALOGÁNY.
(Baumbach.)
Frici, alig ért húsz nyarat,
Oly fürge s vidám r .
Sóhaj tv aszói, cserék alatt,
H'a dalt a csalogány:
.Repülj'madár gyors szárnyákon!
S köszöntsd ezerszer angyalom!"

Frici bosul, már nem remél,
Szive majd megreped;
S a fülmile, ha dalra kél,
Sápadtan igy rebeg:
„Csak csendesen, kicsiny madár,
•Szivemnek nincs vigsága m á r t "
.Kopasz most már egész feje,
Az arcán ráncsorok,
S ba dalra kel a fülmile.
Magában igy morog:
„A csalogány is csak madár,
Hernyót eszik s buzgón dudál"
Madzsar Gusztáv
A TÜCSÖK.
(Baumbach.) .
Tanultuk mind a tücsökről
Azt a régi szép mesét,
Hogy nótázva, ver&elgetvc,
Egész nyáron vigam élt;
S a hangyáról, ki szegénynek
Enni adni mun akart,
Szegény tücsök könyörtelen
Elhagyatva-, éhen halt.
Amint feküdt holtra válva,
Szólt, a holló résztvevőn:
,,Szegény tücsök, dalos tücsök
Ily korán a temetőn?!
Élhettél vón legalább még

DMJMlAGYAiBOESsEAjff
melyektől távoltartotta még a jobbérzésíiek e t j f a félrevezetés.
Cözel 20.000 vak él hazánkban. E nagy
.számból — leszámitva az úgynevezett képezhetleneket — alig részesült ipari és szellemi kiképzésben az összes vakoknak egvtizenharmad része. A kiképzett vakok élő,
bizonyságai annak, hogy helyes képzés és
oktatás mellett családra és
társadalomra
egyaránt nyűgként nehezedő tagból, miként
lehet a nemzetnek termelő munkást teremleni és ezze! megszabadítani a környezetet
és vele a társadalmat terhétől. E kiképzett
vakok bizonyságot tehetnek arról is, hogy
soraikból szellemi és nyers munkaerők kerülnek ki, melv munkaerők azt produkálják,
ha nagyobb nehézségek árán is. amit a szerencsés látók, kik a sors kegye folytán gyönyörködhetnek mindabban, mit világtalan
társaiktól meg tagadott — talán hibájukon ki' vül — örökre a természet. És ha e kiképzett
vakok azt bizonyítják, hogy van egy terület,
mely kihasználatlanul, parlagon hever a
nemzeti munkaerő kihasználása szempontjából, akkor hazafias kötelességük azoknak, a
kik milliók sorsát intézik, elmenni erre a kihasználatlan területre, hogy hármas célt
szolgálva — humánust, kulturálist és nemzet gazdaságit — hidalják ár azt a végtelennek látszó, nagy és tátongó űrt, melv a multat isfok tekintetben elválasztja a jövőtől.
E terület a vakok ügye.. Ezt az ügyet
áihftrrivú .kefi tenni; ki kell ragadni mostani
környezetéből, hova régimódi apák házasi' tolták be és hol a szeretet és" megértés helyett irigységei, gyűlölséget, lekicsinylést
talált é s ahol valahányszor egy-egy friss és
egészséges hajtása Sarjadt, mindannyiszor
lenyesegették, megnyirbálták azt. Államivá
tenni és igv anyagi gondokról
mentesítve
egyidejűleg kimondani törvényben a vakok'
általános tankötelezettségét. E .tankötelezettség ne vegye kópiáiul a meglevő m m t á t . ' h a nem itt a korhatárt legalább 20-ig kiterjeszteni, hogy aztán egyszerre minél nagyobb
számmal lehetne azon igyekezni, hogv a
megritkult munkaerők, némileg - pótoltassanak.ügy'.államivá. • étele nagyobb. állami megferholtetássel nem j á r n a , mert ezt a betegápolási pótadónak egv' százniéKó; emelése
és az ügy jelenlegi vagyona szépen fedezné.
Szellemi munkáé rőf sem vonna d a iá tó
viiágíól, mert a Jele.ileg.es felhasználása
mellett az ügy maga teremtene és nevelne
a
hiak embert, s igy eljuthatnánk mi vakok a- ou régi óhajunkhoz is, hogy az az ügy.

Szeged, 1918. április 14.

melyet nemessé és széppé, tett a társadalom
finom lelkeinek könyörülete, szentté mindannyiunk soha fel nem szárítható könve. az
az ügy nemcsak az éhenhaiástói és koldulástól mentene meg, de kinek-kinek juttathatna
olyan munkakört, hol tehetségének és képességének megfelelően használna legalább
is annyit, mennyit egv hivatásának nem éppen magaslatán álló 'át-ó embertársunk, kivel viszont az történhetnék meg, hogv innen
való leszoruiásával egy más munkakörben
-kétszer annvit dolgozhatnék és talán maradandót is alkothatna.
És az eszme, -melyet itt tárgyaltam,
már nem eszme; -közeledik a megvalósulás
felé. A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület vetette el ennek a / eszménk a magvát
s ez az egyesület is vezeti azt az országos
mozgalmat, -nielv eredmény nélkül nem maradhat. A mozgalom vezetése a legtöbb kezekben van. Mi hisszük, hogy az intéző 'körök nem fognak elzárkózni egy ' korszerű
eszme megvalósítása elől; és bizunk egy
szebb és bold-ogabb jövőben..

mint Amiens vagy Calais. Becsvágya egy
igazi stratéga becsvágya. Az egész angol
hadsereg megsemmisítésére törekszik és
csak keveset törődik azzal, hogy ezt a célját a jobb- vagy a balszárnyon fogja elérni.

Az olasz k a m a r a összehívása
Zürich, április 13. Orlando miniszterelnök visszatérése után a minisztertanács iijiból megvitatja az általános politikai helyzetet és elhatározta, hogv a kamarát e hó inára összehívja. (M. T. I.)

A némefefe tüzérségi fölénye
Genf, április 13. A Daily Chronicle haditudósítója az angol frontról ezeket táviratozza lapjának: A németeknek a La Bassécsatorna melletti fronton kétszer
akkora
tüzérségük van, mint a szövetségeseknek.
A helyzetet még nem lehet tisztán látni,
mert a német tüzérség ugrásszerűen változtatja támadásának irányát.

A hovárhajőlsáhory
a döntését?!

harcol

márciusi

credménfig
Berlin, április 13. Beavatott katonai
helyről jelentik: Az Északi-tengeren tovább
folyik a némtet tengeralattjárók munkája.
Egymásután semmisitik meg az ellenséges
hajókat. A márciusban okozott kár körülbelül olyan nagy, mint az elmúlt hónapokban okozott károk. Az angolok ellenintézkedései meglehetősen Hatástalanok voltak.

Rotterdam, április 13. Az armentiéresi
front helyzetét Parisban, ugy. látszik, józanabbul itélik meg, mint Londehbon. A Nieuw e Rotterdamsche Courant párisi tudósítója szerint a francia fővárosban tudják,
hogy a, csata egyre hevesebbé válik. Az
időjárás és a szél — mondják a franciák —
•a németeknek kedvez, akik uj tankjaikról
gázokat 1 öveinek. A tegnapi nap eredménye
Az apg©!ek v e s z é l y e s helyzete
közvetlen -fenyegetést jelent Bethuné száBerlin, április 13. A Vossische Zeitungmára, mert elvesztettük' Armentiérest és az nak jeleutik: A Sunday Ternps irja: Az anellenség felvonulhat Bailleul irányában.
gol hadsereg most ol3ran helyzetben van,
Civrieux őrnagy ezt irja a Matin-ben: hogy ha a németeknek sikerül az angol á l - .
— Hindenburgnak ma már nem olyan lásokat áttörni, nem tudnak többé visszakorlátozott célok lebegnek a szeme előtt, vonulni.
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| | Telefon :
A PíiZfi!

455,

ff

I-lprIIIs h ő 1 5 é s 1 6 - á n
Ngy egész boldog napot,
H-a oko« vagy s -a-mint szektáik, •
A verseid kiadói!/'
Jtadzsar Gusztáv.
•• '•'• '
.
> : é" •".•'-•é
k a i t o x a t h m í k t és.
(Megperdül ia dobszó, jajgat a trombita,
Lassan indul el a sötét gyászmenet.
(Borongós muzsikát hoz hozzám a szellő
S suhan ismét messze & -hegyek felett.
ÍBus, ünnepélyes zen-e taktusára
A menet megindul s lassan elhalad.
Tavaszi fényben csillognak a kardok;
Táncolva léptetnek a íhuszárlovak
Fekete koporsóin ott a huszárcsákó.
A kard, mely a harcban darabra törött,
Szines virágtenger borul le reája
Zászlók lengedeznek a menet fölött.
Lassan elfedi a menetet a távol.
Mint a köd, mely minden t-mi nden-t eltakar,
S azután felvidul lassanként az utca,
Itt is, ott is hangzik vidám kacaj.
Valahol egy régi-régi nóta zendül.
Valami szerelmes leány éneke.
,
Csak néha -száll a szellő enyhe szárnyán
Itláig el a lassú gyászzene.
Autók robognak, forr,-pezseg az élet.
Száz lámpa deríti fel az éj-szakát.
Nagy messziről egy -sortűz zaja hallik.
Most tettok sirba egy -hős katonát.
Pozsony, 1918. évi március 28-án.
Kern

Rózsa.

