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Szterényi vállalkozása az
utolsó pillanatban meghiusult.
- A Károlyi-párt és a szocialisták nem mentek bele
a választójogi reform elhalasztásába. — Lapiárfa után érkezett telefonjelentés. —
BUDAPEST, április 24. Szerdán este
tiz órakor gróf Károlyi Mihály felkereste
Szterényi Józsefet és közölte vele, hogy
pártja nera inegy bele, hogy a választójogi törvényjavaslat megvalósítását elhalasszák. Ezután visszatért Károlyi a pártkörbe s tovább folytatta tanácskozásait
pártja tagjaival. Később megjelentek a
Károlyi-pártban a szocialisták és Szteré- |
nyi dezignált miniszterelnök is. Tanácsko- j

zás indult meg, amely azonban nem vezetett eredményre, mert a munkásság
képviselői sem voltak hajlandóak a Károlyi-párt állásfoglalása után a halasztásba belemenni. Éjfél felé értesült a történtekről Tóth János belügyminiszter, aki
erre közölte Szterényivel, hogy ezek után
nem vállalja a belügyminiszteri tárcát.
Így a véglegesen elintézett helyzet ismét
felborult.

Szterényi átmeneti kormányt alakitott.
- A választójog megoldását őszre halasztotta. Vázsonyiék kiléptek a 48-as aikoimánypáribóí. - Az
uj kormányból Apponyi, Serényi és Popovics is kimaradt. - Királyi kézirat fogja biztosítani a választójogot. —
A délutáni és esti — egymássál teljesen
ellentétes — jelentések után a késő éjjeli
órákban, amikor e sorokat irjuk, fölöslegessé vált minden további kombináció: a Szterényi-kabinet megalakult és az uj kormány
kinevezése a legrövidebb időn belül megtörténik.
A választójog ügyét, amely a válságnak
magja volt, a pártok közti megegyezés alapján nem sikerült megoldani Szterényinck és
nem mutatkozott remény arra, hogy bárki
is képes volna áthidalni a politikai ellentéteket. A kibontakozásnak egyedüli radikális
módjához, a házffeloszlatáshoz folyamodni,
ez idő szerint nem akartak. Halaszthatatlan
és múlhatatlanul fontos teendők várnak elintézésre. A kormánynak, amely ezeknek a
feladatoknak a végzésére vállalkozik, meg
kellett alakulnia. A választójogi kérdés végleges és közmegnyugvásra szolgáló rendezését elhalasztották arra az időre, amikor
az aratással végeztünk, az uj termést beraktároztuk és tető alá hoztuk a román békét.
Szterényi kormánya tehát kifejezetten
átmeneti jellegű. A legsürgősebb kormányzati teendők megvalósításán kivül az a hivatása, hogy a választójogi kérdés végleges rendezését előkészítse, ha lehet, megegyezéssel, vagy — amihez a király felha-

talmazást fog adni — házfeloszlatással és uj

választásokkal.
A 48-as alkotmány párt támogatja ezt a
kibontakozási akciót, aminek következménye, hogy a kormány a 48-as alkotmánypárt tagjaiból alakult meg. A választójog
ekszponált hivei: Vázsonyi, Apponyi, Wekerle és Esterházy kimaradtak a kormányból és nem válalt tárcát Serényi és Popovics sem. Ma még nem lehet megállapítani,
hogy ez az átmeneti megoldás, amély-nyilvánvalóan a választójogi kérdés ujabb elodázását jelenti, nem fog-e súlyos nehézségekkellalálkozni talán már a közeli napokban.
BUDAPEST, április 24. A politikai válság megoldást 'nyert. Szterényi meggyőződött arról, hogy a megegyezés a választójog
dolgában nem sikerült. Az ellentétek olyan
mélyrehatóak, hogy a különféle felfogásokat
nem lehetett összeegyeztetni. Szterényi ezért kabinetjét mint átmeneti kormányt alakította meg. Ennek az átmeneti kormánynak
az a feladata, hogy az aratást, az uj termés
felosztását és a román békekötés körüli dolgokat, mint a legsürgősebb folyó ügyeket
intézze el és a választójogi kérdés megoldását szeptemberig elhalassza.
Szterényi kinevezésével egy időben
királyi kézírat fog megjelenni, amely a vá-

lasztójogot biztosítja és ieuiartja a királynak
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azt az elhatározását, hogy a választójogi
törvényjavaslatot okvetlenül meg kell alkotni. A király! kézirat kilátásba helyezi, hogy
ősszel, amikor a választójog ügye ismét napirendre kerül, ha a választójogi javaslat
nem volna keresztülvihető, az országgyűlést
feloszlatják és uj választásokat irnak ki,
mert akkorra a kormány — nem politizálva,
csak dolgozva — az országot annyira rendbe hozza, hogy választani lehet, ami mostan
lehetetlen.
Szterényi ehhez a politikához biztosította az alkotmánypárt támogatását is és
enek folytán az alkoímánypártiak bentmarádnak a kabinetben. A Szterényi-kabinet
alakítási munkája ma este befejezést nyert.
Az alkotmánypártiak bent maradnak a kormányban. A Szterényi-kormány igy alakult
meg:
Elnökség és kereskedelemügyi Szterényi József.
Belügy: Tóth János.
Átmenetgazdaság: Földes Béla:
Hadügy: Szurmay Sándor.
Igazságügy: Sebess Dénes.
Közélelmezés: herceg Wlndischgraetz.
Horvát miniszter: Unkelhauser Károly.
Pénzügy: Grátz Gusztáv.
Közoktatásügy: Gróf Zichy M»o"
Király személye körüli: gróf
Zichy
Aladár.
A földművelési tárcát Szterényi Návaynak ajánlotta fel, aki azonban nem vállalta.
Gróf Almássy Imre szolnoki főispánnal
Szterényi megállapodásra jutott. Almássy
elfogadta a földművelési tárcát.
Vázsonyi és hivei Bródy Ernő, Pető
Sándor, Székely Ferenc és Székely Aladár
kiléptek az alkotmánypártból.
Budapest, április 24. Wekerle Sándor
miniszterelnök szerdán délelőtt 11 óra után
hosszabb magánkihallgatáson jelent meg a
királynál, amelynek során a miniszterelnök
a buesukihallgatásokról is tett jelentést. A
király Wekerle előterjesztéseit kegyesen fogadta. Wekerle után gróf Zichy Aladárt fogadta rövid magánkihallgatáson
őfelsége.
Ez a kihallgatás is a folyó kinevezésekkel
és kitüntetésekkel volt kapcsolatban. W e kerle és Zichy a király tartózkodási helyéről félkettőkor érkeztek vissza Bécsbe. —
Wekerle báró Kazy Károly kíséretében délután 2 óra 30 perckor visszautazott .Budapestre. Gróf, Zichy Aladár hivatalos ügyek
elintézésére a szerda délutánt is Bécsben
töltötte és az éjjeli- vonattal utazott vissza
Budapestre.
Bécs, április 24. Wekerle haza utazása
előtt fogadta a Magyarország munkatársát.
Kijelentette, hogy kihallgatásának
semmi
különösebb jelentőséget ne tulajdonítsanak.
Különböző előterjesztéseket tett, ani.Iycket
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a kabinet tagjai hivatalukból való távozás
alkalmából tenni szoktak. Arra a kérdésre,
hogy iga'z-e az, hogy ujabb megbízást kapott, igy felelt a miniszterelnök:
— Ez egyáltalán nem igaz. Én már nem
vagyok aktuális.
$
BÉCS, április 24. A Magyar tudósítónak jelentik: Báró Burián István külügyminisztert délelőtt 10 órakor őfelsége hoszszabb kihallgatáson fogadta.
B U D A P E S T , április 24. A „8 Órai Újság" és a Magyarország" szerint Szterényi
kabinetalakitási kísérletei elé akadályok tornyosulnak.
BUDAPEST, április 24. A képviselőház
folyosóján határozott formában híresztelték,
hogy Szterényi kabinetalakitási
kísérlete
végkép meghiúsultnak tekinthető és hozzáfűzték, hogy ennek tulajdonképpeni oka az,
hogy a kormánypártban újból többféle áram
lat Vau, valamint az a körülmény, hogy gróf
Zichy János, gróf Sethlen István tegnapról
mára máskép határoztak. Ingadoznak és
nem mutatnak készséget Szterényi kormányalakításának támogatására. Andrássyék tegnap bizalmas értekezletet tartottak gróf Hadik János lakásán és ott abban állapodtak
meg, hogy Wekerlét tolják előtérbe, hogy
kellő pillanatban majd elgáncsolják, hogy
mégis csak az Andrássy-írakció kerüljön az
élre.

Az uj kormány kinevezésével egyidejűleg királyi kézirat jelenik meg, melyben a
király hangsúlyozni fogja a magyar nemzetnek a világháború négy esztendejében tanúsított nagy vitézségét és áldozatkészségét s
bejelenti, hogy a nemzetnek mindazon régi
vágyait, amelyek a nemzeti étet teljességének
biztosításához szükségesek, meg akarja valósítani, ugy hadügyi, mint külügyi és gazdasági téren. A választójogot legsürgősebben
el kell intézni és amennyiben erre a jelenlegi
országgyűlés nenr hajiandó, kénytelen
tesz
azt felosztatni és hozzájárulni az uj választások elrendeléséhez.
Szterényi állítólag közölte a királynak
azt a kijelentését is, hogy — ha ez a vállalkozás nem sikerül — nem lesz hajlandó tovább kísérletezni.

