Szerkesztőség:
SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9 . SZAőt.
A szerkesztőség telefonja: 305.

zeged, 1318.

Végre.
A negyvenuyolcas alkotmánypárt kedd
«sti értekezletén végre megkezdődött az összegabalyított magyar politikai élet kibogozása. Ez természetesen még távolról sem jelenti
azt, hogy sikerült nyugalmasabb vizekre kijutni. Lehet, hogy kemény és elszánt harcok
következnek. De most jönni kell ezeknek a
harcoknak és meg kell vivni őket, ha egyáltalán sor kerül komoly küzdelemre a választójog körül. Több mint egy éve hisszük, hogy a
parlament két tábora leszámolásra áll szemben egymással. Az izgalmas megbirkózást
nem a kényelmes néző feszült figyelmével, hanem a résztvenni készülő és kényszerült idegességével várfuk. Mindig csalódtunk, valahányszor azt irtnk, hogy ütött a leszámolás
órája. Mindig találtak valamilyen formulát,
okot, vagy jogcímet, amellyel a döntés idejét
kitolhatták. Nem készült el a választójogi reform és nem készülhettek el azok az egyéb
nagy reformok, amelyekre a háborús veszteségtől s ú j t o t t ország társadalmának, kulturális és gazdasági életének égetően szüksége
volt.
A találgatásoknak, amelyek Wekerle
ujabb királyi megbizatása körül rajzottak,
végre vége szakadt. A miniszterelnök beszéde, amelyet pártjában, a 48-as alkotmánypártban kedden tartott, semmi kétséget sem
hagy fenn az u j kormány választójogi programmjáról. Ez a programm megegyezéses,
minden kétséget kizáróan megegyezéses. A
kormány, mely ezzel a prog-rammal jön, a
választójogi törvény megalkotása mellett a
megegyezés fogadalmát is hozza. T a g j a i között nincs egy sem a széleskörű jogbiterjesztósnek a legelső sorokba állt zászlóvivői közül. N e m lesz szükség tehát hivatalos cáfolatokra, mert a sajtó nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy ellentétet legyen kénytelen megállapítani a kormány t a g j a i között ép abban
a kérdésben, amelynek megoldására vállalkoztak. Ugyanígy tisztul a helyzet, a kormánypártbaj:!, ebben a kezdettől fogva egészen f u r c s a és sok ellentéttől robbanó, mesterséges alakulásban. A keddi értekezleten
megindult e tisztulás egészséges folyamata.
Egészen mindegy, kik maradnak a pártban,
kik válnak ki belőle, vagy felbomlik-e alkotó
részeire ez a választójogra alapított, de választójogot nem hozott párt. Csak az lenne
baj, parlamentre és nemzetre végzetes baj, ha
sikerülne valami érdekeinket, és érzéseinket
megcsúfoló formulával újból összetoldozni ezt
a pártot, amely a keddi szavazásnál két
majd egyenlő — táborra szakadt.
Wekerle uj politikai vállalkozásinak tehát eddig is megvan az az üdvös f/edménye,
hogy tisztulni'kezd a politikai láthatár. Egészen mellékes, hogy mutatkozik-e Vihar is r a j ta. H a el kell jönni e tisztító viharnak, mert
nélküle nem lesz rend, jöjjön minél előbb.
Most látunk legalább kitűzött célt, uyilt állásfoglalást, hallunk határozott véleményt, A
nemzet nem szorul találgatásra. T u d j a , mit
akar az egyik tábor, mit a inasig. Tudj'a, ki
melyik táborba tartozik. Most tud dönteni is,
ka. sor kerül rá. Bizonyára habozás nélkül és
a nélkül, hogy tévedésnek eshetne áldozatul,
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Wekerle lényeges változtatásokat
tett a választójogi javaslaton.
beszéde a megegyezés érdekében a 48-as alkoimánypártban. — A párt többsége
Wekerle mellett foglalt állást, — A míniszlerdnök

(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.)
A!z alkotmánypárt keddi ülésén
Wekerft
miniszterelnök nagy érdeklődés közben fejtette ki programját. Utána Vázsonyi Vilmos
igazságügyminiszter szólalt fel, hogy megtegye észrevételeit
azokra- a választójogi
módosításokra, amelyeket az uj Wekerlekormány hoz. Zboray Miklós ellenjavaslatot
adott be, mely a Vázsonyi-féle választójog
válíőzatlan keresztülvitelére irányult és a
mely a kormány ellen foglalt állást. Gróf
Andrássy Gyula és gróf Apponyi Albert felszólalása után feszült érdeklődés közben került szavazásra a sor. Végül is 46 szóval
43 ellenében a többség Wekerle
mellett
foglalt állást.

resztesek ellenben csak az esetben bírnak
választójoggal, ha különben is megfelelnek
az általános kellékeknek.
Elismeri, ha a megszorításokkal a választók száma apad, ha nem is annyira, mint
egyes feltevések túlzott számban mutatják.
De nem fektetek túlságos suiyt e r r e a számításra, mert hiszen én nem adom fel álláspontomat, csak elhalasztom annak teljes érvényrejuttatását. (Élénk helyeslés.)
— A felfogásbeli különbség e tekintetben az, hogy én helyesebbnek tartom, ha a
valamivel szűkebb mértéket azonnal megalkotjuk, mint a nagy kérdéshez képest elenyésző különbség miatt a reform megoldását elodázzuk.
— Az átdolgozott javaslat szerint az irBudapest, május .7. A 48-as alkotmány- ni olvasni tudóknak általában 92 százaléka,
párt kedden délután 6 órakor Székely Fe- a magyarul tudóknak 97 százaléka jut v á renc elnöklésével értekezletet tartott. Az lasztójoghoz és ami, azt hiszem, mindanyelnök bejelentette, hogy a király
Wekerle nyiunkra nézve szerfölött döntö befolyással
Sándort bizta meg kormányalakítással. Az bir: a m a g y a r s á g százaléka lényegesen ja1
értekezletet a miniszterelnök
kívánságára vul. Az eredeti javaslat szerint a magyar
hivták egybe, hogy alkalmat adjanak pro- elem 61.7% lett volna képviselve, a módosított javaslat 65.1%-ával szemben, tehát
g r a m j a kifejtésére.
Dr. W e k e r l e Sándor miniszterelnök szó- a magyarul tudók százaléka 3.4%-kai javul.
lásra jelentkezett s a következőket mondta: A német nyelvű választók ugyan veszíteni
— A választójogi törvényjavaslaton két fognak 0.1%-kai, ellenben Erdélyben a ma-?
lényeges változtatás történt. Az első sza- gyarság a r á n y a az eredeti javaslattal szemkaszba felvétetett az állandó lakóhely; a ben 48.9%-ról 53.6%-ra emelkedik. Az ottaválasztók
második paragrafus azt a változtatást szen- ni és az erdélyi német nyelvű
száma
15.1%-ról
16.2%-ra
emelkedik,
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26.6%négy elemit végzett és magyarul tud, v a g y
kai lesznek képviselve.
pedig aki hat elemit végzett. Változatlanul
Ezután kifejti, hogy a megegyezés és
marad a 2. pont, amely a 10 koronás adómegértés
politikáját követi. Erre utalnak
cenzust állapítja meg, továbbá a 3., amely
belés
külpolitikai
kérdésekkel összefüggő
iparengedély vagy iparigazolvány alapján
ipartiizökre, kereskedelmet folytatókra vo- vitális érdekeink. Nagy érdekeinket veszénatkozik. Ide én beleszúrtam, — mondotta lyeztetjük, ha a mai szenvedélyes és egész
W e k e r l e — hogy aki legalább fél éven át közfelfogásunkat uraló küzdelmeinket nem
ipart üz. Változatlan az 5. pont is, ahol érin- váltja fel a rendszeres, folytonos, hatványotetlenül marad az ipari munkások választó- zott tevékenység. Meggyőződése az, hogy
az ország nagy része, az egész közvélemény
joga.
A másik nagy eltérés a Károly-keresz- kívánja, hogy mielőbb térjünk át a munka
teseknél van. A kiskorú Károly-keresztesek és cselekvés terére.
azon feltétel alapján kapják meg a választó
jogot, ha megfelelnek az általános kellékeknek. Ez kiegészítést nyer azzal, hogy akkor
is választójoggal bírnak, ha csak irni-olvasni tudnak, de írni-olvasni tudás mellett kisegítő családtagok. A nagykorú Károly-ke-

Ezután hangsúlyozza, hogy minden izében változatlanul fentartja azt a programot,
amelynek alapján a 48-as
alkotmánypárt
egyesült.
— Sajnálatosnak tartanám,
mondotta végiil — ha kisebb jelentőségű kérdésben

szétválnának utaink. Annál is inkább sajnálnám ezt, mert ugyanakkor van feljogosítva
a kormány, hogy éljen a kisebbségi kormányok nélkülözhetetlen feltételével: a választások Igénybevételének jogával, amidőn
nemcsak a választójog keresztülvitelére, hanem egész programjának megvalósítására
nyert felhatalmazást. Kér! a párt minden
tagját, akik helyeslik a programot, hogy
annak keresztülvitelében támogassák.