Hétfőn é s kedden.

Két Nordisk sláger.

színjáték 3 felvonásban.

Főszőrepben Ounár Tolnes.

vígjáték 3 Jel vonásban.
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— Budapest! tudósítónk telefoajeleutése, —
(Graízu Gusztáv budapesti tanácskozása.) Dr. Gratz Gusztáv budapesti tartózkodása a belpolitikai helyzettel áll összefüggésben. Gratz felsőbb megbízás folytán tárgyalást folytatott' Wekerlével és a munkapárt tagjaival. Megerősítést nyert az is,
hogy gróf Zichy János tényleg kibontakozási akciót kezdett. Tegnap a mnukapárt
vezető tagjaival, többek között
Hegedűs
Lóránddal tárgyalt.
(Tisza és Andrássy előzetes értesítést
k a p t a k a kirásyl kihallgatásokról.) Gróf
Tisza István és gróf Andrássv Gyula megkapták a királyi kihallgatásra vonatkozó előzetes értesítést. A kihallgatások ideje eihalar.ztódott. Az audienciák alkalmasint a jövő
hé: közepén lesznek Budapesten. A király
Kihallgatásra fogja rendelni a 48-as alkotmány párt 'é$ a munkapárt több vezető politikusát is. Az alkotmány pár tori a MAz íeioszt;Uéban bíznak, a munkapártnak ezzel szemben az a véleménye, hogv a választások helyett a megegyezésnek kei! következnie. Azt
hiszik, hogv-a kihallgatásokon ki fog derülni,
hogy a megegyezésnek pasztán a jeleni-:.gskormány az akadálya és igv a kirak/ részleges v a g y . teljes kúrmáhyváisággnk' foga
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Újszegeden.
Milyen jó most erre járni, hallgatni a
-csöndet.és -embert sehol sem látni. Ha a falevél
meg is zörren, madár pihen csak ottan és fecíehóníníl a világiba, de nem kivánösi más dolgára.
A pázsit mindenütt már zöldül és elliaiitoljá,
friss árnyakkal, a (kora tavaszkor elhullott
szir-mcikat; a régi fenyők tülevelöi csalódottan
leborulnak és a téli fagyot a szivükből nem
csalja ki az éltető nap. A platánok csak sngnak-bugnaik, nincs levelük, nincs kedvesük;
nyugodtak ínég 'és boldogok, mert nem tudják,
hogy az; élet mulandó és kütelen.
A pálmák szép sorjában, lombjaikat egy•beöltve, szomorodott! láncfüzérben, idegenként
ueznsk. Álmodoznak trópusokról, forró égöv
reveiméről, a magnólia illatáról, a banánok
zamat " l ó i — egy elköltözött örök nyárról. A
rózsátok szomoruaik, fonnyadtak még és sárgultak, nincs még bimbó, nincs sarjadzás; a
langyos szellő csak já:-"ik velük: ugy .tesz,
r intíra értük jönne és csalfán"elsupan .mellettük. Az azáléa . most virágzik, szinuoimpája
büszkén virit; megtermékenyült mosolyában,
ki- vélj, liogy a her'valás magva .rejlik. A begenia már lehullott, szegény kelyhét eltaposták, reményeit . kikpeagták és a kerté -z mag.
sem'látja.
- '
é 'ilyen jó most erre járni, hallgatni a.
csöndet ős a hónapok, évek, évszázadok múlására várni. A némaság hűen kísér, a fénysugár
reám ontja hevét; a levegő meg se rezdül és
agyamban kábulat az ur egyedül. Ismerősek a
hosszú utak, barát itten minden cserje; a régi
vésésii padokból mennyi emlék jön etembe. És
mégis . . .( IMlás vágy ég most a szivemben,
más a nap az égen, más távasz nyit már virágot, nincs itt mit keresni nékem. A liget éledjen csak és meséljen újból; én itt hagyom cseréhe sok könnyes almom, a soha el nem tűnő
múltról.
(h. i.)
— Dr. Kószó István interpellációja a
házbérfiHórek ügyében. Dr. Kószó István
országgyűlési (képviselő-interpellációt adott be
•a polgármesterhez a házbérfillérek ügyében.
Az interpellációban elmondja, hogy amikor aközgyűlés határozata értelmében szabályi-en-
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1 deletileg megállapították a házbérfillérek kirovását a lakrészadó helyett, ami körülbelül három-négyszeresét teszi ki annak, akkor megszüntették a beszállásolási kötelezettséget,
mert annak költségeit a házbérfillérekből kell
fedezni a városnak. Ezen határozat ellenére a
tanács január elsejétől kezdve szedi már a házbér filléreket, de egyszersmind a beszállásolást
is- ugyanúgy eszközli, mint azelőtt, Dr. Kószó
István interpellációjában, amely az áprilisi
közgyűlésen fog elhangzani, azt kérdezi majd,
hogv mivel- indokolja a tanács ezt az eljárását.
— A szocialisták választójogi nagygyűlése
Budapestről jelentük: A magyarországi szociáldemokrata párt vasárnap délelőtt a központi városháza udvarán naggy ülést tart a választójog ügyében.
— Osztrák gyermekek magyarországi
üdülése. Bécsből jelentik : Bécsben tudvalévően
bizottság alakult az -osztrák gyermekek magyarországi üdülésének előkészítésére. A bizottsághoz eddig negyvenötezer két'vény érkezett.
— Kitüntetés. Mészáros Ferenc 4-ik császárvadáisz ezredbeli egészségügyi zászlóst, a
király az arany érdemkereszttel tüntette ki,
a vitézségi érem szalagján, a kardok egyidejű
adományozása mellett. A kitüntetett fia Mé, áros' városi végrehajtónak.
— Éíetbelép a cipőjegyrendszer. Budapestről jelentik: A kereskedelmi minisztériumban ankét volt, amelyen megbeszélték a cipőjegyeik- kibocsátásának módozatait. Eszerint a
bőrfelosztást kiveszik a Népruházati -Bizottság
bőripari osztályának, a Cipőközpontnak kezéből'és ismét a Bőrbeszerzési (Részvénytársaságba ruházzák át. A cipőiparosok utalvány ellenéhen kapnak bőrt. Az u j rendelet, amely a
(közelebbi napokban megjelenik, alacsonyabb
« r

Korzó Mozi R.-T.
TELEFON :
11 - 8 5 .

i azgstó:
VASS SÁNDOR.

TELEFON:
11 -85.

Vasárnap.

Á szezon legnagyobb
í« ® e •
szenzációja, .v.v.
MENNY PORTÉN
legfényesebb alakítása.

Két részben 7 felvonásban.
Páratlanul

áSIé

filmatfrakeió.