Fővárosi lapok
HeS^mso Béla belügyminiszterségéről.

A Pesti Napló Kelemen Béla jelöltségé,
ről ezeket jelenti:
A belügyiminiszterségre Návay
Lajos,
vagy ha az ő vállalkozása bármilyen áka.
dályba ütköznék, itt főként a 48-asok ellen,
állásáról lehet szó, akkor Kelemen Béta sze.
gedi főispán a jelölt.
A „Magyarország" a kormányválsággal kapcsolatban a következőket irja:
— Szterényi a szegedi főispánt, Kelemen
Bélát akarta megnyerni a belügyminiszteri
állásra, de hir szerint Kelemen nem fogadta
el a megtiszteltetést. Úgyszintén gróf Dessewffy Emil és gróf Zichy János sem hajlandók tárcát vállalni.

Andrássy lapja
a helyzetről.

Budapest, április 24. Á Magyar Hírlap a
helyzettel foglalkozva a következőket irja:
— Előtérbe kerülhet a helyzet megoldásának egy másik módja, még pedig az, hogy
Kelemen i Bélának a bel ü gy m i n iszt e r se K - egyelőre egy átmeneti kormány alakuljon, a
ré történt jelölésévei kapcsolatosan Az Est mely a választójog kérdésének tárgyalását
az őszi hónapokra halassza el és akkor tűza következőket irja:
ze
napirendre végleges elintézés céljából a
.— A belügyi tárcára Szterényi minden
képp Appoíiyi-páirti politikust szeretne meg- választójogot. Értesülésünk szerint az úgynyerni, leginkább Tóth Jánost; komoly jelölt nevezett váfasztójogos pártok jórészt már
Kelemen Béta szegedi főispán, akit Szterényi hozzájárultak a válságnak Ilyetén való megmára kért föl Budapestre és ügy tudjuk, hogy oldásához és ilyen körülmények között valóamennyiben/ Kelemen Béla belügyminiszter s'zinü, hogy Szterényi József talán már holnem lesz is, Szterényi más fontos szerepet nap végleg megalapíthatja kabinetjének névsorát, hogy azután ezt a király elé terjessze.
szánt neki.

Budapest, április 24. Az „Az Est" irja:
A képviselőház folyosóján többféle verzió
keringett. A baloldali folyosón arról tudtak,
hogy .gróf Teleky Pál és gróf Zichy János
nem vállalnak miniszteri tárcát. Élénken
vállaljuk
tárgyalták, hogy Szterényinek a munkás— Tisza beszéde a munkapártban. —
sággal tegnap folytatott tanácskozásai meghiúsultak, ami az egész vállalkozást veszéBudapest, április 24. Á munkapárt szer- ennek a kérdésnek a megegyezéssel való
lyeztetheti. Feltűnt a néppárt magatartása. dán este értekezletet tartott Beöthy László megoldását kivánná és szemben találta maGróf Zichy Aladár azért utazott Bécsbe, elnöklésével. Hegedűs Lóránd ismertette az gát az uralkodónak ez irányban ismételten
hogy információt szerezzen.
indemnitási javaslatot. Ezután gróf Tisza kifejezett határozott akaratával.
Gróf Andrássy Gyula, majd később gróf István szólalt fel, aki többek közt a követ— A magyar politikai életbe több olyan
Károlyi Mihály tanácskoztak Garami Ernő- kezőket mondotta:
tetszetős kifejezés jött közfogalomba, a
vel.
— Az országnak a pénzügyi rendes mellyel meglehetősen disztelen dolgokat
Délelőtt a régi Apponyi-párt tagjai tar- menetet biztosítani kell. Az indemnitást igyekeznek a nagyközönség számára elfotottak értekezletet, amely félegyig tartott. megszavaízzuk. Ami a kormányválságot il- gadhatóvá tenni. Ilyen a személyi garanciák
Formaszerinti határozatot nem hoztak. Szte- leti, sajnálom, hogy újból válságra került a kifejezése is. Mi nem ismerünk személyi garényi vállalkozását jóindulattal fogadták. sor. Sajnálom azért', mert veszteségnek tar- ranciát. Mi ha a körülmények kívánják, válElhatározták azt a tervet, hogy a választó- tom az országra nézve, ha a kormányzat laljuk a felelősséget, de örülünk rajta, ba
jogot őszig kikapcsolják és csak azután tár- teréről elveszítjük a jelenlegi miniszterelnök részt nem kel! venni a kormányzásban és
gyalják és amennyiben a megegyezés akkor ur nagyéríékü személyes tulajdonságait, de semmiféle személyi garanciákra vonatkozó
sem sikerülne, feloszlatják a Házat. Az ér- sajnálom azért is, mert azt hiszem, üogy kivánságot nem táplálunk.
tekezleten szó volt személyi garanciákról. normális időben sem volna egy ors'zág elő— Amit mi a kormánytól követelünk,
Két miniszteri tárcát igényelnek és arra nyére, ha tiz hónap alatt négy kormányválsemmi egyéb, minthogy tegye meg azokat
nézve hir szerint már meg is egyeztek Szte- ságon esne keresztül.
a tárgyi intézkedéseket, amelyek elhárítják
rényivel.
— Ennek a válságnak azonban be kel- a belső konfliktus magvát a magyar közBécs, április 24. Az itteni politikai kö- lett következnie, mert az előző kormány
életből és vigyen olyan kormányzatot, a
rökben nagy feltűnést keltett Wekerle mai hozzászegezte magát a választójogi javaslat
mely lehetővé tegye, hogy csak a bennünaudienciája. A helyzetet általában ugy ítélik kérdésében olyan merev állásponthoz, -ameket egyesitő nagy nemzeti érdekek szolgámeg, hogy Wekerle ismét előtérbe kerül lyik szemben találta magát nemcsak a kérlatára fordítsuk rni is erőnket.
és azt hiszik, hogy Szterényi vállalkozásá- déssel kapcsolatban nagy nem'zeti érdekkel,
Az indemnitás elfogadása után az értenak meghiúsulása esetén ismét ő lenne a de azzal a nagy politikai érdekkel is, amely
kezlet véget ért.
legalkalmasabb a kibontakozás megteremtésére. Budapestről érkező hirek szerint
Andrássy és Vázsonyi titokban mindent elkövetnek Szterényi terveinek meghiúsításáBÉCS, április 24. Az osztrák német |
nak. Herceg Windschgraetz Hugó, az urak
ra. Viszont ugy tudják, hogy Zichy János
pártok inár régebben elégedetlenek a
háza elnöke arra kérte Seidlert, hogy eszhivei minden esetre támogatni fogják SzteSeidler-kormánnyal. * A lappangó válság
közölje ki a királynál az ö felmentését álrényit.
tegnapról mára annyira
elmérgesedett,
lásától. A herceget erre az elhatározásra
Budapest, április 24. Beavatott forráshogy a kormányválság elkerülhetetlennek
az késztette, hogy az urakháza két frakból jelentik, hogy Szterényi a király meglátszik.
Mozgalom
indult
meg,
hogy
az
ciója arra akarta öt rábírni, hogy az urakhatalmazásából a következőket közölte gróf
április 30 án egybegyűlő reichsratban a
Andrássy (Gyulával, gróf Serényivei és gróf
házát mielőbb sürgősen hivja össze.
Zichy Jánossal;
kormánynak bizalmatlanságot szavazza-

Ha a körülmények kívánják

a felelősséget."

Osztrák kormányválság küszöbön.
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R rekvirálás ügye a Házban,
— Csütörtökön kezdik tárgyalni az indemnitást. —
(Budapesti tudósítónk
telefonjelentése.)
A képviselőiház szerdai ülését Szász Károly
elnök íéltizeneyv órakor nyitotta meg. A
napirend után Szabó István terjesztette elö
interpellációját a rekvirálásról. A többi interpelláció elmaradt.
Barta Ödön, a pénzügyi bizottság előadója jelentette, ihogy a pénzügyi bizottság
kedden délután az indemnitásról szóló javaslatot általánosságban és részleteiben elfogadta. Kéri, hogy a javaslat tárgyalására vonatkozólag a Ház mondja ki a sürgősséget.
A Ház egyhangúan kimondja a sürgősséget.
Barta Ödön ismerteti a pénzügyi bizottság jelentését az adójavaslatokról.
Az elnök indítványára elhatározza a Ház.
'hogv az indemnitásról szóló törvényjavaslatot napi nyolc órás ülésekben, délelőtt 10 órától 2 óráig és délután 4 órától 8 óráig fogja
tárgyalni.
A legközelebbi ülés csütörtökön délelőtt
10 órakor lesz, napirendjén az indemnitási
törvényjavaslattal.
Ráth Endre. Kószó István és Kun Béla,
akiknek interpellációik I voltak bejegyezve, a
korrnáníy lemondására való tekintettel engedélyt kértek, hogv interpellációikat a legközelebbi interpellációs napon mondhassák el.
Az engedélyt megkapták.
Eckhardt Vilmos, Fráter Lóránd és Polótjyi Géza interpellációit — mintán nem
voltak jelen — a Ház törölte az interpellációs
könyvből.
Szabó litván (nagyatádi)
gazdapárti
képviselő a kíméletlen rekvirálás miatt interpellált. — Nem követhetem a többi interpelláló példáját, — ngymond — mert a kormány helyzetére való tekintet nélkül interpellálnom kell a rekvirálás ügyében.. A rekvirálásók durván és kíméletlenül
folynak.
(Halljuk! Halljuk! Nagy zaj.) Fényes László: Van ez olyan érdekes,
mint a politikai intrikák!
Szabó István: Meg kell állapítani, hogy