A miniszterelnök beszédét
többször
megszakította az éljenzés, helyeslés és taps.
Amikor Wekerle beszédét befejezte, nagy
ovációban részesítették és lelkesen tapsolták.
A miniszterelnök beszédének befejezése után az elnök fölkérte Vázsonyit, hogy
tegye meg észrevételeit a választójogi javaslat módosításairól.
ül.

íi

Vázsonyi a módosításokról.
Vázsonyi Vilmos őszinte köszönetet
mond a miniszterelnöknek, aki a javaslat
egészével ma is azonosította magát. Ezt
erkölcsi elégtételnek tekinti mindazokkal, a
kik az egész javaslat alapján állották, erkölcsi elégtételnek azokkal az alaptalan gyanúsításokkal szemben, mintha a javaslat
nem kellően tartotta volna sfcem előtt a
magyarság érdekeit. A nagykorú Károlykeresztesek jogcíme megszűnik, eltekintve
a kisegítő családtagok csekély kivételétől,
ami mindössze öt ezer néhány száz választót jelent. A katonák választójoga kiindulási
pontja volt az egész választójogi mozgalomnak. Sajátságos volna, hogy amikor a tőrv é n y t megalkotják, akkor a kiindulási pontot teljesen elejtenék. A túlsó oldalon azért
helyeznek nagy súlyt arra, hogy ép ezen a
ponton törjék át a javaslatot, merj: a hősök
választójogi mozgalmának köszönhetik a
maguk bukását, tehát itt statuálnak a példát, hogy e mozgalom még sem diadalmaskodott. Körülbelül 150—160.000 választó esik
el e jogcímen, de ez sokkal többet jelent,
köjülbelül 300.000 embert. De bármennyi
legyen is, méltánytalannak tartja, hogy a
mikor igen alárendelt jelentőségű jogcímekét kreálnak, akkor a harctéri szolgálat jogcímét elejtsék.
A másik fontos módositás a négy és hat
elemire voantkozik. Egyike a legnagyobb
valótlanságoknak, hogy a hat elemivel biztosítottuk a magyar irás és olvasás tudását.
A Lukács László-féle törvényjavaslat statisztikája szerint a hat elemit végzett, 24
éven fölüli, összesen 420.000 nemzetiségiből
nem tud magyarul 235.000. A nemzetiségiek
között 478.000 végzett négy elemit, ezek
közül nem tud magyarul 313.000. Látszatra
tehát 313.000 magyarul nem tudó Nemzetiségi marad ki a választók közül, ennyivel
gyarapitják a magyarság fölényét. Valójában azonban csak a választók 25%-ka az,
akik kizárólag elemi iskolai bizonyítvánnyal
való igazolásra szorulnnak, tehát a kimaradó nemzetiségiek 75%-ka más jogcímeken
mégis belekerül a választók közé, vagyis a
m a g y a r s á g megmentését hirdető formula
összesen 78.000 embert jelent. Beszédét ezzel végzi: Észrevételeiből konklúziót nem
akar levonni, mert már ez is a kapaeitáció
jellegével birna, csupán felvilágosítást kívánt adni a módosítások hatásáról és jelentőségéről.
Vázsonyi után Zboray Miklós terjesztett be határozatai javaslatot, amely annak
a frakciónak törekvését tolmácsolta, mely
nem hive a megegyezésnek, hanem változatlanul akar megállani a Vázsonyi-féle választójogi javaslat mellett. Zboray hosszabb
beszédben indokolta meg határozati javaslatát és utána gróf Andrássy Gyula és gróf
Apponyi Albert is emellett érveltek.

A szavazásban 89 képviselő vett részt
é s 46 Wekerle álláspontja, vagyis a megegyezés, illetve a választójogi javaslaton
teendő változtatás mellett szavazott, 43 pedig ellene. Igy a többség a Wekerle-kormány támogatása mellett döntött

Zboray és Barta javaslata.
Zboray Miklós a következő határozati
javaslatot terjesztette be: A 48-as alkotmánypárt a választójogi törvényjavaslatra
vonatkozólag a Wekerle miniszterelnök ur
által előterjesztett módosításokat, egyéb
részletektőil eltekintve, a Károly-kereszlesek és a rendes, tényleges katonai szolgálainak elegett tettek választójoga tekintetében, az eredeti javaslat lényegétől eltérőnek és a javaslatba lefektetett jogokat szükitőnek tartja és ép ezért az uj kormányt
nem támogatja.
Barta Ödön szintén előterjesztett egy
határozati javaslatot, amely szerint az alkofcmánypárt elsőrendű feladatának tekinti,
hogy a választójog kiterjesztése szempontjából haladéktalanul, még a háború alatt
megtörténjék mindaz, amihez alkotmányostényezők hozzájárulása már a háború alatt
elérhető és az ezen túlmenő további fejlődés
számára az utak és lehetőségek felszabadittassanak. Végül a javaslat kimondja, hogy
a Wekerle által előterjesztett programban
foglalt nagyjelentőségű nemzeti feladat megvalósítása céljából a megalakítandó kormányt a párt támogatja.

Andrássy a kormány ellen
Gróf Andrássy Gyula: Nagyon szomorú hangulatban szólal fel. Azt látja, hogy ezt
a pártot, melyet szebb és nagyobb hivatásra szántak, a mai nap ketté fogja törni. A
maga részéről azt tartja, hogy az előterjesztett módositás a legnagyobb mértékben
érinti a lényeget.
Megállapítja, hogy a szociáldemokraták
nincsenek a Házban képviselve, ez minden
esetre kára a Háznak és szégyene a mai
választójognak, de ebből semmiképpen sem
következik az, bogy a szocialista-párt ne
volna politikai tényező. Evvel számolni kötelességünk. Amit Ígértünk, azt meg kell
tartanunk.
— A kormány álláspontja és a megegyezés politikájának álláspontja közül -—
mondotta — a király mély sajnálatomra az
utóbbi álláspont mellett döntött.
Nagyon
sajnálom a mostani királyi kéziratot, mert
ez a pártküzdelem homlokterébe állítja őfelségét. Itt nem fedezi a kormány őfelségét,
hanem megfordítva, a király fedezi a kormányt.
— A miniszterelnök ur azot mondja,
hogy a Ház feloszlatási jogát tulajdonképen

csak most kapták meg valóban. Én ebbeR
teljesen ellentétes nézeten vagyok. Ugy
tudom, hogy a Ház feloszlatási joga meg
volt azzal a különbséggel, hogy nem volt
semmiféle feltételhez kötve. És ha most sor
kerülne a Ház feloszlatására, akkor őfelsége
azt mondhatja teljes joggal, hogy a megegyezés lehetősége nincsen kizárva. Jöhetnek hozzá tanácsadók, akik azt mondják,
hogy egy kis változással meg lehet a többséget nyerni és ez esetben őfelsége még
egyszer arra hivja fel a pártokat, hogy tegyenek kísérletet a megegyezésre. Nincsen
abban a helyzetben, hogy támogassa a kormányt
Simonyi-Semadam Sándor Barta Ödösi
indítványát, Gál Sándor a megegyezés mellett szintén Barta indítványát, Vertán Endre
Zboray inditványát pártolta.