Előadások pénteken és szombaton 5,
7 és 9. Vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9
órakor.
Helyársk : Páholy 2 60, Zsöllye
2 ' — , I. h e l y 1 5 0 , II. h e l y
1 - 2 0 , III. h e l y — " 7 0 k o r .
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arányárakat fog megállapítani és szabályoz®L
fogja a cipőjavitást és talpalást is.
— Népies előadások. A Szegedi Szabadoktatási Egyesillet c hó 14-én, vasárnap délután 4 órai kezdettel, a városháza közgyűlési
termében, folyó ciklusóinak záróelőadását tartja ,meg. (Ez alkalommal Szűcs 'Mihály ny. gazdasági iskolai igazgató „A töbhtermelés'' címen a mezőgazdaság keretébe vágó aktuális
kérdéseket fejteget. Utána Deák Dezső polg.
isk. tanár, a Délnifigyarország
munkatársa-.
„Magyar költők élete és müvei" Címmel tartja
meg előadását. Belépődíj nincs.
— A Drinát még nem e m e l t é k ki. Budapestről jelentik: A Diánának viz alatt levő részét még nem sikerült kiemelni. A Drina zátonyos helyen- sülyedt el és ez megnehezíti a
munkálatokat. Péntek este a Dimagőz-hajózási
Társaság szakemberekből álló külön bizottságot küldö-tt ki a kiemelési munkálatok vezetésére. Eddig huszonkét halottat agnoszkáüt a
hivatalos bizottság.
~ A 46 -osok költözködése. Békéscsabáról
jelenük: A bákése-abai barakkokban elhelyezett cseh ezred -költözködőben van. A 4'i-osoknak Gyulafehérvárról való átkölíözkiséé-mt
hó 20-íkárá minden valószínűség sziermf befejezik .
— Az Országos Munkakö zvetítő Tanács
megalakulása. Budapestről jelentik: Az Országos Munkaközvetítő Tanács megalakul;.
Az alakuld ülésen dr. Andor Endre müilsztéri
tanácsos beszámolt az országos szervezés ei élményéről. Eddig tizenegy k a m a r a i .kerületben
kezdték meg működésüket á hatósági munkaközvetítők. A Munkaközvetítő Tanács elnökévé,
a munkaadók részéről Székács Antalt, az ald mazottak részéről Jászai Samut választották
meg.
— H á z a s s á g . Vécsy György honvéd főhadnagy a 2. gyalogezredben, aki bárom évi orosz
fogságból „Lg pár. hét tel előbb, szabadul •: nu-g.
vasárnap köt házasságot' Bábovka I r ó t á v J ,
Bábovka. József mükertész bájos és rniiu t
leányával
— A város e .havi Usziellát isii, A közélelmezési miniszter az április 15-től május
15-ig terjedő egy havi időre 45 vagon lisztet
utalt ki a város közönségének lisztellátására.
A kiutalt, liszt egy negyed része kukoricaliszt.
— Kereskedők é s ipafosok katonai sznbadságotesa. A kereskedelmi és iparkamarák
arra kérték a honvédelmi és a kereskedelmi
minisztert, hogy a hosszabb idő óta katonai
szolgálatot teljesítő önálló kereskedők c-s iparosok- több. hónapi szabadságot kaphassar,
Szterényi József kereskedelmi miniszter" a ::
leiratban arról- értesítette a kamarákat, hogy a
honvédelmi miniszter a k. reskedőknek és iparosoknak sem engedüiyezhci négy hétnél több
szabadságot.
— Kávénénikék. Nem azokról a kávénénikékről lesz szó, akik betegek lesznek, ha az
ozsonnsikávéikat nem ihatják meg, hanem azok
ról, akik a piacon, sátrak alatt folytatják kis
kávéházaikat. Jó k k kávéházaikat. 'Mér1 jók.
Egészen jól mennek. Van bennük tej. - tejükben kávé és a -téjeskávéükban cukor. IMeg sem
kíséreljük vizenyőssé tenni -ezt a jó kávét,
.mert ha nem lenne olyan jó, mint amilyen,
ugy nem 'volna a kis' kávéházaknak -annyi törzs
vendégük a tanyáikról, a városból, mint ameny<nyi van. Olyan jó is azt a finom kávécská:.
nagy c.-észékből, egész finom kaláccsal elfogyasztani a kis széken ülve, hogy Katáéi; meg
is duplázzák néha. Még az állukra is jut belőlés bizony-bizony jóizii lesz a szájuk tőle, hogy
utána cuppognak néhányszor. A kis kávéházakban tehát minden van. A kávé ugyan egy
csészével nem olcsó, de a vendégeknek nem is
drága: egy korona -egy csészével. Van benne
két és-fél deci, talán annyi se. Hozzá a kenyér,
vagy sütemény, amely csak gráta személyeknek jár, fiz, harminc fillér vagy feljebb. Szóval a tanya győzi ezt is és kávén-' niék egész jó
üzleteket csinálnak. Némelyik kávéház tizenöt-
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harminc liter kávét is kimér egy-két éra alatt.
A jövedelmük kielégítő; Hogyne lenne az,
amikor százpereentes haszon mellett. 35—(40 korona tiszta hasznot hoz egy közepes forgalmú
nap. Egész jó kereset. Nem is megerőltető. És
még mondja valaki, hogy nem lehet a háború
alatt tejhez jutni, kávéházat vinni és tejgazdái kodni.
— Az £ m k e püre. Kolozsvárról jelentik:
Az Kmke budapesti fiókjának állítólagos viszazach'sei-t tudvalevőleg Fényes László prszággyüiési képviselő, hírlapíró cikksorozatban leplezte le. E r r e indult meg a bűnügyi vizsgálat
Andi-.-les János miniszteri tanácsos és Galloeich Jenő, a IBIK1E főtitkára ellen, akiket
azonban a bíróság'a vádak alól fölmentett. A
Kolozsváron -székelő (Emiké, most rág-almazási
pört inditott a fölmentő ítéletek alapján Fényes László ellen. Folyamaiba tette az egyesije! ,;z eljárást az iránt is, Rogy Fényest, aki
országgyűlési képviselő, adja ki a képviselőház
-a bíróságnak.
— Nem szállítják házhoz a postacsomagokat'. A budapesti postaigazgatóságtól
vesszük a Ipart, hogy a fogattartás nehézségei
miatt a ppsíacsomagéilaiak házhoz való kézbetti<\s<'t, illetve kihordását idei-gJesen Szegeden
is I, • kellett szüntetni. Április 16-ától kezdve az
érkezett csomagokat a közönségnek a Szeged
I. száimü posfabiVatalftl (Yár-ntea 7. szám
.alatt levő hereit raktárhelyiség) magának kell
c'ivia tnie.
— A Holnap szegedi matinéja é s N s g y v á / a d . Tiz év előtt tudvalevőleg éppen Nagyváradról indult iki a Holnap irodalmi niozga,lom. Azóta Nagyvárad — persze váradi vélemény szerint — az egyetlen és ölök magyar
irodalmi város. Érdekes, hogy a -liolnaposok
mégis Sz geden készültek megünnepelni előszói- a 'tíz éves "évfordulót, -lírről cikkez egyik
nagyváradi laptár.snnlFis ós többek (közt igy
ír: A jövő hónapban Kolozsváron ünneplik a
Holnap jni.rlenmát, nzíitáu sor kerül Aradra,
(Szabadkára és .egyéb kulturcentrumokra,, végiil a mezőtelegdi gazdáik olvasókörére és a bi1!a ri >iisi)akii iparos-önképzőkőrre. Váradon egy
Hő: nem jubilál a „Holnap", mert a közönség
u'dék-Iődéséh teljes 'mértékben lekötik a cirkusz
. grandiózus attrakciói".
— SEombatoíj nem dolgoznak. A KiilügyHadügy jelenti: A' katonai parancsnokságoknál és hatóságoknál alkalmazott, izraelita vallású női munkaerőknek, valamint a női mun' ka-erők módjára alkalmazott férfi mnnkaerőkhek — amennyihen leérik—-szombaton szolgálatinentességet fognak- engedélyezni. Az 'illetőknek azonban vasárnap, továbbá más vallásunk ünnepnapjain rend('< szolgálatot kell teljesíteniük.
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Nem kell púder é s festék itt van a

i

a

színes puderkrém! Kapható rózsa és fehér
színben.
ÁRA: 3 korona.

Estélyi krém,
Kérje minden gyógyszertárban és drogériában.
Szétküldi: „DIOO" kozmetikai vállalat.
Budapest. VII., Almásy-tér 15. szám,

Á
Telefon: 872,

Hétfőn és kedden
. Április 15-én é s 16-án

IfeiSa fllüja,
a legbájosabb filmprimadonna
legújabb szerepe

Filinfántázia 4 részken.

Rendkivüi izgalmas, pazar kiállítású
filmattrakció,
Előadások d. u. 5. 7. és 9 órakor. Jegyek előreválthatók d. u. 3 .órától kezdve.

Telefon
807.

Telefon
807.
Mozgó szinház.
Vasárnap, április 14-én,

P r o f . Nick F a n t o m
legszenzációsabb esete.

detektivdráma 4 részben.

Izgalmas és szenzációs filmprodukció.
Előadások d. u. 2 órátóí kezdve. Gyermekjegyek
csak az első előadásokra érvényesek. Jegyek
előreválthatók d. u. fél 2-től kezdve.

— Az osztálysörsjátéle h ú z á s a . Az osztálysorsjáték szombati búzásán 10.000 koronátnyertek: 11645 75294; 5000 koronát nyeri:
34409 ; 2000 koroliát nyertek: 26639 31367 45088
55790 56140 59173 60386 62834 7710-8 72477 85841
90950 93789 94121; 1000 koronát nyertek: 1Í95
1812 4854 6210 6844 8342 15859 16008 18753 1887-9
17385 19779 23753 30363 44668 49788 64175' 80032
86062 88933 "935.17 99184 98908. Azonkívül kihoztak 500 és 200 koronás nyereményeiket; A
következő húzás szerdán lesz.
— Tavaszi Újdonságok; Kész női- és
ieányfelöííők. blúzok, aljak, alsók, selyem
trikó kabátok é s blúzok. Mérték szerint
készülnek elsőrendű kivitelben felöltők, kosztümök, aljak stb. mérsékelt áron ! REMÉNYINÉ
divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyitér 2. (Főposta mellett.)
— Karbidlámpa, kerékpárgummi, önooi
szelépgumml, National ragasztó, szerelékek
és alkatrészek nagy tömegben kaphatók
Szántó Sándor gépraktárában, Kiss D. pa
lota, Kiss-iiica.
— ModelS-ruhák és kabátok előnyös árban
beszerezhetők. Anyagot feldolgozásra elfogad
ZSOLNAY divatterme, Széchenyi-tér
9.
Korzó-mozi fölött, telefon 1501.
— Ékszereit javíttassa és alakittassa - a
„Royal"-kávéházzal szemben levő „Temesvári"
aranyművesnél.
Modern i
világítási
berendezések vállalata és elektrotechnikai müintézeie. SZEGED, KÖLCSEY-UTCA 4.
Telefl65. és 15—09. szám.

POIiLO

MOZGÓ

— Persely-gyűjtés. A Protestáns Jótékony
Nőegyesület engedélyt-kért a tanácstól arra,
hogy április 21-én déli 1 óráig a Széchenyi-téren, tlélptán pedig Újszegeden gyermekvédelmi célokra perselyes-gyiijtést -rendezhessen.- A
tanács teljesítette a kérelmet.
— Kigyulladt egy vagon szalma, Szombaton délben a Tisza Lajosékoru.tón, a városi
vízmüvek előtt- egy vagon szalma, amelyet a
közúti vasút ikis mozdonya vontatott, kigyulladt egy kipattanó szikrától. Mire a tűzoltók
megérkeztek, a szalma persze elégett. A vagont
magát sikerült megmenteni.
f

g .