a termelők ellen az egész országban valóságos hadjárat folyik.
Fényes László: Cseh kapitányok folytatják!
Juhász Nagy
Sándor;
Ötször-hatszor
végigjárják az országot!
Szabó István: Eddigi felszólalásaimnak
nem volt eredménye. A rekvirálási rendszer
évről-évre rosszabbodott és ma érte el tetőpontját. Katonák, tisztek tiz-tizenkétszér végigjárják az országot tavasszal. A csendőrség örökké ott van a termelő lakásán. Felhányják az ágyát, kiszórják a szekrényét.
Ugy bának vele, mint á tolvajjal, zsivánnyal.
Fényes László: Magyarországon a magyar néppel!
Szabó István: És amikor hivatalosan elismerik, (hogv Magyarország sokkal több
katonát adott a haza védelmére, mint Ausztria, (Ugyanakkor Ausztriában nem rekvirálnak. A csehek. Ausztria kedvéért folyik ez a
kiméletlen rekviráls, mialatt férfiaink a fronton véreznek.
Fényes László: A városi bankdirektorok
kamrái teli vannak.
Szabó István: A csehek kegyetlenkedtek
a mieinkkel, ezt iól tudjuk és most mi adjuk
oda ennivalónkat a cseheknek, mi pedig nélkülözzünk?
Fényes László: Hogy Windischgraetz
ur miniszter lehessen!
Szabó István: Ausztriában bezzeg nem
mernek -rekvirálni. Igenis, el kell rejtenünk
a felesleget, mert a fejkvótából senki sem
élhet meg. Abból a kenyéradagból, amit- hivatalosan 'kiszabnak, nem lehet fenntartani
egv erős munkát végző szervezetet. A városokat .mégis megkímélik valahogy, ellenben
a vidéken ugv járnak el. mintha ellenséggel
állanának szemben. Minden járásban elhelyeztek egy-egy századot tisztekkel, az odavalók költségén és ezek elhordták a fát. a
zsírt, a tojást, kikutatták a pincéket és az
ágyakat. Félig hízott sertéseket rekviráltak,
mire a gazda is levágta még novemberben a
félig hizott sertéseit, ugv hogv most sem a
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íözfogyasztáshak. sem a gazdának nincs
zsirja.
Fényes László: Egyedül a Haditermény
jár jól.
Szabó István: Én termelő vagyok, látom
a kapkodásokat és jel kell hívnom rá a kormány figyelmét." Élhetetlenség a magyar
ormánytől. hogy Ausztria megszámlálhatfaii
milliókkal csalhatott meg bennünket, mert
vagy mi adtuk megszámlálhat.lan millióval
olcsóbban a gabonát, vagv ugyanannyival
többet fizettünk az osztrák ipari cikkekért.
Tessék ezzel foglalkozni és nem mindig csak
a£on veszekedni, hogv ki legvén a miniszterelnök. Előterjeszti aa interpelláció szövegét,
mely igy szól:
— Miután az ujabban elrendelt katonai
rekvirálásók kiméletlen} alkalmazása a legnagyobb elkeseredést idézi fel a termelő nép
cözött. arnel hihetetlen mértékben hozzájárul ahhoz, hogv a háború okozta úgynevezett bolsevik! szellem már-már veszedelmest
mérveket öltsön még a földművelő nép körében is, arnelv Pedig eddig távol állott minden
"elforgató irányú eszméktől; tehát az összeartás és igv a magvar nemzet lövendő béíéje szempontjából:
— Hajlandó-e a közélelmezési miniszter
ur sürgősen intézkedni az iránt, hogv a kaonai rekvirálásók azonnal beszüntettessenek
és ennek helyébe a termelt mennyiség és a
már beszolgáltatott terménv arányában vettessék a még beszolgáltatandó élelmiszercészlet, gabona és más cikkek is?
— Hajlandó-e továbbá intézkedni a köz-*
élelmezési miniszter ur az iránt is. miszerint
a még le nem (szejződtetett időszaki munkások részére is megállapitott mennyiség viszszatartható legyen és e tekintetben a kisgazdák egyenlő elbánásban részesüljenek a nagybirtokosokkal?
A Ház kiadta az interpellációt a közélelmezési miniszternek. Ezzel az ülés véget ért.
fKároly
l e v e l é n e k

király

h u l l á m é i

F r a n -

c i a o r s z á g b a n
Zürich, április 24. A kamara külügyi bizottságának arról a titkos üléséről, amelyen
Clémenceau felvilágositásokat adott Károly
király leveléről és a béketárgyalásokról, a
párisi lapok most leleplezéseket közölnek.
Ezek szerint amikor a miniszterelnök külpolitikáját védelmezte, szokása szerint nagyon
agresszív és szenvedélyes volt és ugv beszélt,
mint aki nem akar tudomást venni a rá nézve
kellemetlen eseményekről.
— Azért voltam olyan brutális Czerninnel szemben, — mondotta többek között —
mert jogtalanul megtámadott
és be akarta
feketíteni
lojalitásomat
szövetségeseinkkel
szemben. Bevallom, hogy nagyon fel voltam
indulva és ezért cáfoltam meg oly határozottan Czernint.
Clémenceau beszédét nem is f o g a d t á l
valami lelkesen. Szavai után nagv csend támadt. Most egv megválasztott bizottság
foglalkozik az akták tanulmányozásával es
ha ennek jelentése a kamarához kerül, a szocialisták vitát fognak követelni, mert az országnak meg kell tudnia, ihogv miért nem
vették figyelembe Károiv királv békejavaslatait.
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Elnéptelenedés és az alkohol
*
j.
Foville, B*rtillon, Clément Féíics s más
íhires francia tudósok, gondolkozók, politikusok Franciaország elnéptelenedéséről irott
tanulmányaikban
aggodalommal állapítják
meg, hogv Franciaország el fog pusztulni.
Franciaország lakossága évről-évre kevesbedik. Száz évvel ezelőtt még lakossága Európa
lakosságának 28%-át tette, mig most csak
körülbelül 10%-át. Franciaország a XIX. század eleién a hires skót pau. Malthus Tamáa
Róbert evangéliumát, melyben azon tételét
fejtegette, hogv a népesség mértani haladványban szaporodik s ugyanakkor az élelmiszerek csak számtani haladvánvban g y a r a podnak, valóságos enthusiasmussal fogadta,
mig száz évvel később leghiresebb embereit
állii.ia sorompóba az elnéptelenedés megakasztása problémájának kellő megoldása érdekében. S a babérkoszoruzta íhires francia
tudósok, keresve az elnéptelenedés okait,
szomorúan állapítják meg a különböző okok
mellett, hogv a lakosság csökkenését nagy
mértékben elősegítette a venerás betegségek
melegágya, a prostitúció és az alkoholizmus
térfoglalása.
Megdönthetetlen. statisztikai
adatokkal igazolják ezt. Különben semmi sem
igazolja jobban az alkoholizmus
rohamos
térfoglalását, mint az, hogv a korcsmák szám a 1830-tól kezdve meglmszszorosodott &
m a - m á r meghaladja a félmilliót.
Steinmann-Boucher
a német, Fellneí
Frigyes a magyar. Edmond Thérv a francia,
Fabian Society az angol, a Gensus office az
amerikai nemzetvagvonról állított össze mérleget. Ezen vagyonmérlegekben azonban nem
szokott szerepelni az emberek testi és szellemi- munkája, az ország lakosságának munkabírása, a polgárok munkaereje, szorgalma,
szervezettsége. Pedig valamely ország gazdasági fellendülése, gazdasági megerősödése,
a nemzet vagyonának szaporítása a milüó
és millió dolgos kéz munkabírásától fiigg.
Példa erre az Egyesült Államok.
Ezt a keresőképességet
támadjja meg
az alkohol izmus is. mely minden országot,
hol terjedése meg nem gátoltatik. Franciaország mintájára az elnéptelenedés felé sodorni elősegíti azzal, hogv a lakosság morális
érzékét minimálisra redukálja, szellemi é j
fizikai erejét aláássa.
Sajnálattal kell tapasztalnunk, hogv .Magvarországon az illetékes tényezők az alkoholizmus elterjedésének megakadályozásával
mitsem törődnek, sőt ugv finánciális, mint
politikai szempontból dédelgetik. Éppen €2ért csak örömmel kell üdvözölnünk az Alkoholellenes Egyesületek Országos Ligája nagv
szabású'tervét, amelyet a
Délmagyarország
e hó 7-iki számában ismertetett, — amelynek
sikere érdekében városunkban is alkoholellenes hetet rendezett.