Apponyi felszólalása.
Gróf Apponyi Albert nem azzal a tendenciával szólal fel, hogy a jelenlevőket
kapacitálja. Rá nézve egyelőre sok tekintetben fájdalmas önmegtagadással jár felszólalása. Egyénileg perdöntő rá nézve és
minden érvelést kizár, hogy ő a választójog kiterjesztésének azon mértékére nézve,
ami az előbbi kormány javaslatában foglaltatik, jelentékeny politikai é s társadalmi tényezőkkel szemben kötelezettséget váHaít.
Ettől sem egyéni integritása nem'engedi eltérni, sem az országos érdék. Nem szabad
azonban a tényezőkben, amelyek a nemzetköziség felé hajlanak, azt a gondolatot ébreszteni, hogy magyar nemzeti politikusokkal, a történeti osztályhoz tartozó elemekkel nem lehet megállapodni anélkül, hogy
ne csalatkozzanak. Legnagyobb sajnálatára
nem támogathatja a kormányt.
Wekerle Sándor miniszterelnök szólalt
fel újból ezután. Hosszasan foglalkozott azzal, hogy a kormány miért nem élt a házfeloszlatás jogával. Szerinte a választójogi
javaslatból annyit kell megvalósítani minél
előbb, amennyit lehetséges.
Az elnök ezután berekesztette a vitát.
Szavazásra tette fel a kérdést, összesen 89
képviselő szavazott. Az elnök is szavazott
a Wekerle kormány mellett. 46 szavazat
esett Wekerle mellett és 43 ellene. Igy a
többség a megegyezés mellett döntött.

Kombináció az uj kormány
névsoráról.
Budapest, május 7. Az esti, lapok szerint
az uj kormány a következőkép alakult meg:
Elnök és belügy; Dr. Wekerle Sándor.
Pénzügy: Popovics Sándor.
Kereskedelem; Szterénvi József.
Igazságügyminiszter: Tőry Gusztáv.
Kultuszminiszter: Gróf Ziahv János.
Földmivelési miniszter: Gróf
Serényi
Béla.
Hadügyminiszter: Báró Szurmav Sándor.
Király személyekörüli: Gróf Zidhv Aladár.
Horvát miniszter: Unkelhauser Antal.
Tárca nélküli miniszter: Gróf Bethlen
István.
Közélelmezési miniszter: Herceg Windisohgraetz Lajos.
Budapest, május 7. 'Délután politikai körökben hire terjedt, hogy gróf Apponyi Albert
egyelőre visszavonul a politikai küzdőtérről.
A hir eddig még nem nyert megerősítést.

Szeged, 1918. május S.
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Sürgősen gondoskodni kell a cipőrendelet
Végrehajtásáról.
(Saját tudósítónktól.) Az uj cipőrendelet jelentési kötelezettség tette szükségessé, mert
tudvalévően már megjelent, a közönség azon- mint már emiitettük, a raktáron, levő készban ez idő szerint teljesen tájékozatlan a leteket a rendelet kihirdetésétől, tehát május
felől, hogy május 15-ikétől kezdve hogyan 4-ikétől számitVa kell bejelenteni. De viszont
fog cipőt kapni Szegeden. A rendelet szerint miért engedi meg akkor a rendelet, hogy
ugyanis közvetlen fogyasztóknak május 15- május 15-éig a cipők kiszolgáltathatók? Nem
•i kétől kezdve csak cipőutalványok ellenében látjuk tehát a közönség érdekéből . teljesen
szabad cipőt kiszolgáltatni. A cipőutalványo- indokoltnak, hogv a bőripari osztály a cipők
kat pedig a közigazgatási hatóság vagy a kiszolgáltatását nyomban megszüntette, hihatókig ált^l felállított cipőutalvány kidili to szen a rendelet intézkedik arról is. hogy a
helyek fogják kiállítani. Itt említjük meg a mérték után készült cipők a megrendelőkrendeletnek azt az intézkedését is, 'nogy nek (junius 30-áig kiszolgáltathatók, az utalnem fogyasztóknak
cipőket már a rendelet ványokat'kiállító hatóságnak való bejelentés
életbelépésétől számítva, tehát május 4-ike mellett. Ezt a bejelentési kötelezettséget alóta csak a Népruházati Bizottság engedélyé- kalmazni lehet -a május 15-éig kiszolgáltatvel szabad kiszolgáltatni.
ható cipőkre is minden fennakadás nélkül.
Eszerint tehát a közönség május 15-éig
A rendelet szerint meg kell alakitani a
vásárolhat cipőt, de viszont a cipőkereskedők városi népruházati bizottságot ís, mert ennek
fogyasztási szövetkezetek, beszerzési cso- a szervnek kell majd megállapítani a cipőportok, vagyis általában azok a vállalatok, utalványokhoz szükséges igényjögosultságoí.
cégek és egyének, amelyek cipőknek eladá- A közönség ez idő szerint ne ni tud arról,
sával foglalkoznak, csak külön
engedéllyel hogv a közigazgatási hatóság a rendeletben
kaphatnak cipőt. Szükséges • tudni — mert-a megállapított keretek között milyen intézketovábbiak megértéséhez tartozik — azt is, déseket szándékozik foganatosítani, hogy a
liogy mindazok, akik cipőeladással foglalkoz- készletek arányában és a
szükségletnek
nak, kötelesek készletüket május 15-éig be- megfelelően mindenki hozzájuthasson cipőjelenteni a rendelet életbeléptetésétől számí- höz minél kevesebb utánjárás, "időveszteség
tott állapot szerint.
és körülményesség nélkül és — ami fő —
A rendeletnek az az intézkedése, hogy makszimális! áron. Május .15-ikétől kezdve'
a nem fogyasztók cipőket — már a rendelet már igazán csak cipőutalvánv ellenében szaéletbeléptetésétől számítva — csak a Nép- bad cipőt kiszolgáltatni. Addig tehát föltétruházati Bizottság engedélyével kaphatnak, lenül meg kell. állapítani a cipőellátás módoSzegeden arra vezetett, hogy a rendelet zatait és föl kell állítani a helyi elosztó és
megjelenésével — noha május 15-éig a köz- utalványozó szerveket.
vetlen fogyasztók számára szabad a forgaA rendelet helyes intézkedései a gyalom — a cipők kiszolgáltatását nyomban be- korlatban célszerű hatósági beavatkozás nélszüntették. A rendelet megjelenésének legelső kül köfmyen hatástalanokká lőhetnek. Úgykövetkezménye tehát abban
mutatkozott, szólván minden a rendelet végrehajtásától
•hogy a cipők kiszolgáltatását megvonták a függ. Hiszen elég keserves tapasztalatunk
közönség elől. A közélelmezési hivatal bőr- van már arról, hogv a rendeletek, amelyeipari osztályában legalább igv történt, ahol ket az uzsora és. visszaélések ellen kiadtak,
a bőripari osztály azzal utasítja el a jelent- a valóságban növelték a z uzsorát és visszakezőket, hogv a polgármester a cipők kiszol- éléseket. Mindent meg kell tenni, hogy ez a
gáltatását további intézkedésig betiltotta.
keserves tapasztalat a cipőrendeletnél ne isÉrtesülésünk szerint ez a tilalmat a be- métlődjék.

H szegedi Lloyd-társulat akciói.
— Erdély királyi biztosa a Maros szabályozásáról. forgalom csökkentése. —
(Saját tudósítónktól.)
Mint ismeretes; a
Lloyd-társulat adott ujabb lendületet a Maros-szabályozás régóta pihentetett ügyének.
'Nemrégen pedig a kereskedelmi bizottság
határozatából kifolyólag javaslatokat terjesztett be a Lloyd a posta vezérigazgatóságához a készpénzforgalom csökkentéséről. A
Lloyd javaslataira a vezérigazgatóságtól a
szegedi mozgalmat melegen méltányoló válasz érkezett. A Lloyd kereskedelmi bizottsága most a következő körlevéllel fordul ebben az ügyben a szegedi kereskedőkhöz:
— Sajnos, mindnyájan tapasztalhatjuk a
nagvl papirpénzíorgalom 'hátrányait. Valutánk
megromlását, minden árucikk, megdrágulását
vonta ez maga után, miután a forgalomban
levő nagv papitpénztömeg folytán pénzünk
vásárló ereje csökkent. Általános érdek,
mindnyájunk érdeke, hogy ezen segítve legyen. Ennek egyik módja az, hogv a fizetések ne készpénzben, hanem esekkel vagy
átutalás formájában történjenek. Ezáltal a
készpénzforgalmat csökkenteni lehetne, minek következménye ismét az lenne, hogy
egyrésze a forgalomban levő papírpénznek
feleslegessé válván, vísszaözönlene az Osztrák-Magyar Bank pénztárába. Legalkalmasabb e cél elérésére a ni. kir. postatakarékpénztár intézményének igénybevétele, melyaiek utján bárki fizetéseit portó megtakarításával teljesítheti és követeléseit beszedheti.