— Dohány pótszert magánosoknak gyártani tilos. A hivatalos lap szombati száma
rendeletet közöl, amey szerint dohánypótszert
iparszeriileg előállítani (gyár.taiií{l.' forgalomba
liozni vagy a (külföldről behozni csak a magyar
királyi dohányjövedók utján szabadi Dohánypótszer minden olyan növényi anyag, amely
akár önmagában, akár dohánnyal vagy -más
anyagokkal keverten dohány módjára használható. A rendelet ellen vétőket kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetik. A
pénzügyminiszter egyidejűleg utasítóiké a
pánziigyigazgatóság-cikat, hegy a magáno-ok
által gyártott 'dohány,pótszereknek forgokunhahoza tálát- 1918. junius 1-től kezdődői cg akadályozzák meg.

és egyéb értékpapírokat
kuiánsan vesz, elad és
megelőlegez a

SZÍNHÁZ.

Vásárnap, április 14-én.

SZEGED! HITELBANK R.-T.

Uj bünügyi szenzáció.

Köicsey-ufca 11. szám.

álarc alatt.

lillllillillili!

Bűnügyi dráma 3 felvonásban.
Rendkivüi:
izgalmas és érdekfeszítő filmattrakció.

é s más értékpapírokat
:-: v e s z é s elad! a :-:

SZEGEDI NÉPBANK
Kossuth Lajos-sugárut 13.

Előadások délután 2 órától kezdve. Gyermekjegyek csak az első előadásokra érvényesek.
Jegyek előreválthatók d. u fél 2-től kezdve.

ARANYAT VESZEK
5 — 6 - 8 koronáig grammonkinf.

Szsged
Csongrádi
;.-,

Brilliáns ékszerekért is magas árakat fizetekés ékszerész,
FISCHER K. órás
a Korzó-kávéház mellett.

é s e g y é b helyi v á l l a l a t o k r é s z v é n y e i t .-

if

vásárol, elad é s megelőlegez
M A V
il ' l o i

R. MIKSA bank- é s v á l t ó ü z l e t e i
Széchenyi-tér, a városházával szemben. B

ff

1.

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 .

Szeged, 1918. április 14.

DÉLMAG Y AROESZAG

11

TUDOMÁNY
IRODALOM

téi':' terjedő vendégszereplését. Az orosz fog* A törcsvári birtok. Prof. Nick Fantomságból hazatért kitűnő művész Henri Bem- nak. a nagyszerű filmdetektivneík egyik legstein megrázó hatású, a színpadi technika üsz- újabb, rendkívül érdekes és izgalmas kalandszes raffinóriá,jávai megkonstruált színmüvé- ját vetítik vasárnap a Vass-,moziban.
Az
ben, A iitopban lép újból az őt mindenkor .mél- Apollóban Álarc alatt cimen újszerű és minoooo
tányoló közönsége elé. Itt érvényesül legjobban den jelenetében érdekfeszítő bűnügyi dráma
Maupassant: A s í é p fiu. Ez a vaskos, Baróti tehetsége, egyénisége. A vendégszerep- lesz műsoron.
csaknem 500 oldalra terjedő könyv a „Kul- lés keddre és szerdára esik.
imra'' könyvkiadó részvénytársasági kiadásáA Kóristalány. A színházi iroda jelenti :
ban t-s Somlyó Zoltánnak, a kitűnő magyar A színház operettegyüttese olyan izgalommal
*
költőnek mii vészi ért akii fordításában jelent készül a Kóristalány csütörtöki bepiutatójára,
meg. A Kultúrának gyors egymásutánban ez mintha leglüktetőbb derekán volnának a sze— Szegedi iöriéneiek. —
falán az'ötödik könyve, amely mostanában zonnak. Nem is csoda, mert a Kóristalány igaIrta: Cserzy
Júihály,
ker.ült a könyvpiacra. Valamennyi nyeresége zi slágerdarab, minden taktusán az ifjú Kom22
irodalmunknak, de „A( §zép fiu'' sláger je a so- játhy forrongó zenetalénturnának vibrálása,
rozatnak. Annak is tartogatták és meg is ér- mely egyszerre hatalmasan akar magának
A PUSZTAI SAiS MESÉL,
demli ezt a pozíciót. Afieseszövése kedves, fi- utat törni. A darab szövegét Faragó Jenő, a
— Hé, atyafi, tíz bürgét viszünk. •Elő
nom és mégis érdekfeszítő és a sorok, valamint Színház és Divat szerkesztője irta. F a r a g ó neI
vele!
. ..
a mese mögött szarkasztikus mosollyal ott áll ve a színpad irodalmában elsőrangú cég, 5 a
I
—
Hová ?
maga Maupassant a tanulsággal: azoké a vi- szerzője a legfinomabb magyar operettnek, a
— Nem kél.1 azt kérdezni, mi köze kendlág, akiknek van merészségük és a könyökük Casanovának is, de számtalan müve aratott
nem íájul meg embertársaik oldalbordáin; a nagy sikert még abban az időben, mikor szín- ! nek hozzá.
— De lnít mégis.
kedve csirkefogóké a világ, akiknek szemében házaink csak a francia recept és az angol ope—i Hátha épben tudni akarja kend, lakoa szcielem és minden szentség csak ut és esz- rettek üzletszerűségének mintájára készült opeköz a végső4 cél felé. Entellektüel! ember per- retteket tartották jóknak. Maga a darab a dalom van a szamárfuj tó-csárdában. Eljöhet
sze ezt nem tudja megcsinálni akkor sem, ha színházról, .azaz a kulisszavilágról szól, mint- kend is.
egy FWeetierné akad az útjába, de a kicsiknek, hogy annak titkait kevesen ismerik-jobban Fa—' K u t y a törődik a lakodalmatokkal. Itt
középszerűeknek „egyenesen elemük ez a tér. ragónál. Csupa jól meglátott alak sok-sok ugyan ccki a bürgékbez.
A s/ép fiu körülbelül tükre és pedig jól sike- őszinteséggel, természetes hűséggel megrajiS mikor a legények a karikás ostorral
rült tükre társadalmi berendezkedésünknek, zolva. (Szerepel benne a primadonna Déry .Ró- akartak felelni, Rádi Imi-ének nem akadt hirminden fonákságaival. Muupassaut mesteri zsi, a gróf Sugár' Gyula, a színigazgató Ker- telen a (kezébe más, mint a fejő körül viruló
(kézzel, könnyedén kezeli ezeket a kényes kér- tész Endre, a szerző Mjatány, a riporter Soly- esztendős akácfa, ezt megkapta derékon s azon
déseket; valami utolérhetetlenül mesteri szatí- mossy, a rendező Harsányi, a szubrett Kunost mód kicsavarván tövestől, olyan suhogtaiást
rával, amelyet csak az éles szemek vesznek, ve- Ella,-a karmester Rogoz, a naiva Szilágyiné, végzetti vele, hogy nem akadt emberfia, aki köhetnek észre. A fordítás tökéletesen visszaadja az öltöztetőnő Cserényi Adél, die pompás és zelében mert volna máradni.
az eredeti regény minden szépségét és a kötet bálás szerepe' van Makai Bertának, Szilágyi
A szamárfül tó-csárdában tényleg voltak
•kiállítása is a .békebeli ny .aulai munkákra Aladárnak és a: többinak mind, mert annyi a „lakodalmak". Voltak ugyan másfelé is. Ha
emlékeztet. A kötet ára kikiic 'korona.
szereplője a Kőristalánynak, hogy állandóan elfáradt a banda, vagy ha éppen kedve szoty(s. i.)
tele van velük a színpad. A kitűnő eéhbeli ope- tyant egy-egy müvelet után, kapta magát és
Ágota férjhez megy. Egy pesti újság rettet egymásután hétszeri elődásra tűzte ki a valóra váltotta a régi betyár-nótát: Száz itc?
'alapításának és bukásának történetet beszéli el színház. A jegyeket vasárnap reggeltők kezdve bort, száz szál gyertyát . . .
És duhajkodtak Vagy huszonnégy óráig. A
Szcmaházy István, a legnépszerűbb magyar árusítja a nappali pénztár.
dudást
vagy a cimbalmost pedig eközben félA
heti
műsort
Baróti
József
vendégszeregényíró u j könyvében. A mozgató erők közt,
lábra
állították
és öntötték bele a bort, mint
replése:
és
a
Kóristalány
foglalják
le,
ezenkímelyek az újságot föllenditik és megbuktatják,
a
bőgőbe
a,
húszast.
vül
épp
csak
hétfőn
kapott
helyet
a
Románc,
egy bájos, fiatal leány is szerepel, akinek szép
.Egy ilyen „lakodalom" alkalmából •
szeme nagyban hozzájárul a sok reménnyel ez a vonzó, poétikus amerikai darab. Szombat
megindult vállalat katasztrófájához. A; párat- délután ifjúsági előadásként a Rang és mód, folytatta, némi szünet utá.n Náci bácsi—- (eközlan érdekességü mesén keresztül pedig a kö- vasárnap délután az prökéletü Náni van mű- ben ugyanis ú j r a ' r á kellett gyújtani a pipára)
szóba került Rádi Imre is. Rózsa Sándor hazönség bepillant a mai újságírás furcsa mű- soron.
helyébe, ahol a hatodik nagyhatalom a világ
Vecsey-hangverseriyre jegyek kaphatók r a g r a lobbant és akkorát ütött öklével az asztalra, hogy a borosüvegek menten összeeső*
sorsát intézi. Az értékes könyv Szegeden Vár- Bartos__ könyvkereskedésében.
kolództak.
nay L. könyvkereskedésében kapható,
— H á t i d az a Rádi Imre!? . . . — pattant"
Amiről csak ketten tudnak. A nő és a
föl;
ropogós
káromkodással.
férfi közös titka az, amiről csak ketten tud—
Rádi
Imre? — bámészkodott el az egyik
nak: a házasságtörő asszony, aki mélyen lefár
oooo
betyár.
tyokr.'a siet a mellékutcákon a találkára, az
AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:
—..Ügön, Rádi Inlre . . . akivel hogv olyan
első büiii izgalmától reszkető kezét szorítja a Péntekíől-vasárnapig: „Legyen világosság" dráma 5
dobogó szivére, hogy elfödje ezt a. titkot. A csáfelvonásban. A főszerepekben Bernd Aldor és
nagyon kivagytok.
Leontine Kühnberg.
bító férfi és a bűnöző asszony közül a mai tár— Uját Rádi Imre - nyújtotta a szót Veés kedden: „Az idegen nő" dráma 4 felvonássasági életnek egész sör érdekes alakja szere- Hétfőn
szcllca Imre elfintorított. arccal — olyan szál
ban a főszerepben Hella MojávaL
pel Molnár Jenő u j könyvében, amely Szege- Szerdán és csütörtökön : „Az észak leánya" vígjáték legény, hogy nem szeretnék vele ujjat húzni.
den Várnay L. könyvkereskedésében! kapható.
4 részben Asta Nielsennel.
— Dehát kicsoda az? — gúnyolódott mePéntektői—vasárnapig: „Hypokrites" (A mezitélen
gint Rózsa Sándor a „nagy paraszt".
igazság) legenda 4 részben a főszerepben Myríle
, — Az a szentlászlói pusztának a királya —
Stedmann.
vágta
ki most már .keményen A'eszelka Imre
A VASS MŰSORA;
és felbiccentette fogai között a tkurtaszáru. piVasárnap 14-én: „A törcsvári birtok" detektivdráma 4
pát, ugy hogy az'hirtelen egész a kalapja pererészben.
Vasárnap 21-én: „A más férje" dráma 4 részben a
iméig fölágaskodott.
főszerepben Henny Portén és „Albert nagybácsija"
No, .az árgyélusát a juhászának, majd
Albert Pauliggal.
a
szeme
közé nézek én aiinak egyszer! Megoooo
AZ APPOLO MŰSORA:
mutatom,
hogy ki az élőbbre való: a juhász-'1
Vasárnap 14-én: „Átarez alatt." Btinügyi dráma 4
MŰSOR:
vagy a csikós! . . . . .
részben„
Vasárnap d. u,: Csárdáskirályné. Operett. — Este bérEzt a „lakodalmat" nem tudta elfelejteni a
ietszünetben Boszorkányvár.
Vasárnap 21-én: „Aljas bosszú" dráma 4-részben.
Hétfőn: Románc. Szinmü. páros háromharmados.
hírhedt betyár. Mindig az eszébe járt Rádi ImKedd: Baróti József vendégfelléptével: Titok. Szininii
* Az idegen nő. Egy rejtelmes, küiönleges re. Tlét olyan híres ember az! — tűnődött páratlan egyharmados.
Szerda: Baróti József vendégfelléptével. Titok. Szinmü
világ nyilik meg előttünk ebben a nagyszerű, olyan erős, olyan kurázsié! . . . Osztán még
páros kétharmad.
izgalmas és különleges filmfantáziában, mély- csak nem is izén neki . . . Bizonyosan fityCsütörtökön: A kóristalány. Operett. Bemutató, páratben Hella Mója a címszerepét pompásan ala- málja . . . Dehát .hogy lehet ez? . . . Egy Rólan háromharmados.
zsa Sándort, egy hara.mia-vezért, aki előtt
Péntek uA kóristalány. Operett, páros egyharmados. , kítja. Ezt a pazar kiállítású filmet hétfőn és
minden ajtó, minden kapu tárva-nyitva van,
Szombaton d. u.: Ráng és mód. Szinmü. — Este :
kedden mutatja be az Uránia.
A kóristalány. Operett, páratlan kétharmados.
aki elől még a pandúr is reszketve bújik el