A világháború réme, .melv az AtlantiÓceántól a Csendes-tengerig, a poétikus provencei mezőktől a szibériai hósivatagokig
nyújtotta ki karját, az államtól, társadalomtól és egyesektől egyaránt áldozatokat követelt. Az idestova négv esztendeje dúló neinzettördelő vihar pótolhatatlan
veszteséget
okozott már eddig is emberanyagunkban a
népesség számszerű megfogyatkozásával és
népünk minőségének romlásával.
Az emberanyag számszerű megfogyat-

K a p h a f ó kizárófai) F o n y ó S o m a
világítási vállalatánál S z e g e d e n .
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A vasutasok illetményeinek
rendezése.

kozása révén beállott veszteséget részben
egyensúlyozhatja a születések
számának
emelkedése, a halálozás számarányának megjavítása.
(Saját tudájitónktál.) A
Déhrmgyalftí^zdp
Megdöbbentő kép tárul azonban elénk,
szerdai számában közölte már, hogy a vasutaha Magyarország néipsZaporodási statisztisok illetményeinek rendezése a napokban várkáját vizsgáljuk.
ható.
Szterényi József kereskedelemügyi miMagyarországon a születések számának
niszter,
a jelenlegi dezignált miniszterelnök,
emelkedése, szoros összefüggésben van a
ugy intézkedett, hogy a minisztertanácson elházasságkötések számával, miért is először
fogadott javaslat réssíletei is nyilvánosságra
bemutatjuk az utolsó békeévnek és a hábokerüljenek.
rús éveknek házasságkötési statisztikáját.
E szerint a házasságkötések száma 1913
A javaslat szerint:
junius 1-től 1914 május 31-ig 206.950. 1914
J. Az évi fizetéses személyzet
(A.) és B,
junius 1-től 1915 május 31-ig 85.859, 1915
(táblázat), valamint a havi-, napidijas és najunius 1-től 1916 május 31-ig 66.778, 1916 pibéres személyzet részére — a - mozdonyszejunius 1-től 1917 május 31-ig 69.205.
mólyzet kivételével — kísérletképpen az elA születések számának csökkenései iga- érendő üzlpti fölöslegből réspeéedápi jutalékot
zolják e számok: 1913 junius 1-től, 1914 máengedélyez.
Ezt a részesedési jutalékot az
jus 31-ig 736.256, 1914 junius 1-től 1915
1917—18. üzleti év után az üzleti fölösleg 25 szá
május 31-ig 710.795, 1915 junius 1-től 1916 zalékában állapította meg, amely 1918 decemmájus 31-ig 364.438, 1916 junius Mől 1917
ber hó 1-től kezdődőleg négy egyenlő negyedmájus 31-ig 330.862.
évi részletben fog kifizettetni. lEzen időpontig
E számokból láthatjuk, hogy a háború
terjedő érvénnyel ugyanezen személyzet rékitöfrését követő első esztendő alatr a szüleszére a minisztertanács az 1916—17. évi üzleti
tések száma alig csökkent, ami érthető is.
eredmények
után átmeneti jutalékot engedéDe már a második esztendőben majdnem a
lyezett. Ez a jutalégösszeg 18,750.000 koronára
feíére apadt, ami a harmadik esztendőben
ritg és ennek egyharmada azonnal, második
még jobban redukálódott s előreláthatólag
harmada
junius, harmadik pedig szeptember
egyhamar nem is fog megjavulni.
Lássuk már most a halálozási statiszti- 1-én kerül kifizetésre. A jutalékok az igényjogosult alkalmazottak évi fizetése arányában
kát: 1913 junius 1-től 1914 mái. 31-ig 492872,
azonos százalékos kulcs szerint fognak kifizet1914 junius 1-töl 1915 májuss 31-ig 541.713,
tetni. Átmeneti jutalék fejében fizetésenként
1915 junius 1-től 1916 május 31-ig 497.104,
1916 junius 1-től 1917 május 31-ig 408.450. 25 százalék esik.
E számokból látszólag kedvező kép alaII. A-vonatkísérő — és mozdonyszemélykul ki. Sajnos, csak látszólag, mivel ez ada- zet részére a minisz tar tornác s « kilométer- és
tokban nem szerepel a hadbavonultak elha- óra pénzeknek 100 százalékkal való felemelését
lálozásának teljes száma egyrészt, másrészt
engedélyezte. 'Ezenfelül a imozdonyszemélyzet
a születések számának csökkenésével redu- részére
a mozdonyon töltött idő után különkálódott a csecsemőhalandóság, ami a békeórapénzt engedélyezett.
évek halálozási statisztikájában nagyon is
I I I . Engedélyezett továbbá a főleg ipari
érezhető volt, mivel az elhaiálozoftak tekinképesítésű
alkalmazottak részére jelentékeny
télyes része a csecsemőkből és a serdülő
összegű évi külön pótlékokat.
gyermekekből került ki. S mivel a halálozás]
IV. Ugy az egyezményben, mint a napistatisztika — az előbbi Két körülmény folytán
bérben dolgozó miihelyi iparpsok eseteit — na— csak látszólag kedvező, a születések és
az elhalálozások számának viszonyát feltün- pi alapbérüknek 1 Kj 40 f.-rel való felemelése
tető népszaporodási statisztika sem felel meg mellett —• a kei-eset növekedésével fokozatosan
a valóságnak, hanem még kedvezőtlenebb, eső kulcs szerint átlagban 50 százalékkal emelmint ahogy azt az alábbi számok mutatják:
te és emellett órabérpótlékukat Budapesten
1913 junius 1-től 1914 május 31 ig + 243384, 20, vidéken 14 fillérben állapította meg. Ezen1914 junius 1-től 1915 május 31-ig F 169082, felül a napibérben dolgozók részére teljesítmé1915 junius 1-től 1916 május 3l-ig — 132666. nyük arányában alapbérük egész 100 százalé1916 junius 1-től 1917 május 31-ig — 77558
káig emelhető szorgalmi dijakat engedélyezett,
Méltányosan rendezte továbbá a mühelyi
Ezek a számok teszik indokolttá, hogy
munkáitok túlórában és éjjel teljesített munaz egészségügyi adminisztráció a háború
kájának díjazását, azok kirendelési és ellátási
után megoldásra váró feladatok között az
első helyen álljon s a közegészségügyi viszo- dijait ós az önhibájukon kívül beállott üzemnyok fogyatékosságának eltüntetése nemze- zavar esetén a vasút által nyújtandó kárpótlást,
tünk jövője szempontjából a közigazgatási
teendők legfontosabb részét képezze.
V. Aí többi öiszes munkáik
alapbérét ft
D e ne,m szabad várnunk, mig a viiág- munkás képesítése és szolgálati helye szerint
hálboru véres felhője elhúzódik fejünk felett, 50 százalékkal, illetve a bér növekedéséhez
hanem már most hozzá kell látnunk a szük- képest fokozatosan eső kulcs szerint emelte.
séges teendők megkezdéséhez.
Ezenkívül megengedte az eddigi háború9
Szauer M. János.
bérpótlékoknak ob)j mértékű felemelését, hogy
ennek következtében a munkás Budapesten,
és Fiúméban az eddiginél legalább 1 koronával, egyéb helyeken pedig 50 fillérrel magaZürich, április 24. Párisból jelentik: A
sabb bérpótlékhoz juthasson.
helyi harcok a fronton " egyre hevesebbek,
VI. Megállapította továbbá, hogy ezentúl
A németek jelentékeny csapateltolásokat
az ipari munkások gyermekenkét ós havoneszközölnek, megerősítik állásaikat és kon- ként mindenütt 15, a nem ipari munkások pacentrálják erőiket.
dig 13 korona gyermélcsegélyben
részesittes-

Uj német támadás előtt.

a, 1918. április 25.
seuek és hogy a gyemreksególyre való igény.iogosnltaág Katára
gyermekek 16 év<m koréig terjesztessék ki.
•VIII. 'Engedélyezte, hogy az
automatikus
béremelésre jögmuli munkások bére a szolgálati idő első 16 évében két évenként 20—20 fillérrel, azontúl pedig három évenként 30—30
fillérrel emeltessék és ezt az előnyt a női munkásokra és a podgyászbordárokra is kiterjesztette.
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Az illetihényja vitások általában a f . é.
március Havától risy.0amcn.őlkg lépnek életbe,
Mindezek az intézkedések az államvasutak
költségvetését oly jelentékeny összegekkel terhelik meg, hogy azok fedezése érdekében a
kormány ujabb larifa<eme¥sM>z lesz kénytelen
nyúlni.
A szegedi vasutasok általános örömére az
utalványozási intézkedések is rövid pár napon
beiül megtörténnek.