A készpénz-

A postatakarékpénztár igénybevétele tehát
nern jár anyagi megterheléssel, hanem még
anyagi előnyöket nyu.it.
— Kérelmeztük a postatakarékpénztárnál annak keresztülvitelét, hogv az adók és
egyéb közterhek
postatakarékpénztár
utján
legyenek befizet tetők, h c s v u vasúti utánvétek szinte postatakarékpénztár utján legyenek kiegyenlíthetők. Ha ezen kérésünknek hely adatik, a postatakarékpénztárt
igényibevevő közönség sok időrabló ácsorgástól szabadul meg.
—" Sajnos, szegedi kereskedőinknek és
iparosainknak csak egy elenyésző' hányada
vette eddig a postatakarékpénztár-intézményt
igénybe. Ma pedig a készpénzforgalom apasztása céljából valósággal hazafias
kötelesség,
Ihogy ezt mindenki megtegye. Alólirott bizottság utolsó gyűlésében elhatározta, hogy
ezen forgalom emelése céljából az összes
szegedi kereskedőkhöz és iparosokhoz fordul
azon kérelemmel, hogv .nyittassunk mindnyájan számlát a m. kir. postatakarékpénztárnál, vegyünk részt aitna'k csekk^
elearingforgalmában, fizetéseinket ily uton eszközöljük és aki nekünk akar fizetni, az ezen
fizetést postatakarékpénztár utján teljesítse.
— Nagy célok elérésénél Szeged kereskedelme és ipara mindig megállotta helyét,
hazafias buzgalommal
szolgálta mindig az
ország érdekét. Ma, amidőn pénzügyi helyzetünk javításáról Van szó, ezen fontos közgazdasági érdekről, meg vagyunk győződve,

hogy ebből -szinte kiveszi részét.
A Maros-szabályozás ügyében legutóbb
felterjesztéssel fordult a Lloyd Ugrón Gáborhoz. Erdély királyi biztosához. Erre a következő válasz érkezett:
— A folyó hó 2-án kelt hozzám intézett
felterjesztésükre válaszolva értesítem a tisztelt Elnökséget, hogy egyik legfontosabb
feladatomnak tartom az iparfejlesztés szempontjából olyannyira fontos .viziközlekedési
fejlesztést. Epen ezért nagy örömmel olvastam a felterjesztés mellékletén foglak érdekes fejtegetéseket.
— Magam is meg vagyok róla győződve, hogy Erdély közgazdasági fellendülése,
szempontjából a Maros szabályozása, illetve
hajózhatóvá tétele egyik legfontosabb
feladat.
— Epen ezért a kérdést legnagyobb jóindulattal kezelem és rajta leszek, hogv mihelyt a közállapotaink megengedik, a szóban
forgó kérdést napirendre tűzzük és az lehetőleg az összes érdekeltségek érdekeire tekintettel oldassák meg.

Bécsi lapok a királyi kéziratról.
Bécs, május 7. A reggeli lapok behatóan
foglalkoznak a Wekerléhez intézett királyi
kézirattal, melegen üdvözlik Wekerlét és|
kedvezően itélik meg missziójának kilátását,
A Fremdenblatt vezércikkben foglalkozik a
kérdéssel és többek között ezt irja:
— A királyi kézirat Wekerle miniszterelnöknek már előre megadja a felhatalmazást a képviselőház feloszlatására, tehát vagy
kompromisszum jön létre a parlament jelenlegi többségével és Wekerle fáradozásai első
sorban ebben az irányban fognak mozogni,
vagy az országra apellálnak, hogv aZ döntsön a választójog kérdésében, mert a választójog további kitolást nem tűrhet meg.
Különös véletlen, hogv úgyszólván egyidejűleg száll síkra ugy Poroszország, mint Magyarország a nép legszélesebb rétegei politikai jogainak kiszélesítéséért és hogy ugy
Berlinben, mint Budapesten a legmértékadóbb helyen az uj választásoknak a kiírását
határozták el a háború dacára. A történelem!
azt mutatja, hogy a választójogi mozgalmak,,
ha egyszer megindulnak, nem tarthatók fel;
különösen akkor nem, hogyha legfelsőbb
helyről tésznek ígéretet a népnek arra. hogy
aktiven részt vehet majd a politikai életben,
A lap cikkét igy fejezi be:
—; Wekerle miniszterelnöknek nagy, tehetsége, amely különösen a tárgyalások vezetésében és a z ellentétek kiegyenlítésében
fog megnyilatkozni, a legalkalmasabb férfiúvá avatják őt, hogv kompromisszumot hozzon létre Tisza István gróffal.
A Reichspost különösen a királyi kéziratnak azt a részét emeli ki, melyben a király
már előre megadja a felhatalmazást a képviselőház feloszlatására és az uj választások
keresztülvitelére. Többek között a következőket irja a lap:
— A magyar választási rendszer olyan,
'hogy mintíen kormánynak, amely éppen a
hatalmon van. lehetővé teszi, hogy ellenfelét
a falhoz szorítsa, és ha egy. kormány a választójog jelszavával indul a küzdelembe és
azzal, hogv a király által kívánt népjogokat
hozza és ellenfelei az alkotmány demokratikus kiterjesztésének ellenségei, a hatalom
mellett még a népszerűséget is a maga oldalán találja. Tisza István gróf és barátai most
magukba fognak szállani, mert az uj választásoktól nem várhatnak mást, mint véreséget.
A Neue Freie Presse azt mondja:
- r . A válságot siettette a kiilügytuiftis/•
•tóriumban történt változás és erre vezetendő vissza a királyi kéziratnak az a része, a
mely arról beszél, hogv a magyar kormány
törvényes befolyása a közös ügyek vezetésére sértetlenül biztosítva' marad.
•Cikkét .igy fejezi be:
— A 48-as alkotmány párt egv csoportja
ragaszkodik a Vázsonyi-féle javaslat lényeges pontjaihoz és attól tart, hogy az eredeti
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alapról való letérés aggasztó szociális jelenrégeket vonhatna maga után. Ez a legnagyobb nehézség, amelyet Wekerlének még át
kell hidalni. A kézirat arról beszél, hogy
.szükséges volna a nemzet egész erejét egyesíteni. Ezzel a koncentrációs gondolat nyer
tápot, amely gondolatot Wekerle mindig
vszem előtt tartotta.