Régi világból.

M 0 ZI.

ZI
MŰVÉSZET

Vasárnap d. u. Náni, Népszínmű. — Este: A kóristalány. Bérletszünetben.

Baróti József vendégszereplése. A színházi iroda jelenti: 'Rendkívül érdeklődéssel fogadja a szegedi közönség Baráti József két-es-

Tűzifát,

szen@f9

kokszot

minden állomásra szállít
"ÉP 3 . « .

Telefon: 247.

DEX.M A G Y A RORKZAÜ

12

i

-Szeged, 1918. április 14.

juhászember becsüljön le! . . . Ennek bele kell I Kereskedők Egyesületének Bevásárlási Részharapni a fűbe mentül előbb.
| V é n y t á r s a s á g a é s .a B e r e g i - c é g v a n b e n n e .
í
Be i s váltotta a szavát nemsokára a „nagy
Mezőgazdasági kamarák szervezése.
paraszt", azzal a (különbséggel, hogy nem ő Gróf Serényi Béla földmiveésügyi miniszter a
nézett Rádi Imrének a szeme közé, hanem (más- gazdaközönség régi óhajának megfelelően elsal nézetett. A kisteleki őszi vásárt tűzték ki rendelte a mezőgazdasági kamaráik munkálaalkalmul Veszelka Imrével és ugy főzték ki -a tainak megkezdését. A reform kidolgozásával,
dolgot, hog.wegyik jó cimborájával elesalattjjáikj amely hivatva lesz Magyarország egész mezőa hires juhászt egy kis szemlélődésre, aki per- gazdasági termelését uj alapokra fektetni, a
:
sze nem élvén gyanupörrel, egyszeribe ráadta miniszter a minisztérium
XII/B. főosztályát
a fejét s nieint nógatás nélkül. A vásárban széj- bizta meg. A munkában az összes mezőgazdajel néztek, azután beültek a duttyánba poba- sági érdekképviseletek résztvesznek.
razgatni. Az esetről persze híradással volt a
Fűszerek árai. Bors az elmúlt hétea 165,
betyárokhoz a cimbora, akik közül Veszelka
Imre harmadmagával meg is jelent és szem- fahéj 90, -szegfűbors 65, szegfűszeg 85, gyömbér
közt telepedett le Rádi Imrévé]. A bor ugy jött 60, kömény 55—(80, ouazsola, 1916. évi, 28-h30,
egymásután az asztalra, .mintha ingyen adták mogyoró, 1918. évi, 28, csokoládé, -príma 85, főző
válna. Mikor már kezdtek a szemeik csillogni, 55, jegee-cukor, osztrák gyártmány, 600—650
korona volt,
mg.-zólalt Veszelka I m r e :
Folyt. köv.
— Médosifőrcndriet a cellulózéról. A
hivatalos lap -szombati számában módosító rendelet jelent meg a cellulózé forgalmának és
feldolgozásának szabályozásáról. 00 szerint a
zár alá vett cellulózét csak a cellulózé és a pa0000
pírgyári szövetség engedélyével szabadi élideFűszerkereskedők szindikátusa. Buda- geniteni, feldolgozni vagy egyébként felhaszplstrőí jelentik: A Nemzetközi Kiviteli és Be- nálni. Az erre vonatkozó kérelmeket a szövethozatali Részvénytársaság helyiségeiben, meg- ségnél kell előterjeszteni. Cellulózét nem postái
alakult. a Fiiszerkereskedők' Behozatali Szindi- forgalomban csak a szövetség utján kiállított
kátusa. A szindikátusban Szegedről a-Szegedi igazolvánnyal szabad -szállitáiii.

KOZGAZDASAG

mi PwiH e u i m lüisvii isi?, i mm.
Tisztelt Közgyűlés !
Az 1917." évi 6-ik üzletévről szóló jelentésünket és zárszámadásainkat a következőkben
terjesztjük elő:
Fürdőnk az elmúlt év folyamán a kedvező
időjárás és a Tisza folyónak fürdésre igen alkalmas alacsony vízállása folytán élénk látogaMérleg számla.
Vagyon
1817

Teher
Kor. f.

1017;

Kor. | f.