JKeghiusult az angol tengeri haderők nagy támadása
a flandriai partok ellen.
— A németek öt ellenséges kis cirkálót és három rombolót
elsüly eszteltek. —
BERLIN, április 24. A Wolff-ügynökség I a mólóra; ezeket részben megvertük, részjelenti: Az április huszonkettedikéről huszon- ben élve jutottak kezünkre. A mólók kesharmadikára virradó éjjel az angol haderők- keny magas falain mindkét részről végső
nek flandriai kikötőpontjaink elleni nagysza- elkeseredéssel küzdöttek.
bású és kíméletlen eröfelhasznáiással terveA támadásban részt vett angol tengeri
zett vállalkOjZását meghiúsítottuk. Heves haderők közül az Iphigenia, Intrepide, Sfrius
ágyútűz után a tenger felöl mesterséges és két kisebb ugyanolyan tipusu kis cirkálóköd siirii fátylának védelme alatt számos kat, melyek neveit nem ismerjük, közvetlerombolótól és motorhajótól kisérve Ostende- nül a kikötő előtt elsülyesztettük. Ezeken
nél és Zeebrüggenél kis cirkálók közvetle- kívül három rombolót és nagyszámú íorpenül a tengerpart felé nyomultak előre azzal dómotorhajóí sülyesztettünk el tüzérségi
a szándékkal, hogy az ottani zsilipeket ós tüzünkkel. A legénységnek csak
néhány
kikötőmüveket szétrombolják.
emberét tudtuk megmenteni.
Foglyok vallomása szerint négy század
A mólóknak egy torpedótalálat okozta
tengerésjzkatonának
(királyi
tengerészek) sérülésén kívül kikötömüveink és kikötöegyidejűleg rajtaütésszerüleg meg kellett ütegeirik közül csak egy torpedóhajó szenvolna szállania a zeebrüggei mólókat és min- vedett igen könnyű sérülést; emberveszteden itteni építményt, ágyút és hadiszert, sógünk csekély.
valamint a kikötőben tartózkodó jármüveket meg kellett volna semmisítenie. Azonban
A TENGERÉSZETI VEZÉRKAR
csak körülbelül negyvenen jutottak közülük
FÖNÖKE.

A németek előnyomulása Finnországban és Hrimhen.
— Nyugaton helyi harcok voltak. —
BERLIN, április 24. A nagy főhadiszállás jelenti: A Lysinenti csatatéren és a
Somme mentén a harci tevékenység a helyi
harci cselekményekre szorítkozott. Ballleultól északra rohammal elfoglaltuk Wlaugelhock magaslatot, ahol franciákat fogtunk el.
Bailleultól nyugatra pedig elöörsvonalainkban meghiúsítottuk az ellenség erös előretörését. A többi harcvonalon sok helyütt
vivott előtéri harcokból foglyokat szállítottak be.
Richthofen báró százados egy ellensé-

ges repülőnek a Somme-menti csatatér feletti üldözéséből nem tért vissza. Egy angol
jelentés szerint elesett.
Kelet-Finnország: A gróf Goltz tábornok parancsnoksága alatt álló csapatok elfoglalták Nyvinge, Ruchimaski vasúti csomópontokat és a Lathától északra létrehozták az összeköttetést a finn hadsereggel.
Ukránia: Krímben Kosch tábornok csapatai elérték Sinferopolt.
LUÜENJJORIT, első fííszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Marghiioman miniszterelnök nyilatkozata az uj
Romániáról.
— Brailanunak el kell hagyni az országot. —
Berlin, április 24. A Vossische Zeitung
bukaresti tudósítója beszélgetést folytatott
Marghitoman miniszterelnökkel, aki többek

kőzött íkv nyilatkozott:

— Nem üres, beszéd, ha a román sajtó
folyton azt hangoztatja, hogv a közvélemény
túlnyomó nagy része teljesen elfordult Braftianu politikájától. Az. hogv egyre többen és
többen sürgetik Bratianu vád alá helyezését,
legjobban mutatja a helvfeet megváltozását.
Hivatalomnak elvállalásakor a királynak három feltételt szabtam: 1. a kamara azonnali
feloszlatása, amint a békét megkötöttük; 2.
uj független, politikailag intakt hivatalnoki
kar létesítése, melv nem ád többé tág teret
a politikai magánérdekeknek és a korrupciónak; 3. ha Bratianu esetleges vád alá héíy«íéséhez hozzájárulnék, a korona **m fog ez-

zel szemben ellenállást kifejteni, Bratianut
nem utasíthatjuk ki egyszerűen az országból.
Bratianu azonban tudja, hogy mit remélhet.
Ha önként el akarja hagyni Romániát, ennek
semmi sem áll útjában.
Marghiloman ezután igv folytatta: A román nép belátta, hogv milyen bajok származtak az antant-barát politikából. Az ország
békére .vágyik és az uj viszon.vdk.hoz könynvebben fog alkalmazkodni, mint gondolják.
A háborúból eev ui Romániának kell kikerülnie. Az ui berendezkedéshez ez az uj Románia is hozzá fog simulni, inert hiszen annak
következtében,
hogy Oroszország
megszüm
nagyhatalom lenni, a legteljesebb
mértékben
rá vagyunk utalva a központi
hatalmakhoz
való csatlakozásra.

HÍREK
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ElőfhétSinkét, ekirusifó'mkats kérjük, hogy
a lap késedelmes
vagy
hanyag kézbesítését
sziveskedjkrvek a kiadóhivatal
tudomásár*
hozni.
— Évforduló. Esztendeje már, hogy a magyar népies irodalomnak legértékesebb művelője: Tömörkény István, a földi létet befejezte. Kihullt az irótoll munkás kezéből, amely
szavakkal festette meg a paraszti ember portréját csodálatos élethűséggel és művészi módon. És befejeződött egy értékes irói pálya,
amelynek e«ó»ei .sose voltak, csak emelkedései. A nagy dob sose szólt mellette, az egymást
kölcsönösen segélyzők tagjai nem hirdették a
dicsőségét, magától, magából lett azzá, aki
volt és talán még ama se tudjuk, hogy milyen
nagy volt. Ö maga bizonyosan nem tudta,
hogy nagy volt, szinte páratlan a maga nemében, aki nem üvegen keresztül nézte a magyar
parasztot, de két látó szemével látta meg benne mindazt, ami a természetrajzához tartozik.
A magyar paraszt egyéniségét senki sem ismerte jobban nálánál, sem a nyelvét, a szokásait, a gondolkozásmódját, a csöndes és bájos, lélekderitő humorát. Nemcsak szerette a
paraszti népet, de szeretettel i« irta a históriáját. És addig-addig irta szeretettel, mig a nagy
közönséggel is megszerettette őket, ezeket az
egyszerű embereket, a kétkezi munkásokat és
vizenjárókat, akik a négy év óta tartó világégésben megmutatták, hogy milyen erő lakozik a karukban és a szivükben és mint adják
oda az életüket, hogy megvédelmezhessék a
haza földjét. Esztendeje már, hogy a csöndes
rezignációval mondott szavak: „általános
deprassió" után, behunyta meleg tekintetű sz«mét, amely nem látja már a magyar parasztot, sem a szeretett várost, amelynek talajából nőtt naggyá, amelynek hirét, dicsőségét
zengte remekbe készült minden ®or Írásában
és amelynek előrehaladásán, megerősödésén
dolgozott zajtalanul, csöndben és azzal a hittel, ami erős volt benne és tiszta, mint minden
szó, amit papírra vetett. Esztendeje már, hogy
nem beszél írásban és hogy megástak egy sirt,
amely magába fogadta a nagy magyar irót,
nekünk szeretett és az egész magyarságnak
felejthetetlen Tömörkény Istvánját . . .
— Hedvig f ő h e r c e g n ő esküvője. Bécsből
jelentik: Szerdán tartották meg Hedvig főhercegnő és gróf Sbplberg-Stolberg Bernát esküvőjét a wallseei kastélyban. Az. esküvő a
legszűkebb családi körben folyt le.
— Szemle a szegedi heiyőiség fölött
Báró Karg János gyalogsági tábornok, a honvédség főfelügyelője kedden Szegedre érkezett és szerdán reggel szemlét tartott a szegedi
helyőrség fölött. A tábornok a szemle után elutazott Szegedről,
Előléptetésen. Korbuly Péter 3. honvéd
.kuszárezredbeli zászlóst hadnaggyá, Hegedűs
Yilmos egészségügyi zászlóst az 5, honvéd
gyalogezredben egészségügyi hadnaggyá, Rotter Izsák gazdászati tiszthelyettest az 5. honvéd gyalogezredben hadnagy-gazdászati tisztté és Horváth iGéza XI., a szegedi 5. honvéd
gyalogezred állományába tartozó századost, a
•szegedi honvéd kerület hadbiztosságánál, a
tényleges állományban alhadbiztossá léptették
elő.
i .
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— A nyári idők és a postai szolgálat.