Balfour megcáfolta a német
békejavaslat hirél
London, május 7. A Reuter-ügynökség
jelenti: Az alsóház tegnapi 'ülésén Snowden
képviselő interpellációt intézett a k o r m á n y hoz Róbert Cecil nyilatkozata és azon hir
tárgyában, hogv egy holland közvetítő utján
az angol kormánynál puhatolózás történt a
béke ügyében.
Baliour
külügyminiszter á z interpellációra azt válaszolta, hogy Róbert Cecil nyilatkozatáról a sajtóban megjelent tudósitá.sokat nem helyesli. '
— Békeajánlat — mondotta — az utóbbi
időben nem történt és semleges oldalról sem
leltek semmiféle békeközvetitési
kísérletet.
JZurgonyaBöség.
Szinte megrémül az ember, ha a mai
viliágban bőségről hall. Spenót- és salátabőség van. Zöldül tőle a piac és a határ, burgonyabőségről csak a villamos kocsiban lehet szó. A villamos kocsikban ugyanis az
emberek messze földekről összejönnek és
miután a hely igen alkalmatos az ismeretségkötésekre és üzleti ügyek tárgyalására, hát
sok minden érdekes ügyről esik ott szó. A
jó zsúfolt kondoron szorongott két ur egym á s mellett. Az egyik megállónál egy öreg
paraszt lépett fel, a hátán egy kis zsákkal.
A hely nagyon sziik volt és miután az öreg
minden áron helyet akart szerezni magának
iekanyaritotta a zsákot a válláról, pont a két
itr lábai elé.
— Mi van a zsákban, bácsi? — kérdezte az egyik ur.
— Krumpli — felelte az öreg.
— Krumpli? — kérdezte a másik ur mohón. És hol vette?
— Termött.
— U j ? — kérdezte az'első ur.
—• Fenét — mondta az öreg. — most
töszöm majd a földbe.
A két ur összenézett, mintha csak azt
moitdták volna egymásnak: Úristen, miikor
lesz ebből krumpii.
— És tudna-e nékem szerezni krumplit,
bácsi? — érdeklődött a második ur.
r-* Szerzek én — válaszolt az első ur. —
Mennyire lenne szüksége?
s
— Sokra kérem, sokra — örvendezett a
második ur.
— Sokra? De mégis mennyire? Nyolc,
tiz méterre?
— ö t , hat méterre.
Erre az öreg paraszt is felütötte a fejét.
— Mondok, hogy talán az ur krumplikereskedő?
*
— Nenr, de nyolc, tiz métert tudnék
száilitani. Rögtön meglett az alku. Az első
ur öt métert rendelt, az öreg paraszt szintén
ötöt, makszimális áron. A cimek feliródtak, a
foglalók feleárban leadódtak és a három utas
három különböző megállónál leszállott a villamosói. Másnap a második ur utazott a villamoson egy harmadik úrral, akinek az üzlet
folytatódását igy mondotta el:
— Hát kérem, ülünk a vacsoránál, egyszerre jön egy ember egy kis zsákkal, engem (keres. Kérdem tőle, hogv mi van a zsákban. Azt mondja, öt méter krumpli. Maga
ineg van bolondulva? — kérdeztem tőle. - -
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Nem én, mondta ő. Ez öt méter krumpli. Es
azzal kiöntötte az előszobába a parkettre,
végig rakta, lemérte koszban. Pont öt méter
volt.

Ne s i r j . . .
Tavasz volt. Virágillatot hozott a szellő
mindenfelőlről. A völgy, a domb, az erdő színes és hangulatos volt. És a barackfákról is
hullongtak a fehér virágszirmok, mintha
nagy, csillogó hópihék lettek volna. A hajnalt
rigófütty üdvözölte. A fák lombjai összesúgtak: tavasz van, bájos, üditő tavasz! . . . És
te is felölted fehér ruhádat, olyan voltál,
mint a legbájosabb tavasz. P i r b a borult arcodra ráhullott fényes aranysárga hajad s
ez olyan volt, mintha az ifjúság vont volna
fejed köré glóriát. Aranysárga hajadon ékes
koronaként
ragyogott a mirtuszkoszoru,
menyasszony voltál s mi elkísértünk a teljes
fényben uszó templom hajójába, hogy tanúi
legyünk szived tiszta, ünnepi nyílásának . . .
iMost éreztük, hogy boldogok vagyunk,
hogy álmaink legszebbje válóra vált. Gyermekszivedet, mint csillogó drágakövek vonták a legnemesebb érzések foglalatba, egy i f j ú
ember részéről, ki évekig hordozta magával
legszebb reményekkel az ifjúság örökkincsét:
a szerelmet.
Tavasz volt, bájos, megejtő tavasz. Virágok között indultál el az u j életre s mi valamennyien boldogok voltunk. Valaki azonban
letéphetett egy szál virágot fehér menyasszonyi koszorúdból, mert im', beteljesült a jóslás: a tavaszra hirtelen sárguló ősz következett ós lehervasztotta ú j életed utjának minden szép virágát. Csak a szerelem élt i f j ú hitvesed szivében. Élt és lassú tűzzel elhamvadt,
mielőtt megirigyelhették volna boldogságodat. H a van a balálnak poézise, akkor a te
hűséges hitvesednek a halála a legszebb költemény volt. Mig élt, gyermekkorától fogva
csak egy eszményképe volt. Mikor a bősök
sorába kellett állnia, csak egy talizmánja
volt, melyet szive fölött hordott s ezzel ment
a leggyilkosabb tűzbe, a legvadabb rohamokba Galícia vértől párolgó mezőin. Nem félt,
mert érezte, hogy neki el kell érnie azt a
fényben sugárzó célt, melynél a Te tiszta, fehér lelked lebegett s ugy rohant a siró, jajgató
balálba, mint egy felvértezett hős, akinek
nem szabad, nem lehet elesnie . . . Az eszményképe te voltál, a talizmán a te pici arcképed volt, melyet átlőtt Gorlicénél a buszszoros rohamban a gyilkos golyó, de a szerelemtől sóvárgó szivet megmentette neked . . .
S mikor minden vágyát betöltv eérezte ez a.
szerelmet hűségesen ápoló férfisziv, akkor
i r t a meg részére a leggyászosabb elégiát a
gyilkos kórból táplálkozó halál. És itt is hős
volt a Te hitvesed. Halála valóságos hősköltemény volt. Oh, emlékszem, borzalmas egy éjszaka volt, meglógta szelíden remegő kezedet, azután megszorította. Tekintetével odatapadt az arcodra s csak reád, az ő földi .boldogságára, nézett, sóváran, epedőn, bánatosan.
Nézett reád bátran, kitartóan, mig le nem
csukódtak szempillái, lassan, bágyadtan s a
szive elcsöndesedett . . . Utolsó szava az volt:
ne sirj . . . Ilyen bátor lehetett ő mindig a
huszhónapos véres, nehéz csatákban, ahol a
haláltól soha még csak meg sem borzongott . . .
Mikor ú j r a ránk köszöntött a tavasz, mikor ú j r a virágillatot hozott a szellő s a völgy*
a domb, az erdő színes é sbangulatos lett, te
feketében ülsz naphosszat szobádban""!* emlékezel. Szomorú, fájdalm'as ez az emlékezés,
mert még mindig nem apadtak ki a könnyeid,
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mint eziisteseppek gördülnek le halovány arcodra. Hiába volt az utolsó esdés: ne sirj . .
Te csak pergeted lelked kristályait, hadd liérvasszák arcod szépségét, hadd szőjjék sűrűbbre lelked fátyolát. Oh, én értem ezt . . . Az én
bánatos atyai szivem érzi ezt, mert hiába
ontják reád a szülői szeretet minden fényét
és melegét, te érzed a világ fagyos közönyét,
az emberi szivek nagy részvétlenségét. Érzed,
azt, hogy téged csak egy sziv tudott mélyen,
igazán szeretni, a többiek nem törődnek a te
sorsoddal. Hiába köszöntünk be nagy, tága«
termekbe, hiába kérem én, az alkonyat fényében sütkérező iró, hogy munkádért adjanak:
szivednek enyhülést, adjanak egy parányi helyet, ahol a foglalkozás derűjével még nem.
birod menteni ifjúságod hervadó virágát —
nincs megértés, nincs sziv, a sorsod közös az
enyémmel: engem is visszalöktek oda, ahonnan elindultam.
A p a i szivem kihűlő melegével be kötözgetem te halvány arca, feketeruhás drága
gyermekem, vérző szived sebét, ide vonom lázas fejedet a keblemre és szomorúan, résztvevőn törlöm le könnyedet.
— Ne s i r j . . .
/A keresztet m a sokan hordják. A panasz
ma, ha kellemetlen is, de nem megható. A
hősök sirján nyíló pici virágok szavát nem
hallj'a meg senki, most se, később se. Leányom, ez az — élet!
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műsor:

Szerda: „Sybiil". Operett páros kétharmados.
Csütörtök d. u.: „A kóristalány". Operett. — Este :
bérletben „Sybiil". Operett páratlan háromharrn.'
Péntek: Kökény Ilona, Vendrey Ferenc, Boross Géza
és Czeglédi Gyula a Modern Szinpad művészeinek
vendégjátékával bérletszünetben 00%-al felemelt
helyárakkal „Nagy Kabaré estély".
Szombat d. u. Kökény Ilona, Vendrey Ferenc, Boross
Géza es Czegltdi Gyula a Modern Szinpad művészeinek vendégjátékával „Fehér Kabaré" 25°/o-ai
felemelt helyárakkal.
Szombat este : Kökény Ilona, Vendrey Ferenc, Boross
Géza és Czeglédi Gyula a Modern Szinpad művészeinek vendégjátékával „Nagy Kabaré estély"
uj műsorral.
Vasárnap d. u.: „A szerető". Szinmü. — Este: Bérletszünetben „Sybiil".