NI-J Készpénz .
töd M őihj Részvény
3I
" j Pénzintézettőke . . . 45000
nél
. . .
60902
Értékcsökke- Fürdő berennési alap
66©
dezés . . 16003-05
Átmeneti
Hátralékos
!
tételek . .
180!részvényesek ] 4201
Nyereség .
555242
! Adósok, fe1 . i
; dezettel . 4200

Fenti zárszámadásunk 5552 kor. 42 fillérnyi hasznot tüntet fel, melynek hováforditása j
tekintetében azon javaslatot tesszük a tisztelt ;
közgyűlésnek, hogy abból alapszabályszerűen |vagyis kereken 300 korona tartalékalapra, a I
fennmaradó 5252 kor. 42 fillér pedig a kabinok
és felszerelések téli beraktározására szolgáló Újszeged Kállay-tiíea 2 és Középkikötősor 21. sz,
üres telek megszerzéséhez használtassák fel,
amelyre múlhatatlanul 'szüksége van társasa- j
gunknak és amelyet utólagos jóváhagyás reményében már társaságunknak biztosítottunk is. 1

oooo

F. L. (Szeged lelke.) Cikke komoly törekvést -mutat. Megállapításai azonban mem ujaik
és^ma nem lehet helyet szorítani ilyen terjedelmes elmélkedésnek akkor sem, ha jól van
megstilizálva. -Próbálkozzék valami aktuális
témával. — K. J . Verseiről bizony sok jót nem
'mondhatunk. Technikája felületes, gondolatai
erőszakoltak és néhol naivak. Az irodalmi kellékeket, ugy látszik, kiselejtezte 1 előlük. —
F. O. Nem közölhető. A kézirat kivételeim
rendelkezésére áll. — Panasz. Forduljon Balogh -Károly -tanácsoshoz. Majd meglátja, hogy
nem kell minden gorombaságot zsebrevágni.
Psleíős szerkesztő: Pásztor József.
KiiadőtifiajáoMos: Várnay L,

Hordókat vesze
ujat és

Veszteség
191

Budapest, Dohány-utca 71. szám.
Telefon József 38—18.
! ! Ügynökök dijaztatnak ! !

egy évié . . . . 36.-— kar
félévre
. . .
18.—
„

Nyereség
Kor. ! f.

Kor.

1017

XII.
XII. Athozat 1916!
Fürdési dijak 22607
"31.
31.
Különféle
évről . . | 330
jövedelem
Alkalmazót- I
390
tak fizetése Í3274
Adó
260
Biztosifás .
316
Üzem és javítási költségek 10209 68
Illetmények
600
Értékcsökkenés
2190
Kamatok
262-67|
Nyereség . 5 5 5 2 4 2 :
22997 68

F C i O a k "
^

Haphafő: OEilSie 1BHS

< á

9,—
3.—

.

B

(22997168

I

I
1I
Egyben jelentjük, hogy igazgatóságunk
3 evi megbízatása a mai közgyűléssel lejárt és
midőn az irányunkban tanúsított bizalomért köszönetet mondunk, kérjük a tisztelt közgyűlést,
hogy a felmentvényt ugy az igazgatóság," mint
a felügyelő-bizottság részére megszavazni és
ujabb 3 évre igazgatóságot választani méltóztassék.
Szeged, 1918. évi április- hó 3.
Az igazgatóság.

egy- és kétvassál, valamint kapálóekélc, boronák, répa- és szecskavágó gépekben
a legolcsóbb napi árban kapható
Bruckner

Testvérek,

Kossctii yisE-sypii! és Hsia üajos H M aarol
CS

k é z ápolására legjobb l

2 I n M l JlUhril"'

á p o ' á s á r a legjobb
a GERLE-Séle

, , © x t f § é § !

negyedévre . .
sgyhónapra .

egy évre . . . 36,— kor.
félévre
. . - 18-— „
negyedévre . .
9— „

Ai*C

"

használtat, boros és pálinkásat.
Legolcsóbb ajánlatokat kér:

hordónagnkereskedő.

tottságnak örvendett. Ennek következtében pedig egyszersmind 1917. évi üzleti eredményünk
és a forgalomnak megfelelően alakult, ugy, hogy
mérlegünk és üzleteredmény számlánk haszonnal záródik.
A felügyelő bizottsággal ggyetértóleg megállapított zárszámadásaink a következő adatokat
tüntetik fel:
Üzlefeiedméng számla.

21332j4.

121332 42

SZERKESZTŐI ÖZENETEK

Hapiiaíú: GEBOE1EH0 H M d ó o i i s a s M a n
SZEGED, Kiauzál-iér.

~ f e g s / I z

HM-MysseMan

S Z E G E D , Klauzál-tér.

Hajősziilés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
használja. Ara 2.— K. Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged Széchenyi-tér.

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

plaseltüc? £aj©sttl

elsőrendű nőídivatterme,

Bocskay-utca 9 1. emelet. Telefon 14-58.
L e g ú j a b b m o d e l l e k é s saját tervek szerint késeit
toilletteket, kosztümöket, blúzokat. Raktáron blúzok
toillettek,
Azsurozást, p l i s z i r o z á s t . g o m b á t h u z á ü ,
mühimzést, m ü s t o p p o l á s t elválal. Hivatalnokoknak
10 s z á z a l é k o s e n g e d m é n y .

•• -év ' - •-ggrirtréA.Sz
ÜfeiilSjA^ t
fiJDÉ
•

zaí-ed, í M ápriiis Ü.

Í3

Hlrágfiáz
&

^

Széchenyi-tér 5.
Telefon 1 7 - 0 7 .

g y ö n y ö r ű virágok

és művészi kötés.

j Buforszáliitási é s bej raktározási váiiaiat

r,

,

UNGAR BENŐ

szállifó.

b || a || "II • I I M M É I l S M l J l i M

TEAI

Herceg Ferenc,

nce,

B z ö SEápnyin

1 UOFGS Efiliom

Ára 4.50

Ára 8.—
Jsirhoff,

Inár Jenő,

Danner fóihály

Balgád

gy his Deli M n e í e

.

Ráskai Ferenc,

rmay Cecile,

L

S falu s M ®
Ára 5.50

Ára 5 —
Kaffka Margit,

lázár Béla,

Pptíüán Bittsslba

Ára 5 Benda Jenő,

szekfü Gyula,

ÜEZifi
Ára 8.-

Ára 7 Madelung

Szomori Dezső,

fl fpanila lisásElíitfPöi
Ára 6.

Á r a 10 —

Mason,

yngsm

a
Ara 3.-

Ára 1 0 . -

Dr. Vadnay Tibor,

Farkas Pál,

sz m M i

Balogh,

$ m m

tanacsnok
a közélelmezési hivatal
vezetője.

Ára 10.-

Ára 6 —

szűcsmester.

hivatalit.

Éríesitem az összes kereskedő urakat, hogy ujabban az alább íetsorolt bevásáriási könyvek és cukorlapok elvesztését jelentették be a közélelmezési hivatalban, ezekre a könyvekre és lapokra élelmiszer a
jövöben ki nem adható, ha azokat valaki bemutatná,
kobozzák el és szolgáltassák be a közélelmezési hivatalnál. Elveszettnek jelentették a kővetkező
cukorlapokat:
Baktai Mihály
38595
özv. Bénák Józsefné 11.866
Kormány István 21983
Schwartz Jenő
23390
a bevásárlási könyveket
Móczvikler Frida
19686
Sánta István
23332
Koch Imre
26864
özv. Bózsó Lajosné 7532
Papp István
18741
Faragó Lajos
25628
Lacsny István
38811
Hajdú Imre
11848
a könyv és cukorlap
Halász Andor
3ó6ő9
Kalmár Pál
18754
Szabó Mihály 34719
Szeged, 1918. április hó 12.
3015/918. ke. szám.

Hotel lipülal

Ára 6.—

• • • •HlUiffIHSUB

Jánosik János

Hirdetmény.

Biró Lajos,

zini Gyula,

ülnysi- 08

Szeged sz. kir. város közélelmezési

Ára 4.

Ára 6,—-

csemegekereskedésében.
Széchenyi-tér.

(Belvárosi kávéház mellett.) Szőrme-átalakitásokat
cs javításokat a legújabb párisi divat szerint vállalokMolykár ellen szőrme ruhákat nyári gondozásra
teljes jótállással, tüz és lopás ellen biztosítva elfogad.

u a s a s a s a i M - i s a H B B a ®

Sz M uíján

f í n iOüisseüizt

és egyébb husnemüek
szardínia, husieveskocka

Szegeden, Kigyó-utca 2. s z á m ,

Ára 4.Lengyel Gyula,

ándór Imre,

,L .

sonka, szalámi

Szücs-áru üzletet nyitok

üiaszílsüi'áB
Ára 5.40

„

asaass®•

Ára 8.-

Ára 5.60

Telefon: 43

a legrövidebb idő alatt jutányos
•
árak mellett készit
•

JAKOBOVICS mÓRNÉ Aradi-u. 58. II .

Vízvezetéki munkák
fürdőszoba berendezések öntötvas fürdőkádak szolid
árakon FOGEL EDÉNÉL. Mintaraklár Takaréktár-u.
sz. Ipartelep Török-u. Kossuth-Lajos-sug. sarok.
Alapitva 1892.

Viszketegséget, sömörf, rüht
a leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch-féle eredeti törvényesen védett „SRBBOFGRMRHR ZSÍR"
Nincs szaga. Nem piszkít. Mindig eredeti pecsétes
dr. Flesch-félét kérjünk. Próbatégely 2-30 K. nagy
tégely 4-— K. családi adag ll - — K. Szeged es
Vidéke részére főraktár BOKOR és VAJDA gyógyszertar Kállay Albert-utca, Szegeden. Veteinel
a „SKABOFORM" védjegyre ügyeljünk.

Szép Ernő,

E01

Ionsfus noueílálHúi
Ára 4-—

Ára 6.-

j$arta

Sárosi Bella,

Biró Lajos,

laüaréHBESp Höiipe

JCiggó-utca

Drasche-Lázár Alfréd,

Zsoldos László,

Legújabb tavaszi divatujdonságok Berkovits modellek után selyemruhák blouseok, aljak stb.
legjutányosabb árban.

fogmüterme

Ára 3.50

Ára 6.-

(tradl-utca 5. szám.

j t g o s f o n

Jelefon

Sz gá aíüezyít P§fiZ

7.