A szegedi postafőnökség értesítése szerint •
hó 26-tól kezdve megszűnik Szegeden a postahivatalok hivatalos órái számának korlátozása. 26-ával a postán ismét reggel 8 órától 12-ig
ós délután 2—7-ig, illetve 9 óráig lesz hivatal.
— A belvárosi plébánia őérletc. A város
a belvárosi plébánia céljaira hat földszintes
és hat emeleti szobából álló lakást bérelt, évi
5000 korona bérösszegért Balogh-Lajos
Gizella-tér 3 sz. alatti házában, A szerződés
év májusában ia.iárt és a váras aam intézke-
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daft a szerződésben megállapított időn belül
való megujitása iránt a szerződésnek, csak
öt nappal később: Ekkorra Balogh Lajos már
10.600 korona évi bérösszeget kért. Scultéty
Sándor városi főszámvevő megészrevátdeztc
a horribilis íházbéremelést. amelvnek iigv'e a
lakáshivatal elé került. A lakáshivatal két
középlakásnak minősítette a lakást és igy
csak tiz százalékos .béremelést engedélyezett
a lakbérrendelet alapján. Felebbezésre az
iigv a lakbérleti bizottság elé került, amely
Somlyódy István táblabíró élnöklésével most
döntött ebben a kérdésben, miután szakértők
véleményét is meghallgatta, akik javasolták
a száz százalékos béremelés engedélyezését.
A lakbérleti bizottság ötven százalékos béremelést engedélyezett, a lakás bérösszegét
tehát évi 7500 koronában állapította meg a
lakbérrendelet érvénvének idejére. Az indokolás megállapítja, hogv a szakértők véleménye az adatok alapján helyes, a határozat
szociális hatására való tekintettel azonban
nem lehetett az ötven százalékos béremelést
túlhaladni.
— Áthelyezés. Az igazságügyminiszter dr.
Schwolger József szegedi királyi törvényszéki
birót saját kérelmére a budapesti királyi büntető törvényszékhez helyezte át,
— Dr. Békéi N á n d o r m e g h a l t . A temesvári helyőrségi kórházból szerdán szomorú híradás érkezett dr. Békéi Nándor szegedi ügyvéd családjához. A kóriiázparancsnokság arról
értesítette a családot, hogy dr. Bókéi Nándor
ott hosszas szenvedés után meghalt. A megdöbbentően tragikus hir váratlanul jött, bár
Békéi hosszabb idő óta betegeskedett és állapota az utóbbi időben súlyosra fordult. Mégis,
nem gondolták, hogy a tragédai ily hamar bekövetkezik, hiszen Békéi gyógykezelésre utazott Temesvárra és minden levelében annak a
reményének adott kifejezést, hogy egészségi
állapota hamarosan megjavul. Dr. Békéi
Nándor 47 éves volt, tizenhárom éve nős. Házasságából két gyermeke született, Pali és

bzígrá, 3518. sjsriííí

.Márta. A fin a piarista-gimiiázium második
osztályának tanulója. Békéi iskoláit a piaristáknál végezte Szegeden,- majd a budapesti
tudományegyetemre iratkozott. Itt. tette le az
ügyvédi.vizsgát mintegy 18 évvel ezelőtt. 1916.
február 28-án Vonult be katonái szolgálattételre. Ekkor na ár hatalmasodni kezdett rajta
régi gyomorbaja, mire segédszolgálatra osztották be. A szegedi dandárbiróságon teljesített szolgálatot és csakhamar megkapta a gyakornoki, imajd igazságügyi segédtisztviselői
kinevezést. Három hónappal ezelőtt súlyos
beteg lett, akkor beutalták a temesvári helyőrségi kórházba. Holttestét pénteken reggel Temesvárról Szegedre szállítják és temetése délután három órakor lesz a cinteremből. Halálának liire bizonyára városszerte mély és igaz
részvétet fog kelteni.
— Rendsiet készül a ruhaellátásról. Budapestről jelentik: iSztefényi József kereskedelmi miniszter, mint értesülünk, rendezni
fogja a ruha-kérdést is, amely a munkásságnak és a középosztálynak legégetőbb problémája, A Népruházati Bizottság a ruhajegyrendszert tartja a legalkalmasabbnak. Valószínű, hogy iez a rendszer fog életbelépni. Ugy
tervezik, hogy a szabó és a ruhakereskedő
ezentúl csak ruhautalvány ellenében készíthet
vagy adhat el ruhát, (Háromféle utalvány lesz:
A. sorozat: olcsó tömegárura; B. sorozat: olyan
ruhákra, amelyekért nem kell a régi ruhát beszolgáltatni^ és C. sorozat: olyan ruhákra,
amelyeket csak egy rend régi ruha beszolgáltatása ellenében lehet kapni, illetve készittetni. A .beszolgáltatott ócskaruhákat erre a célra kijelölt műhelyekben javitják és javított
állapotban szintén ruhautalvány ellenében a
fogyasztók rendelkezésére bocsátják. (Ez a
rend egyformán vonatkozik férfi, női és gyermekruhákra. A ruha árát hatóságikig áUapitják meg. A ruhautalványokat, épp ugy, mint
a cipőjegyeket, a hatóságok fogják kiadni a
szükségletnek .megfelelően.
c i ü tői hl
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— Szatmár pártolja a szegedi tisztviselők

kívánságát. A Szegedi Tisztviselők Otthona
által a köztisztviselők, altisztek és szolgák'
anyagi helyzetének sürgős javitása érdeké-'ben megindított mozgalmával
kapcsolatos
átiratát a napokban tárgyalta Szatinár város
tanácsa megbízásából az ottani érdekeltség.
Az elnöklő dr. Lénárd István helyettes polgármester önérzetes és okos beszédben mutatott rá a szegediek mozgalmára, annak helyességére és a sürgősség kimondása mellett a nagv érdeklődéssel lefolyt gvülés ugy
határozott. íiogv az éirte'kezlet egyhangúlag
csatlakozik a szegedi tisztviselők mozgalmához azzal a pófinditvánnval. hogv az állam
kontingentálta a tisztviselőket a katonaság
létszámába és részesi'tse természeti ellátmányokban a tisztviselői kart. A szatmári tisztviselőknek a monstre küldöttségben való képviseítetése iránt az értekezlet a vátrosi tanácsot kereste meg azzal, hogv Lénárd Istvánt
kivánja kiküldetni.

— Előkészületek a gazdasági leszerelésre

A hivatalos lap szerdai száma miniszteri rendeletet közöl, amely felhatalmazza a földművelésügyi minisztert arra, hogy a leszerelés
után feleslegessé vagy nélkülözhetővé vált, a
mező- és az erdőgazdaság céljait szolgáló katonai javak forgalombahozatalát egy ebből a célból alakítandó, nyilvános számadásra kötelezett vállalatra bizza. Ezeknek a katonai javaknak a felosztását és értékesítését egy miniszteri bizottság fogja intézni, amelynek elnöke a földmivelésügyi miniszter lesz. — Az Öngyilkos mérnők állapota. Megirtuk, hogy kedden délelőtt 10 órakor az
Európa-szállodában revolverével mellbelőtte
magát iSzabó Sándor 24 éves orosházai mérnök,
akit életveszélyes sérüléssel szállítottak: a közkórházba. Mint imost értesülünk, az öngyilkosjelölt állapota szerdára jelentékenyen javult
s ha komplikációk nem állnak be, sikerül az
életnek megmenteni.
i
;
— Lósorozás. A polgármesteri hivatal közii:
A városi katonai ügyosztály fölhívja mindazon lótnlajdonosokat, akik az eddigi lóosztályozáshoz lovaikat bármi okból elő nem vezették, hogy április 29-én délelőtt 8 órára a rókusi
állomás háta mögött levő régi vásártéren (cédulaháznál) megtartandó pótszemléhez lovaikat büntetés terhe mellett minden körülmények között elővezessék. Ezen szemle csupán
egy napig fog tartani. Elővezetendő ugy a
városi, mint az alsótanyai vagy a fokoteföldokről elő nem vezetett lovak.
— Zártkörű fényképészeti tanfolyam
kezdőknek. Legfeljebo 12 hallgatóval. Gyakorlati alapon. Előadó Rátkay Endre oki. gépészmérnök, felsőiparisk. tanár. A tanfolyam 1918.
május 1-én kezdődik d. u. fél 3-kor. Tartama
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Ellen Richtei*,

A főszerepben

a legérdekesebb
művésznő uj szerepe.
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Attrakciósdráma 4 részben.

Ezenkívül:
A n n a /fiiiEler L i n c k e ,
a népszerű Krónika legújabb fellépte.
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Előadások d. u. p o n t o s a n 5. 7. és 9 ó r a k o r ,
J e g y e k előreválthatok d. u. 3 órától kezdve.-

SzegecI, 1018. április 25,
hat hét, hetenMnt kétszer fél 3—4-ig. Felrétel
a felsőipariskolán (Mars-tér 7.) 1918. április
25-én d. n. fél 3—4-ig és május 1-én fél 3—4-ig.
Tandíj 80 korona. Prospektus a felsőipariskola portásánál.
— 4 Jótékony Protestáns Nőegylet hálás
köszönetét, fejezi ki mindazon fiatal hölgyeknek, akik vasárnap délelőtt perselyeitek, úgyszintén a honvédzenekarnak, nagyrabecsiüt
közreműködéséért.
— A megvadult lovak áldozata. E hő
4-én Király Ferenc domaszéki gazda lovai
megbokrosodtak a Kossuth Lajos-sugáruton.
A gazdálkodó leesett a kocsiról, amely keresztülment r a j t a és rettenetesen összeroncsolta.
Beszállították a közkórházba, ahol szerdára sérüléseibe belehalt.