Botrány báró Hatvany vígjátékának
e őadáarn. Berlinből jelentik: Báró Hatvany
Lajos vígjátékát vasárnap mutatták be a
Residanztheaterben. A premiéren botránytos
jelenetek voltak. A közönség egy része piszszegett és fütyült. Másoknak tetszett a darab. A közönség két pátra szakadt. A nagy
tumultusban tettlegességre került a sor.
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DÉLMAG Y AROB8KAG

Romániával kötött békeszerződést aláírták.
Az egész keleti arcvonalon megtörtént a békeá l l a p o t b a

v a l ó

á t m e n e t .

—

BUKAREST, május 7. A Magyar Táv- tották az utolsó érdemleges ülést. Ezt megirati Iroda jelenti: A Romániával kötött előzőleg az összes delegátusok Mackensen
békeszerződést ma délben 12 órakor a vezértábornagy vendégei voltak.
coiroceni kastélyban aláírták. Ezzel az
BERLIN, május 7. A Wolff-ügynökség
aláírással befejezték azt a nagyméretű jelenti: A bukaresti béketárgyalást a május
diplomáciai munkát, amelyet a Romániá- 6-ikán befejezték és az összes szerződések
val való béke megkötésére fordítottak és aláírását ma délelőttre tűzték ki. Azon a
eazel az egész keleti harcvonalon megtör- vacsorán, amelyet Mackensen vezértábortént a hadiállapotból a békeállapotba való nagy adott hétfőn este a békedelegátusok
átmenet.
tiszteletére,
Marghiloman
miniszterelnök,
BUKAREST, május 7. Az a hir, hogy a Árion külügyminiszter és a román delegátubékeszerződést ma délelőtt aláírják, már sok is részt vettek. A vezértábornagy feltegnap elterjedt Bukarestben és mindenütt köszöntőjében kiemelte, hogy a román béke
nagy megelégedéssel fogadták.
megkötésével keleten teljesen véget ért a
BUKAREST, május 7. A Magyar Táv- hábcru. Azt a reményét fejezte ki, hogy
irati Iroda jelenti: Báró Burián külügymi- Románia ennek a békének alapján boldog
niszter 7-ikén délután 2 órakor az osztrák- jövendőnek keli következni. Felhívta a jemagyar delegáció tagjaival Bécsbe utazott. lenvoltakat, hogy ürítsék poharukat hazájuk
A központi hatalmak delegátusai a román ] felvirágzására és az egymáshoz való barát'» ságra.
békedelegátusokkl együtt tegnap este tar-

Az angolok vereségi; öt napos harc után a Jordánnál.
— Az ausztráliaiak meghiusult támadása nyugaton. —
BERLIN, május 7. a nagy főhadiszál- | kint előtéri harcok.
lás jelenti: A tüzérségi tevékenység, amely
Keieti harctér: Mariapol kikötötelepen
a harcvonalakon a reggeli órákban élénk orosz hajók tüze alatt álltunk.
volt, a nap folyamán többnyire csekély maMacedón arcvonal: Tegnap este erös
radt. Angol századok előretörései a L y s angol osztagok megtámadták a Doiran-tótól
északi partján meghiúsultak. Az ellenség az délre fekvő bolgár állásokat, de visszaverÁncre és a Somme között ausztráliaiakkal ték őket.
éjjeli támadást intézett. Ezek a Herbie—
Ázsiai harctér: Angol dandároknak JeBray-i országút mindkét oldalán
elérték richóből a Jordánon keresztül kelet és észak
ugyan első vonalunkat, egyébként azonban felé való előtörését meghiúsítottuk. Az elkétszeri rohamuk már állásunk előtt, nagy lenséget öt napi harc után kiindulási állásáveszteségükkel összeomlott. A tüzérségi ba vetettük vissza, amely alkalommal török
harc itt nagy erővel virradatig tartott. Bri- bajtársak oldalán küzdő német csapatrészek
raenítól délre rohamosztagaink az Aisne- tüntették ki magukat. Az angoloktól elvett
csatornán át a Courcy melletti ellenséges záákmány jelentékeny.
állásokba vonultak előre és foglyokkal térLUDENDORFF, első föszállásmester.
tek vissza. Az arcvonal többi részén helyen(Közli a miiiiszierelnöki sajtóosztály!

Az olasz fronton eflanyhult
a tüzérségi harc.
BUDAPEST, május 7. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délnyugati harctér:
Kedvezőtlen időjárás következtében a tüzérségi íüz ellanyhult.
A V y i É R K A R FÖNÖKE.

Olasz hivatalos jelentés.
Az clasz vezérkar május 6-án ezt a hivatalos jelentést adta ki:
A Vallarsa-vclgyben gépfegyver- és tüzérségi zárótüzünk visszaűzött egy ellenséges osztagot, mely vonalainkihoz közeledett.
Az asiagoi fensikon egy olasz járőr benyomult az ellenséges árkokba és foglyokat hozott magával. ' Az egész fronton mérsékelt
ellenséges tüzérségi tevékenység. A Lagarina-völgyben, Tonale, Posina, Asiago vidékén
és az alsó Piave mentén Censontól a tengerig valamivel élénkebb tüzérségi tüz.

Az angolok óriási veszteségei.
Berlinf má.ius 7. a Wolff-ügynökség jelenti: a iegutóbb ; harcok német sebesültjei
egybehangzóan megerősítik, hogy az ellenség rendkívül súlyos
veszteségeket
szenve-

dett. Különösen a franciak hiábavaló és makacsul megismételt ellentámadásai kerültek
rengeteg áldozatba. A halottak és sebesültek
legnagyobb része még ma is a két vonal között fekszik. Flandriában a német csapatok
tpár majdnem kizárólag franciákkal állanak
szemben, csak ritkán jutnak hozzá az angolokhoz, ami csakis azokkal az óriási veszteségekkel magyarázható, melyeket az angol
hadseceg a német offenzíva kezdete óta
szenvedett. Francia sebesültek, akiket ugyan
azokon a gyűjtőhelyeken ápolnak, megerősítik a németek á'litásait és e 1 mondiák, hogy
az angolok 'legjobb támadó csapatai vesztettek rendkívül sokat, mert ezeket küldték
ujabb és ujabb rohamra.
Berlin, május 7. A Wolff-ügynökség jelenti; Az angolok veszteségeiről szóló hírek
egyre szaporodnak. A nyolcadik hadosztály
korábbi szakaszában Demuin és Moreuil között annyira vérzett, hogv a századok már
csak 20—30 emberből állottak. A második*
számú Middlan-ezred csaknem teljesen felmorzsolódott. Az ütközetekből csak harminc
főnyi maradék tért v ; ssza. Pótlásul ez az
ezred 1150 embert kapott, még pechg Angliában levő egész ujoncáMományát, legnagyobbrészt 18-M9 éves
fiatalembereket,
a
kiket minden háborús tapasztalat nélkül vittek a harcba.
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gyermekek