13—3%.

Fenyő Testvérek,

Ára 4.—

Ara §.•
Jób Dániel,

Bartha Pál,
»

Iszi Hipp
Ára

Ara 7.

4.—

Verseoyiargj aiási íiirúeimany.

oírindoerg,

Lázár István,

Az árvaház alap tulajdonát képező 630 drb. bérszék bérbeadásának 1918. évi november hó íG-atói
1921. evi november hó 15-ig terjedő 3 év alatt vállalati uton leendő biztosítása celjácól f. évi április ho 20
napján délelőtt 10 órakor az 1. tanácsi ügyosztályban
(Városi bérház 1. e.) tanácsi jóváhagyás feniartósa
mellett zárt ajánlati versenytárgyalás s ezt követóleg
ajánlattevők között nyilvános szóbeli árverés fog
tartatni-.
A szabályszerű s 1500 korona bánatpénz tanácsi
letétbe helyezését igazoló letéti nyugtával ellátandó
zárt ajánlati levelek az árlejtés, napjának délelőtti 10
órájáig a tanácsi iktató hivatalban (városháza, földszint)
nyújtandók be.
Eikésve éí*ezett, kellő bánatpénz letétbe helyezését igazoló nyugtává! el nem látott, szabalytalan avagy
utóajánlatOÁ tigyeleinbe vétetni nem tognas.
Bérleti feitetelek a fent jelzett ügyosztályban hivatalos órák alati betekinthetők.
Szeged sz. kir. város tanácsának 1918. április
2-án t. ü.
47460/1917. tan, sz.

Ára 10.—

Ára 6.DrasclieN Lázár Alfréd,

Erdős Renée,

Süiijiü SönyoB

Eiüjisi uzgy
Ára 6.—

Ára 4.-

Ráskai Ferenc,

Jensen,

a
Ara 5.-

g y a r m a t á r u liszt- és
terménynagykereskedő.
Atíiia-utca.

Szeged szab. kir. város tanácsától,

Ára - . 8 0

m
Kaphatók:
könyvkereskedésében S Z E G 2 0 , Kárásoe • u l c a

9

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester

' <

PAPRIKA

iQlllÉi!

maximális árban kapható
Bitó Márknál Szeged, Bécsi-körut 17. szám.

S C H A T Z <n. FIAI
URI S Z A B Ó ÜZLETE
Telefon 8 1 8 .
Kölcsey-utea 4.

arwn un mi—1i m h iiium mnmuhhm w i h i m i m — w a w
Legjobb

hajfesiő

az

órszágosan elismert Leinzinger féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.

14

. apriiU h

Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni,
hogy a C O R S Ó - M O Z I HÁZÁBAN (Pallaviciniútcában, a városházával szemben)

épSlet-, mfilakátos,
szerelő és

házicsengő-

gépjavitó-mfihelyt

nyitottam, hoi a szakmámba vágó mindenféle munkák, ugvmint: épület-vasalások, zár-javítások,
tűzhely-, fistház-készltés és javítás, redőnyök
szerelése és javítása, villanycsengők szerelése
és jayitása stb. pontosan és jutányosán eszközöltetnek. — Levélbeli hivásra házhoz megyek. A n. é.
közönség szives pártfogását kérve, vagyok tisztelettel

li

8W8

IHIIIIIMI

ipirBi

ajánlja mindennemű tömeggyártási cikkét, valamint egyszerűbb tömörfa bútorait. Famegmunkáló gépjeit bérbea/ja.

Horváth Sándor

SZEGED

Telefon 16—21. Boldogasszony-s.-ut 1. szám.

Donáth Gyula,
lakatos-mester.

Flóra szájvizet

Napirend:

.

ápoló készítmény. Egy üveg ára 2 K 50 fillér,
ggpltafó BflBCSBV BÜBOtlí Mígperíáráiiafl Szótftenyt-fár ií.u.
Ha ő s z ü l a haja használja a
mely 3 nap
alatt vissza
adja a hajeredeti színét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7 K.
Hsgftaia BBRESBií KURmiy gifigqszsHlFé&SD SsÉiasnyi-fárl2.

Flóra hajvizef,

ÉPT
Í KEZÉSI iliiSii Hatósági rezgalic

SZBBSSI B
H
lfBOByESULET S.-T.

Mérei-ufca 2 1 . é s 15ja.
Telefonszámok: Aruraktár 231., Tüifzatelep 16-47.
Bank 385.

Meghívás közgyűlésre.
A Szeged-AIsótanyai
Népbank
Részvénytársaság igazgatósága az 1913.
évi április 21-én délelőtt fél 11 órakor
az intézet saját helyiségében tartandó

a részvényeseket az alapszabályok 8. §-a értelmében ezennel megiiivja.
Napirend:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kiküldése.
2. Az igazgatóság jelentése az 1917. évi
üzleteredményrói, a nterleg es haszoníeiosztas
elöterjesztese.
3. A felügyelő-bizottság előterjesztése.
4. az osztalék niegáltapitasa, az igazgatóság és felügyelő-bizottság fennentesének megszavazása.
5. 2 igazgatósági tag választása 1 évre,
2 feiiigyelő-btzottsagi tag valasztasa 2 évre.
o. indítványok az aiapszabaiyok 17, §-a
éríeimeben.
Hivatkozással az alapszabályok 15. §-ára felhívatnak az. ezen közgyűlésén rcsziveiini öhajió* (. reszvenytíaeK, no^y szcivenyeiKKel euaiutt ívazvtnyuKet
bezatóiag folyo evi apnus no 18-ig az intezet pénztáránál, vagy a Szegeu-Csongiaüi t akarekpenziarnal
szegeden a rendes hivatalos orak tartama aiatt ieienin
szrveskeajeneK.
izavazöii joggal a Szeged-Alsótanyai Népoank
Részvénytársaság aiapszaokiyainak la. §-a szerint csak
azon reszvenyes brr, Kinek nevere a részvény eü nappal a kozgyutes napja etott a tarsasagi rcszvenykonyvoé
ne van vezetve.

Szeged, 1918. évi április hó 1-én.
A Szeged-Aisótanyai Népbank
H.-T. igazgatósága.

Az 1898. XXIII. t.-cz. alapján alakult Ország
Központi Hitelszövetkezet kötelékében tartóz
Szegedi iparosok festékáru s z ö i c t
kezete 1918. évi április hó 21-én d. e. \
órakor az Ipartestület helyiségében

; Iskola-utca 18. sz.
Nincs többé fogfájása annak, ki a

u. m. elsőrendű d a r a b o s é s oltott m é s z , portl a n ó c e m e n í , g i p s z kátrányelszigetelő- és fedéllemez, beton- és köagyagcsővek, menyezetnád, stb.
anyagraktárunkban előnyösen beszerezhetők.

Meghívás.

tart, melyre a tagok, az -alapszabályok 40. §-8
értelmében meghivatnak.

Kelemen-utca 7. sz.

mesések, mert a szakműhelyében javífott'irógépek tényleg mesések.

í r ó g é p s z a l a g s z é n p a p í r stb, «J 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 fartatnak
SZEGED, S z é c h e n y i - t é r
Telefon 3 8 . sz.

niPiQppp

rendes közgyűlési

rsa

M mese ai Ipömn\, tioou a

imu®

kiosztása a tűzoltólaktanyában.
1— 400 bárcaszámig április 15-én
401— 800
16-án
801—1200
17-én
1201—1600
18-án
1601-2000
19-én
2001—2400
20-án
mindenkor délelőtt 7—11 óráig.

1. A mult évi üzleteredményről szóló j e l e n t é i
tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvényenek megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés.
5. Az igazgatóság 2 tagjának választása.
6. Felügyelő-bizottság 3 tagjának választása
8. Netaláni indítványok.

1917. évi január 1-én a tagok száma 46, üzletrészeinek száma pedig 64 volt, az év folyamén belépett
1 tag 1 üzletrésszel, ujabban jegyeztetett 15 üzletrész,
kilépett 1 tag 1 üzletrésszel, maradt az év végén 46
tag 79 üzletrésszel.
A felügyelő-bizottság által megvizsgált évi mérleg a szövetkezet helyiségében kifüggesztetek és mindenki által megtekinthető.

Kelt Szegeden, 1918, április hó 6-án.
Az igazgatóság,

Szőnyegek, moquefle piüschök, ágyés asztalterítők, csipke és szövet
f ü g g ö n y ö k legnagyobb választékban

és koszorúk olcsón, ízléses kivitelben
kaphatók Horváth Károly cég virágüzletében, .v.v. Kárász-utca 11. szám.

szőnyegáruházában

Szeged,

Kárász-utca

(Wagner-palota.)
Margit-utca 28. sz., ajánl mindennemű
nyelv- és zeneismerettel biró tanerőket,
melynek elintézését őszintén vállalja
Havas Jenőné.

használjon

„AnfiIosin"-f

"^sineg,

fú:

^•sák, ' ponyva

SZEGED, Klauzál-tér.

k5téIáru

H c s s e r é s B u c h w a l d cégnél, (TiszaLajos-körut, az
uj ref. palotában) a legjutányosabban szerezhetők be.

Egyenruhák ZflZSL
cikkek legkedvezőbb beszerzési forrása.