— Mövés* fényképészeti tanfolyam ha-

ladóknak. Tárgya: Fénykép nagyítások, bronz
olajnyomat, gnmminyomaf, a fényképezés
esztétikája. Előadók: Rátkay Endre, J u n g
Péter, Herusch Arthur oki. gépészmérnök,
felsőipariskolai tanárok. A tanfolyam a felsőipariskolán (Mars-tér 7.) tartatik. Kezdete
1918. május 1. Tartama hat bét, betenkint háromszor fél 7—8-ig. Tandíj 60 korona. Felvétel ugyanott 1918. április 25-én d. u. fél 3—4-ig
és május 1-én fél 7—8-ig. Prospektus a felső
ipariskola portásnál.
— A gőzgépkezelők é s kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgái Szegeden jmájus
hó 15. napján d. e. 9 órakor a szegedi felsőipamkolábaji 'fognak megtartatni. A: vizsgálati kérvények kellően felszerelve a na. kir. ker.
iparfelügyelőséghez (Földváry-utea 4. szám)
beküldendők.
— Karbidlámpa, kerékpárgumml, Bnora
szelepgutmni, Natlonál ragasztó, szerelékek
és alkatrészek nagy tömegben kaphatók
Szántó Sándor gépraktárában, Kiss D, palota, Kiss-utca.

Óráját és ékszereit

javiftaása elsőrangú óra- é s ékszerüzletemben. S z o l i d á ra k !
Órákban é s ékszerekben nagy

raktár.
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MŰVÉSZÉT
oooo
MflSOB:

Szerda este hetedszer. A kóristalány. Operett (páros
kétharmad.)
Csütörtök: Baróti József felléptével. A titok. Szinmü.
(páratlan háromharmad.)
Péntek : Baróti József felléptével. A kuruzsló. Szinmn.
(páros egyharmad.)
Szombat d. u.: Boszorkányvár. Operett.
Szombat este: Baróti József felléptével. A kuruzsló.
Szinmü. (páratlan kétharmad.)
Vasárnap d. u.: A szerető. Szinmü.
Vasárnap este: Bérletszünetben Baróti József vendégfelléptével : A kuruzsló, szinmü.

A Gyurkovics lányok. Herczeg Ferenc
ismert és kedvelt életképét, szerdán délután
ifjúsági előadásban hozta színre az az uri műkedvelő-társaság, amely a mult hónapban két
esti előadással érdemelte ki a közönség elismerő tapsait. Akkor is, ma i« a Katolikus Nővédő Napközi Otthona javát szolgálta az előadás, amelyet ma zsúfolásig megtelt nézőtér
előtt tartottak meg. A játék eleven volt; gyorsan pergett az előadás, a közönség jól mulatott és sokat tapsolt a valóban ügyes és színpadi otthonosságot eláruló szereplőknek, akik
benépesítették a színpadot, B&gáry Klári szem
revaló Katuskája, Bagáry Mária szentimentális Ellája, Csepreghy Henrik né erélyes Gyurkovitsnéja, .Nagy Villy kedves Sárija, fiieger
Loli eleven Micije ezúttal i« hatást keltettek
és jgen ügyesek voltak a kisebb nőszerepek
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AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORAr

lesz

Szerdán és csütörtökön: „Az apa becsületéért" attrakciós dráma 4 részben, a főszerepben Ellen Richterrel és „Az udvari szállító" vígjáték 2 telvonásban Anna Müller Linkkel a főszerepben.
Péntektől-vásárnapig: „Radnűrov Katalin" dráma 4
felvonásban a főszerepben: Olt Arisztid és Góth
Anny.

A VASS MŰSORA:

Vasárnap 28-án : „Hogyan leltem detektív ?"
dráma 4 részben.

személyesitői is: Csepreghy Böske (Klári),
Kertész Rózsi (Terka) és Pátaky Erzsi (Liza).
A férfi szereplők szintén előmozdították a meg
érdemelt sikert. Csapó Ferenc ötletes Horkayja, Gtajáczky István mulatságos Kemény
Tóni ja, Mátyé József snájdig Sándorffyja,
Mészáros Sándor félszeg Semesseyje, ifj. Somlyóiig István félénk iGidája, Szánthó Dénes jóízű Bankója előidézője volt a nézőtéren uralkodó hangulatnak. U j szereplő volt Kiss Miklós honvéd huszárfőhadnagy, aki pár nap
előtt érkezett haza a harctérről és aki pompásan személyesítette IRadványit és az ezredes
alakijában kedves és gavallér uri embert mutatott. A minden részben sikerült előadás tekintélyes összeget juttatott a jótékonyáéira.

AZ AFPOTA MŰSORA •

Vasárnap 28-án: „Az áldozat" dráma 3 felvonásban és
a „Piros papucs" vígjáték 2 felvonásban.

* Rsdmivov Katalin. Maxim Gorkij világhírű drámája a filmen kerül vetítésre péntektől vasárnapig az Urániában. Az éjjeli menedékhelynek a motívumaiból készült ez a pazar
kiállítású izgalmas filmdráma, mely a magyar filmgyártás remeke. A' főszerepet Olt
.Arisztid és Tóth Anni játszák a tőlük már
megszokott művészettel. Jegyeket mindhárom
napra péntektől fogva ad ki az igazgatóság.
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KELSINGFORS: A németek elfoglalták Viborgot. Ezzel Estland és az Oroszország közti határt elzárták.
P Á R í S (Havas-jelentés): Az elmúlt éjjel féltizenkettőkor riadót fújtak. Ellenséges
repülők érkezését jelezték ezzel, amelyek
azonban csak Páris környékén repültek át.
A riadó egy órakor befejeződött.
PÁRIS: A Havas-ügynökségnek jelenti
a Somme-fronton való tudósítója Richthofen
báró temetéséről a következőket: Az elesettnek a legméltóbb módon adták meg a
katonai tiszteletadást. Egy lelkész az anglikán ritus szerint látta el a gyászszertar^
tást. Az angol léghajós testület hat tisztje
bocsájtotta le a sírboltba a koporsót és saját nevükben, valamint több légi flotta nevében német kokárdákkal díszített
koszorút
helyeztek el. Az egyik koszorún ez a felírás volt: „A vitéz és méltó ellenfélnek."
BERLIN: A szásk trónörökös berlini
tartózkodása a Norddeutsche
Aligemeine
Zeitung szerint katonai parancsra vezethető
vissza és semmiképen sem polotikai jelentőségű. Az a terv, hogy Litvániát Szászország
gal kapcsolatba hozzák, Szászországban
nem talál visszhangra.

detektiv-

Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk: A belpolitikai helyzet bizonytalansága
kedvezőtlenül befolyásolta az üzlet irányzatát és a spekuláció tartózkodása mellett
a forgalom is megcsappant. Magyar Hitel
1237—32, Osztrák Hitel 915—03, Fabank
912—02, Forgalmi Bank 588—84, Házai
Bank 560—55, Kereskedelmi Bank 5400,
Beocsini 1110—25, Salgótarjáni 1095—90,
Urikány 772—66, Rimamurányi 1045—35,
Schlick 563—68, Atlantika 1330—40, Államvasút 970—60, Közúti 835—30.
«*»£«ttx«3»bbbssbbbsae!h3sbabbabbk£s!bka£abb(!ss««e!lie!a99
Felelős szerkesztő: Pásztor Józssf,
Kiadóttrlaidonos: Vámsav í .

SCHATZ M. F I A I
URI S Z A B Ó ÜZLETE
Telefon 8 1 8 .
Kötcsey-utca 4.

•

'igorin

csoda

gyor-

—

p o l o s k á t .
Minta üveg 4 kor. Nagy üveg 12 kor.
1 díb. fecskendő K 2 —
K a p h a t ó : Szegeden Vajda Imre és T á r s a
d r o g é r i á j á b a n . Magyarországi f ő r a k t á r :
„Remény" gyógyszertár, Pécs.

A i olasz fronton ri@m volt
33 Ét! dia Fenálid fehepinenfes
BUDAPEST, április 24. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Lényeges események nem voltak.
A VEZÉRKAR F5NÖKEModern
világítási
berendezések vállalata és elektrotechnikai müintézete. SZEGED, KÓLCSEY-UTCA 4.
Telefl65. és 15—09. szám.

FONYO S O M A

Kovács, tiiziember és segítő-kovács, bognár vidékre
felvétetik. Cim a kiadóhivatalban.

I

jól berendezett könyv, p a p i r és irószerkereskedéssel 18.000 lakosú r. t. városban családi okok miatt eladó! .v.'.\
Tudakozódhatni Szt. István-tér 14. szánt.

7$arta jtgosfon
fogmiiterme
Kígyó-utca
Jelefon

1.

13—6%.

1

mrnmYkmmuG

WIESNER

H i r d e t m é n y .

Sflg" igazgatósága ezennel közzéteszi,
hogy e részvénytársaság a „Szegedi
Hitelbank R é s z v é n y t á r s a s á g g a l
az
1918. március 30-án tartott közgyűlés
által elhatározott egyesülés következtében feloszlott és beolvadt a „Szegedi Hitelbank Részvénytársaság"-ba,
mely az egyesülés folytán cégét „Szegedi Általános Hitelbank Részvénytársaság" cégre változtatta át.
Felhívja alulírott igazgatóság a „Szegedi Takarék- és Hitel Részvénytársaság" összes hitelezőit, hogy a kereskedelmi törvény 201. és 202. szakaszainak rendelkezéséhez képest a különben beálló jogkövetkezmények terhe
alatt követeléseiket a vagyona külön
kezelésével megbízott „Szegedi Általános Hitelbank Részvénytársaságinál
ezen hirdetmény harmadszori közzétételétől számított

bútorgyáros

Ajánlom saját gyártmányú
mindennemű bútoraimat
Telefon: 8 4 4 .