oyaral tatasáért.
— Dr. Kelestcn Béla főispán fölhívása. —
(Saját tudósítónktól.) H í r t adtunk mái;
Károly királynak arról az elhatározásáról,
amellyel őfelsége g-omdoskodni kíván a szegény és beteges gyermekek nyaraltatásáról.
Dr. Kelemen Béla főispán most, amikor a
kérdés aktuálissá vált, az alábbi figyelemreméltó felhívásban fordult. Csongrádmegye
községeinek képviselőtestületi tagjaihoz:
Ö császári és királyi Felségének íenkŐlt
kezdeményezéséből és az ő legmagasabb fővédősége alatt nagyarányú gyermeknyaraltatási mozgalom létesült azzal a céllal, hogy különösen a nagyvárosi szegényebb néposztályok gyermekei, akik az egész éven á t el vannak zárva a szabad mozgás és az egészséges
friss falusi levegő élvezetétől, ezekben a nehéz háborús időkben hozzájuthassanak a nyaralásak testet-lelket üdítő változatosságához.
A magyar gyermekek tízezrei fognak az ausztriai tengerparton és fenyves vidékeken nyaralni, az osztrák-német
gyermekek
pedig a
magyar falvakbán. lEnnek a nagy jelén tőségé
gyermekvédelmi és szociálpolitikai
mozgalom
nak a lebonyolításához kérem a t. képviselőtestületi tag ur szíves segítségét, sőt közvetlen, odaadó önzetlen fáradozását. Az ausztriai
kizárólag német anyanyelvű 6—12 éves fiuk
és leányok itteni nyaralását a kormányzatomra bízott vármegye területén olykép óhajtom keresztül vinni, bogy megbízható és önként vállalkozó vendéglátó családok fogadják
vendégül a gyermekeket és pedig egy-egy
család legalább kettőt, hogy a kis vendéggyermekek már eleinte se érezzék magukat,
egészen idegenül. A nyaralás julius 15-ike és
augusztus 1. között kezdődik és hat hétig tart.
A vendéglátó családok minden gyermek után
heti tiz koronát, a hat heti egész időtartamra
tehát összesen 60 koronát kapnak, melynek fejében a gyermekeket tisztességes lakással és
élelemmel tartoznak ellátni.
z
Mint a községi képviselőtestület tagjához,
mint derék, jó. polgárhoz fordulok Önhöz, legyen segítségemre, hogy Őfelségének, a mi
Urunk Királyunknak, az általános béke apostolának, a gyermekek magas pártfogójának
ez a szép emberbaráti terve és szándéka megfelelő eredménnyel testet öltbessen. A r r a kérem Önt, hogy rokonsági és ismeretségi körében mennél több vendéglátó családot nyerjen
meg arra, hogy őfelsége iránt való alattvalói
hűségből, a szövetséges osztrák-németek iránt
való bajtársiasságból, az eddigi áldatlan súrlódások megszüntetésére való törekvésből is.
de a magyar gyermekeknek
a
tengerparton
nyaralásának megköm&itése érdekéből is, fogadjanak hat hétre vendégü lkét-két ausztriai
német gyermeket és az alföldi magyar embert jellemző vendégszeretettel és tisztességtudással ugy bánjanak velük, hogy ezek a kis
idegenek rólunk és a mi szeretett magyar hazánkról a legjobb emlékeket vigyék magukkal.
Minthogy pedig a közigazgatási hatóságok és községi elöljáróságok jelenlegi tul halmozott háborús hivatali teendők miatt nem
terhelhetők meg azzal, hogy ezen emberbaráti
mozgalom sikeressége érdekében személyes
utánjárással fáradozzanak, az egész akció vezetésére és lebonyolítására minden községben
bizalmiférfiakat
fogok felkérni, diriknek nemes tiszte lesz, liogy a t. képviselőtestületi
tag urakat támogassák a vendéglátó családok
gyűjtésének személyi munkájában és később
a gyermekeket" és a velük érkező felügyelőnőket megérkezésükkor fogadják és a vendéglátó családokhoz beosszák. Bizalmi férfiakul
már ezúttal felkérem Csongrád
községben
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Bnk H e r m un, Szarka Mihály, Szőke P á l és
Vida Sándor törvényhatósági bizottsági tag
arakat. Kiskundorozsma
községben ifj. Czékus Ferenc, lEszes Imre, Jerney Zoltán és
T a j t h y Kálmán • törvényhatósági bizottsági
tag urakat. Mindszent községben Bózó Balázs, Keresztes Ferenc, Veres Sándor ós Vigh
Gyula törvényhatósági bizottsági tag urakat.
Sándorfalva községben Basa József és Marossi Pál törvényhatósági bizottsági tag urakat.
Sövényháza községben B u r g Ete, Oriiner Géza és Heimann Sándor törvényhatósági tag
urakat.
Vgü'l közölni kívánom, hogy Algyő községben .50, Derekegyháza községben 500, Csany
telek községben 50, Csográd községben 200,
Horgos községben 100, Kiskundorozsma községben 200, Kistelek községben 100, Mindszent
községben 200, Nagyinágocs községben 400,
Sándorfalva községben 50, Sövényháza községben 400, Szegvár községben 100, Tömörkény községben 50, Tápé községben 50 gyermeket óhajtok a h a t heti nyaralásra elhelyezni. A gyermekek elhelyezésének biztosítása
érdekéből a csongrádmegyei uradalmakban
nagyobb csoportokban leendő nyaral tatásuk
megvalósítása céljából a nagy uradalAiák
(Derekegyháza, Nagymágocs, Sövényháza)
képviselőivel külön fogok érintkezést és megértést keresni,
A /főispán megszívlelendő felhívásának bizonyára incg lesz a kellő eredménye,
— Zita királyné születésnapja. Zita királyné születésnapját május 9-én az egész
országban megünneplik. Szegeden a rókusi
templomban délelőtt 10 órakor szentmisét
tartanak. Az iskolákban az előadások szünetelnek.
— Kitüntetések. Lederer Oszkár 46. gyalogezredbeli századosnak az ellenséggel szemben
tanusitott kitűnő szolgálatáért a legfelső dicsérő elismerés újólag másodszor, Háhn József 46. gyalogezredbeli főhadnagynak az
ellenséggel szemben tanusitott vitéz magatartásáért- a legfelső dicsérő elismerés újólag, másodszor — a kardok egyidejű adományozása mellett — tudtul adatott.
— Uj Erzsébet-rend. A hivatalos lap keddi
száma 'királyi kéziratot 'közöl, amely szerint
a királyné, az Erzsébet-rend nagymesternője
kívánságára a király az Erzsébet-rendnek
egy ujabb osztályát, még.pedig az „Erzsébetrend l. osztályát a csillaggal", ezenkívül a z
..Erzsébet keresztet" alapítja. Az Erzsébetrend 1. osztályát a csillaggal a rend nagyke resztje és I. osztály közé kell iktatni, mig
a kereszt a renddel kapcsolatos érem előtt
•foglal helyet.
— Előléptetések. Kroó Ferenc szegedi 5.
honvéd gyalogezredbeli egyévi önkéntes őrmestert a szegedi honvédkiegészitő parancsnokság nyilvántartásában, beosztva, a szegedi
hönvédkeriilet hadbiztosságához, tartalékos
segédszán!tisztjelöltté, Lisznyai (Lindenbanm)
Bódog egyévi önkéntes! karpaszományos népfő] kelő őrmesteri, beosztva a 3. honvéd huszár pótszázadnál, az 1. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában népfölkelő zászlós-,
sá léptették elő.
— A miskolci képviselőválasztás! Miskolcról jelentik: A miskolci déli kerület 'képviselőjévé a keddi képviselőválasztáson szótöbbséggel dr. Lakatos Gyulát, a 48-as . aikotmánypárt hivatalos jelöltjét választották rneg.
Ellenjelöltje Birky Mihály volt.
— Szegedi tanulók bulgáriai tanulmányútja. Tavaly nyáron a városi felső kereskedelmi
iskola négy növendékét küldte ki n város Bulgáriába tanulmányútra, hogy bulgárnyelvtudásnkat tökéletesítsék és az ottani közgazdasági viszonyokat tanulmányozzák. A fiuk,
akiket Jakab Dávid tanár vezetett, szép sikert értek el. Az idei nyári szünidőben a városi felső kereskedelmi iskola hat tanulóját
jkiildi ki a város, ugyancsak Jakab tanár vezetésével. A szegedi diákok junius végén in-
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dulnak el Bulgáriába és szeptember végén
térnek onnan vissza.
— Legelők a v á r o s b a n . Ha csak valamennyire is megerőlteti az ember az eszét,
ugy emlékezik, hogy valamikor, nem is olyan
nagyon régen, ostorpattogást, tülközést hallott az utcákon, különösen arra kifelé, ahol az
istenadta nép lakik s a kanász, csordás előtt
vidáman haladt a legelőre irányított jószág.
A tehén; borjú, kecske, sőt még a disznó is,
apró malacaival együtt. Ezt a hangulatos képet m a hiába keressük. A kanászt, csordást
besorozták, az állatokat elrekvirálták, eltűnt
minden, csak a malacok maradtak meg. Legalább is ezt bizonyítja az a nagyszámú fiasdisznó, apró utódaival együtt, melyeket hiindenfelé lát az ember, nemcsak, a külváros utcáin, hanem benn, a nagykörúton belüli tereken is. Tagadhatatlan szép mindezeket nézni
és elgodolni, hogy no ánglius, minket ugyan
nem koplaltatsz ki, . . . de azért némi vád is
felsarjad az ember lelkében. Sajnálja a kedves, szép zöld gyepet, melyet a háza elől lelegel az idegen jószág és s a j n á l j a a köztisztaságot, melyet megcsúfolnak az állandóan kint
legelésző sertések. Lehet, hogy nincs igaza az
embernek, mert ha akarja, hát tudhatja, hogy
nincs korpa, nincs kukorica, a jószágnak pedig táplálkozni kell, ha azt akarjuk, hogy lefőzzük az ángliust, de viszont erre is van kifogása a panaszosnak, aki meg azt mondja,
hogy ne tartson senki husz, harminc malacot, ha nincs miből etetni őket, ha pedig t a r t
üzleti spekulációra, akkor hajtsa ki őket a
legelőre, ahol most. buján nő a fü, a mezei virágokkal enyelegve. E r r e Halbür Förgeteg,
kedves emlékű Tömörkény Istvánunk ösmert
alakja, bölcsen a d j a meg az igaz választ:
- Majd ha több lösz a röndér, a disznó is
mögüsmeri a paragrafust,
— A berlini orosz követ a z orosz hadifoglyokhoz. Berlinből jelentik: Az orosz köztársaság követsége a követkéző kiáltványt
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Május hó 8-án és 9-én,
szerdán és csütörtökön