S Z E G Ő Á R P Á D hadfelszerelési intézete
Szeged, Kölcsey-utca 10. sz.

Szécsiliszt-Izsó
és terméngkereskedd,

Az összes hatósági cikkeknek is
pontos és előzékeny kiszolgálási
helyeKárász-utca 14, sz.

Telefon 291.
Telefon 6 7 8 -

Tökéletes kiirtására legbiztosabb

a Md-ttll

IIIIIIMIíIIl

A petéket is kiirtja, foltot nem hagy vissza.

Próba üveg 4 50. Eredeti 8 — K.
Kapható
egyedül csak:

gi

r

Franki Sníal &T„-

H

g O R V Á T H F E R E N C M SPBlláilSfl
és ékszerész.
Tisza Lsjos-körut 3 7 .
(Ref. palota.) Brauswetter cégtől 8 évi munkálkodásom után kilépve, órás üzletet nyitottam. Elvállalok mindennemű órajavltöst

Felsliápos SZEGED Büf. BydPQy-TőP.

í r

Csikós Fertocz
cukrászdájában Kossuth L.-sug. 61.
minden nap friss sütemény kávé, tea, kapható.
Mindenféle megrendelést elfogad.
'•-u"1—
;

•

*

Tojás

darabja 4 6 fillér

a Közélelmezési Hivatal megbízásából
kapható a

Központi Tejcsarnok Részv.-Társ.
fióktejesarnokaíban.

Szeged, 1918. április 14,

MLmÖTjLBÖBiZÁG

Gabonaőrlést és paprikaőrlés! elfogad
MARER-MALOM. Szeged-Alsóváros.

íEBBB, Mz-UfU IS.
Az összes hangszerek és
beszélőgépek legnagyobb
raktára. Javítások szakszerűen és gyorsan készülnek.

•„.„,•,•,.,

MEGNYÍLT

^

Tausz és Kővári 'SSfáSSSt-

Művégtagok, befegápolási cikkek, Iáiszerek és fényképészeti cikkek.
Telefon 1 2 - 2 2 . szám.
Kárász-utca 10. szám.
I s k o l a h e g e d f i k b e n , valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

Babós Sándor

h

£TZeo

Legcélszerűbben teszi, ha házal, telket, vendéglőt, kávémérést vagy füszerűzletet

ff

HoÉ
f Ső^^^íiSsrsrfl^í n
i naa
lín-fs
i Bnpa-úás ngteil F
iDá
liD
i z,

Iskola utea — 8. Szolid árak.

-

Bor-eladási megbízásokat elfogadunk minta- és árajánlattal, melyet gyorsan lebonyolítunk.

musteíeH! ufllalal wtti

administrátióban jártas üzletfelekkel való érintkezésben gyakorlott tisztviselő kerestetik. Oiy reflektánsok kik bor, vagy pálinka szakmában már működtek előnyben részesülnek. Ajánlatokat bizonyítvány másolatokkal, referenciák és fizetési igények
megjelölésével. „ É l e t p á l y a " jelige alatt e lap kiadóhivatalába kéretnek.

legmodernebb kivitelben jutányos árban
készülnek.
Kérem meggyőződni
és a cégre ügyelni.

gd[|

Feketesasa-útca 16. szám.
Keleti-palota, Telefon 8 3 6 .

RAFFIA NINCS!
Kellő időben lássuk el magunkat

Szőlökőfözö

a „Harisnya
ongyos harisnyáit küldje
Klinikába" Szeged'

papirspárpval.

Bármily mennyiségben kapható, mig a készlet tart.
Raktár. Azonnal szállítható. Ara 100 kg. kor. 850.—
Olcsóbb mint bármilyen más papirspárga. Kapható:
Papirárű Gyári és Kereskedelmi Részv-Társ.
Budapest, YII., Rákóczi-ut 6 sz.
Telefon : 83—63. Sürgönyeim: Papírtextil, Budapest.

(Lövész-ház) Berzsenyi-utca tjb., I~sö emelet, ajtóS. szám alá,
hol, ha a harisnyák fejét le nem vágva, 3 pár rongyosból 2 pár jót készítenek, mely
félcipőben is hordható, párját 1'50 koronáért. Rendelések 48 órán belül elkészülnek.
Csak tisztán mosott, vasalt harisnyák fogadtatánk el.

ÉS llllr|IIIllrl-T.1!1T.lllSÉGSSÉlilSI
Mérleg-számla 1917. december 31-én.

VAGYON.

K

f.

K

93348 65

Pénztár
Értékpapir:
K. 100.000'- n. é. hadikölcsön kötvény
Adósok
Készletek: Anyagok
Gépek és felszerelések: Leirva „„

90000 _
1580517 70
11055 —

K

Részvénytőke
Tartalékalap
_.
Törlesztési tartalék
Kinnlevőség! tartalék
Osztalék tartalék
Rendkívüli tartalék
Adótartalék
Hitelezők
Fel nem vett osztalék
Nyereség 1917. december 31-én

1774921 35

! f.

TEHER.
K

L

200 000

35000.'•
60005000j—
2000060000
20000;-

|

\46000
1332871 30
1102
94948 05
11774921j35

I

Üzleteredmény-számia 1917. december 31-én.

Veszteség.

K

Adó
Költségek: Raktárbér, biztosítási dij, épület
javitás, városi épületek bárösszege, ügyvédi költség, postabélyeg, tüzelőanyag,
kezelési- és üzemköltség, üzleti könyvek
és nyomtatványok
Tiszti fizetések és lakbérek —
Leírások:
Értékpapir
Kinnlevőségek
Gépek és felszerelések
Nyereség 1917. december 31-én

Nyereség.
K

K

81104 3$

f.

68656 26
15650 49
257053 64
6269 25

Bizományi dijak és jutalékok
Kamatok
.
Ipari üzemek jövedelmei ... .
Mult évi áthozat

98142 68
22121 54
4325 50
3174 34
43813 15

51312 99
04948 05
347629 64

347629 64
Megvizsgálta és rendben találta az igazgatóság:

A könyvelésért:
Balla Gyula s. k.
Koós Elemér s. k.

Gliícksihal Lajos s. k.
báró Talllán Béla s. k.
Szarvady Lajos s. k.
elnök.
alelnök.
D r . Kószó István s. k.
Kovács Sándor s. k.
Landesbcrg Mór s. k.
Lederer Arthur s. k.
Lichtcnegger Gyula s. k. Plrkner János 8. k.
Rcők Iván 8. k.
Schőffer Vilmos s. k.
Te'bisz György s. k.
Vajda Manó (hadbavonult)
Vass J e n ő s. k.
ügyvezető igazgató.
Megvizsgálta és rendben találta a felügyelő-bizottság:
Bálás Zoltán s. k.

Bokor Pál s. k.

Csámji Sándor s. k,

Kiss Arnold s. k,

Wclner Miksa s. k.
elnök,

Scultéfy Sándor s. k.

Paral Pál s. k.

H

Szeged, 1918. április 14.

lő*

í
férfi é s

női

legnagyobb

bútorgyáros

wi

ARAB1-ÜTCA 6. SZ.

Ajánlom saját gyártmányú
mindennemű bútoraimat.

divatcikkek
rakfara.

—

tBH
Telefon: 844.

Telefon: 844.

is.

i

Legmegbízhatóbb cég.

mmn'tmimmmmmssmm

Fényképészeti gépekben
és cikkekben eredeti gyári árak melleit l e g n a g y o b b választék

Csekenies-ü. 8.

Sséefeenyl-fér 17.

Tdefosi B54.

Telefon 8 5 5 .

M

Telefon

SASÍDBEHO HENRIK
optikai üzletében
S Z E G E D , Széctsenyi-fér

12-04.

18,

M

filliliuiiliMiillliL

ezelőtt: HOLTZER ÉS

Sx.échenyl-tér 2, szám.

ABONYI

? janija
íjánija
é s
R a i n e r

R á r o i g

é s

a

m o s t

érkezett

f i ú g y e r m e k
tavaszi

Fia

l e g ú j a b b

ditünyeit,

férfi-

azonkívül

kabátjaik

aszfalosgyára S z e g e d e n Fodor-u. 3.

I l i Él I l l i l i
Kertész Sándor .v.v.v. Szeged.
Hálószobák, ebédlők, uri- és leányszoba berendezések állandó kiállítása.
Főüzlet: Feketesas-utca, (Szivessy-ház.)
Butormintarakfár: Fekeíesas- és Kigyó-utea sarok.
Telefon : 1576.

A világitási rendelet
határozatait a fényhatás
csökkenése nélkül csakis

I

fél-wattos
lámpákkal
lehet betartani.

í, i , 6 9 I I I l P l i

•

csoda gyor-

igorin
»
po I o s k á t.

e q y ö d a q
I

.

Jl

Lurion
j l

á r ö k r é n r w i a s z k b o
í
I
f(5
8,

41

DarktcqyneqyeáMO'leq

Minta üveg 4 kor. Nagy üveg 12 kor.
1 drb, fecskendő K 1*50

c i p o c r e r o e r - "
%
A R A 2 - K
m i n d e n l
. _

K a p h a t ó : Szegeden Vajda Imre é s Társa
drogériéjéban. Magyarországi főraktár:
.Remény'* gyógyszertár, Pécs.

fmit)" 4 Va;ny L. k J i / / 1 / ondü&baq, Kirási-utía 8.
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