Telefon: 8 4 4 .
L e g c é l s z e r ű b b e n teszi, ha

házat, telket, vendéglöt, k á v é m é r é s ! vagy füszerüzletet

»££

IBIIÉ- ti Brts m m i i & Z S *

B o r - e l a d á s i m e g b í z á s o k a t e l f o g a d u n k minta- és árajánlattal, melyet gyorsan lebonyolitunk.

és Kővári
Művégtagok, betegápolás! cikkek, láiszersk é s fényképészeti cikkek.
Kárász-utca 10. s z á m .
Telefon 12—22. szám.
Szeged

sz. kir. város

közélelmezési

hivatala.

á világítási rendelet

Hirdetmény.

hat hó alatt
feltétlenül érvényesítsék.

0 „Szeged! TeHapőb- es Hlfel

Viszkefegséget, s ö m ö r f , r ü h t
a leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch-féle ere-

„SHBBBFORM-BfiBBS ZSÍR"

deti törvényesen védett
Nincs szaga. Nem piszkit. Mindig eredeti pecsétes
dr. Flesch-félét kérjünk. Próbatégely 2 30 K. nagy
tégely 4'— K. családi adag 11'— K. Szeged és
Vidéke részére főraktár BOKOR és VAJDA gyógyszertár Kállay Albert-utca, Szegeden. Vételnél
a „SKABOFORM" védjegyre ügyeljünk.
Szeged szab. kir. város tanácsától.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szeged szab. kir. város részére 1918. évi december hó 31-éig terjedő idő alatt szükséges nyomtatványok szállításának vállalati uton leendő biztosítása
iránt f. évi május hó 15 én délelőtt 10 órakor az I.
tanácsi ügyosztályban (Városi bérház l. emelet) tanácsi
jóváhagyás fenntartása mellett zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni, illetve az ajánlatok ugyanazon helyen és időben nyilvánosan felbontatni fognak.
A szabályszerűen kiállított s pecséttel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett s közvetlenül vagy posta
utján beadott ajánlatok a következő feliratú borítékban :
„Ajánlat a 14319/1918. sz. versenytárgyalási hirdetményben kiirt nyomtatvány szállításra", 2000 korona
óvadékképes értéknek tanácsi letétbe helyezését igazoló
letéti nyugtával látandók el s az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató hivatalba " (városház,
földszint) nyújtandók be.
Az óvadékok Szeged város letétpénztáránál helyezendők el s az árlejtést megelőző nap déli 12 órájáig
fogadtatnak el.
Azon pályázók, kik ajánlatuk benyújtásakor Szeged
sz. kir. város hatóságával üzleti összeköttetésben még
nem állottak, illetőleg előtte ismeretlenek, tartoznak
szállítóképességüket és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni, melyhez
vállalatuk telepe szerint tartoznak.
A versenytárgyalási hirdetmény és vállalati feltételek, fenti ügyosztályban a hivatalos órák alatt betekinthetők s rendelkezésre ájlanak.
Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig kötelezettségben maradnak.
Végül a hatóság fentartja azon jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között, az ajánlott árakra tekintet
nélkül szabadon választhasson.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1918. április
16. t. ü.
14319/1918. tan. sz.
polgármester.

S.

ARADI-UTCA 6. SZ.

fl „Szegedi TahapÉH- ds Hitel Síészueniiíársa-

Dt Somogyi Szilveszter,

Szeged, 1918. á p r i l i s

A vá'osi polgári vendéglőben kiszolgált ételeknek
előfizetési dijait 1918. május hő 1-től kezdődőleg az
alábbiakban állapítom meg:
Napi 3 koronás ebéd-vacsora. Egy hétre fizetendő
21 kor. Az ebéd áll 3 dcl. leves. 4 dcl. főzelék, stílt hus
vagv főtt hus 7 dkg. Vacsora 10 dkg. nvers húsból készült gulyás pörkölt stb, és hus nélküli vacsorák hetenkint háromszor.
Napi 4 K 20 filléres ebéd-vacsora egy hétre fizetendő 29 K 40 fül. Ebéd áll: 3 dcl. leves, 4 dcl. főzelék, sült vagy főtt hus 10 dkg. 15 dkg. tészta, a tészta
csak kenyérjegy ellenében adatik ki. Vacsora áll: Javított vacsorák váltakozva, kétszer egy héten hus és tojás, sült hus 7 dkg. gulyás hus nyersen 14 dkg. 3 dcl.
körítéssel.
Naponkint 3 korona csak ebéd. Egy hétre fizetendő
21 kor. Ennek étrendje ugyanaz, mint a 4 kor. 20 filléres vacsorának, azonban csak az ebéd mennyisége
szolgáltatik ki.
Bérletjegyek csak hetenkint egyszer keddi napon
délután 4—6-ig a „Stefánia kiokszkban" válthatók. Ha
keddre ünnep esik, ugv előtte való hétfőn. Tésztajegyek vagy liszt a jegyváltásnál előre adandó be. Tekintetfel a helyiség sziik voltára és a közönség legszükségesebb kénveimére, a bent étkezésre jogosító
jegyek csak a hivatal által megállapított számban adatnak ki. Aki bent étkezési jegyet nem kap, annak nem
lehet étkezésre a Kioszkban helyet foglalni. Kihordásra
azonban mindenkinek szolgálunk jegygyei. Az árak kenyérrel értendők, azonban jegyet köteles mindenki a
kenyér ellenében adni. Ugy az ebédhez, mint a vacsorához egy darab 6 dkg.-os kenyérjegy jár.
A fejmunkások részére a „Hági Horváth Éíterem"ben étlap szerinti ebéd és vacsora szolgáltatik ki, havi
180 korona előfizetési dij ellenében. Csupán ebéd előfizetési ára 102 kor. Tiz napra is lehet előfizetni, ebédvacsoráért 60 koronát, csupán ebédért 34 K.
Rendes vendéglői adag szolgáltatik ki étlap szerint.
•Azonban kenyér nélkül. A kenyér klilön fizetendő.
Szeged, 1918. április hó 19.
3252/918. ké szám.

Balogh,

tanácsnok
a közélelmezési hivata
vezetője.

3—5

Szölökötözőzsineg
„Texillos" pótolja teljesen a

Ratfiát és a

legjobb amit eddig forgalomba hoztak, kapható

Szegeden.

K o f f e r és T á r s a
Kelemen-utca 7. sz.
; Iskola-utca 18. sz.

•

Tökéletes kiirtására legbiztosabb

a mmm

puboshb-hrbsb.

A petéket is kiirtja, foltot nem haprv vissza.

Próba üveg 4 50.
egyedül csak :

Eredeti 8 -

fél-wattos

lámpákkal
lehet betartani.

Mim n to,fi!mat Hasisa
T u n g s r a m l á m p á k a t .

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
A Közélelmezési Minister Ur 91000/1918. VII/3
számú rendeletből folyólag közhírré teuzem, miszerint a
magánfogyasztásnak paprikával való ellátása most
olyképen történik, hogy a Hadi Termény R.-T. bizományosai tartoznak a nekik eladásra kiutalt paprikamennyiség felét megbízásom folytán a közélelmezési
hivatal által megnevezendő kereskedőknek átadni.
Ugyanakkor, amikor a Hadi Termény Részvénytársaság az eladó bizományosainak a paprikát kiutalja,
értesiti a törvényhatóság első tisztviselőjét és felkéri
hogy 8 napon belől azon kereskedők jegyzékét, akik
által a törvényhatóság területén a paprikát árusittatni
kívánja, — a bizományosnak megküldője.
Így a lakosság számához viszonyítva törvényhatóságonkint kiosztott mennyiségen felül eladó bizományosok a nekik kiutalt mennyiség V< részét kicsinyben közvetlenül a fogyasztóknak, másik Vt részét pedig
viszontelárusitóknak, de saját tetszésük szerint árusíthatják és igy az igénylő az eladó bizományosok
valamelyikéhez is fordulhat; feltehető ennélfogva, hogy
az a cég, akinél az illető azelőtt is vásárolt, a rendelkezésre álló készletek arányában most is fog neki
paprikát adni,
Az eladó bizományosok névjegyzéke a szaklapokban leközöltetett, szükség esetén a Hadi Termény r.-t.
az illetők névjegyzékét a hozzáfordulóknak készséggel
rendelkezésére bocsájtja.
A paprikával való ellátás ezen módjáról a kereskedőket és fogyasztókat értesítem.
Szeged, 1918. április hó 22.
3279/918. ké. szám.
2—2

BRUCKNER TESTVÉREK
<taskereskec!ésében

határozatait a fényhatás
csökkenése nélkül csakis

K.

Feaitól Hníal' tárában

Fe!8fiuái>üs S2E0BQ Szí. Eyüpgij-íép.

Fi

D r . Somogyi Szilveszter,
polgármester.

Aradi-utca 5 szám.

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

Aranyat kap a pincéjéből
ha sampiontermesztéssel foglalkozik. Semmi befektetés nem szükséges, bármely pince, kamra, üres
szoba alkalmas. 40— 50 korona napi mellékkereset.
Gombacsirát kilónként 5 koronáért, öt kilót 20 ko> koronáért használati utasítással küld:

RETEK LAJOS Gubodyíito^'s 5 'szám.

Nyomatott Várnay L, könyvnyomdájában, Káiász-utoa 9,'