Szeged, 1918. május 8.
tette közzé: ..Az orosz szocialista szovjetköfctársaság nevében ezennel
tudomására
hozom valamennyi orosz állampolgárságú
hadi- é- polgári fogolynak, hogv az Oroszország és Németország között kötött békeszerző'és ratifikálásának alapján ez év május elsejétől kezdve valamennyi 'Németországban tartózkodó orosz állampolgár érdekeinek védelme a spanyol követségről átszállott az orosz kövétkségye. Az orosz köztársaság követsége megtesz minden intézkedést, hogv siettesse a hadi- és polgári foglyok visszatérését hazájukba és megkönnyítse helyzetüket. Oroszország munkás- és parasztkormánya üdvözletét, küldi
mindnyájuknak! A. Joffe, orosz követ. S. Scmkov, a
hadifoglyok ügyeinek attaséja."
— Békéstnegye Füzesséry főispán melleit,
Békéscsabáról jelentik: Békésmegyében mozgalom indult meg dr. Füzesséry Zoltán demokratapárti főispán megmaradása érdekében. A főispán az egész megyében népszerűségnek örvend. A hét folyamán küldöttség
megy föl Budapestre az u j kormányelnökhöz és a demokratapárt vezetőségéhez: Kérni
fogják, hogy Füzesséry megmaradhasson Békésmegye főispánjának. Az akciót az egész
megye pártkülönbség nélkül támogatja.
— Gyermekbemutatás a Stefánia-Szövetségben. A Szegedi Stefánia-Szövetség május
12-én, vasárnap délután 3 órakor a Korzómozi nyári helyiségében gyermekbemutatást
rendez. Minden anya hozza el két évnél fiatalabb gyermekét, akár egészséges, akár beteg
a kicsi. Minden csecsemőt orvosok, fognak
megvizsgálni, mindenkinek adnak tanácsot és
útbaigazítást, hogy miként védje meg csecsemőjét minden baj ellen. Aki rászorul, a gyermekbemutatáskor cukrot, darát, gyermektápszert, szappant stb. fog kapni. Esős idő esetén
a gyermekbemutatást pünkösd hétfőjén dél"
után 3 érakor ugyanott t a r t j á k meg. Ha a
gyermeknek az utolsó 8 héten belül ragályos
betegsége volt, vagy ha a családjában bárkinek á s fertőző betegsége van, vagy az utolsó
8 héten belül volt (szamárköhögés, bárányhimlő, vörheny, roncsoló toroklob, kanyaré
stb.), a gyermeket a gyermekbemutatásra elvinni nem szabad.
— Ohnet György meghalt. Ohnet György
a világhírű francia regényíró, a Vasgyáros
népszerű szerzője hetv.en éves korában Parisban meghalt. A 'legismertebb regényírók
közül való volt, romantikus történetei utat
találtak az olvasóközönség szivéhez. Mintegy
harminc regényt és több drámát irt. Az ősz
regényíró az utolsó időkig rendkívüli szorgalommal dolgozott.
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Telefon: 872,
dráma 4 felvonásban.

Főszerepben fóagda Sonja.

Szerdán é s csütörtökön
május 8-án és 9-én

Hellaa mivtoja
ojí
a közkedvelt filmdiva uj filmje

vígjáték 3 felvonásban.

•
Exotikus dráma 4 részben.

Előadások szerdán 5, 7, 9 órakor, csütörtökön 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor.

Rendes helyárak.

Előadások d. u. 5. 7. és 9 órakor. Csütörtökön
d. u. 2 órától kezdve. Jegyek előreválthatok d.
u. 3 órától, csütörtökön d. u. fél 2-től kezdve.

— J u h á s z Gyula irodalmi
előadása.
felzerdán délután. 7 órakor a városháza közgyűlési termében Juhász Gyula kiváló poéta
Szociális eszmék a modern
szépirodalomban
címmel szabadelőadást tart.. Az előadást a
Feministák Szegedi Egyesülete rendezi, melynek vezetősége már eddig is számos nivós előadás rendezésével állott kulturális célok szolgálatába. Juhász Gyula sokatigérő előadása
elé nagy érdeklődéssel tekintenek városszerte.
— A szegedi zsidó árvaegylet csütörtökön,
délelőtt 11 órakor t a r t j a meg elnökségi gyűlését, amelyre a t. elnökségi tagok azon megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az ülés, tekintet nélkül a megjelent tagok számára, határozni fog.
— JótsikerBit betörés. Az éjszaka betörők
j á r t a k Wéber Mihály u r i szabó Széchenyitéri üzletében. A tettesek a Horváth Mihályutcai telek kerítésén keresztül az udvar felől
hatoltak be a műhelybe, ahonnan, nyolc férfi
öltönyt, két kabátot és két nadrágot emeltek
el. A mai ruhaárakat tekintve a betörés igy
sikeresnek mondható^ m e r t legalább ljl.OOO
korona értékhez jutottak iyg rövid uton a ruha-kon junkturát kihasználó betörők. A rendőrség megindította a nyomozást.
A SzAK atlétikai osztálya Sáfrány Ferenc, a kitűnő sportember, kit a Máv. igazgatósága Szegedre helyezett és az itteni műhely főnöke lett, belépett a Szakba, ahol átveszi az atlétikai osztály vezetését. Működése
elé sportkörökben nagy várakozással tekintenek.
- Egy bosnyák katona m e r é n y l e t e .
Zágrábból jelentik: Az okuésaui vasúti állomás hivatalos helyiségében egy bosnyák katonát hallgattak ki, aki be akart t ö m i a raktárhelyiségbe. Kihallgatás közben beérkezett
az állomásra a bródi személyvonat és az ügye
letes tiszt kiment a perronra. Bent az irodában Polgár Vilmos állomásfőnök egyedlü mar a d t a katonával. A katona ekkor felkapott
egy vadászfegyvert és Polgárra sütötte. Az
állomásfőnök azonban félreütötte a fegyver
esővét és igy a golyó a falba fúródott. Ekkor
dulakodni kezdtek és a katona a pályatestre
vonszolta magával Polgárt, mert a vonatra
a k a r t ugrani. Az állomásfőnök azonban nem
engedte el, mire a katona nekiugrott és tőből
leharapta a fülét. A lármát most m á r meghallották a vasúti alkalmazottak, akik odasiettek és a bosnyák katonát megkötözték.
— Újvidéken rekord-rekvirálás volt. Ugy
látszik, hogy mégis csak vannak városok,
ahol nagymennyiségűi terményfölöslegekek
rejtegettek. Újvidék föltétlenül eze kközé tartozik, amennyiben ott a most befejezett rekvirálás után megállapítást nyert, hogy összesen háromszáztiz vagon különféle terményt
rekvirált össze a polgári és katonai bizottság.
— Kegyelem egy szökött katonának.
Budapestről jelentik: Cseply Géza népfölkelő
főtüzér a háború alatt többször megszökött
ezredétől: Legutóbb április 24-én. Rövidesen
elfogták és a rögtönitélő bíróság elé állították, amely agyonlövetésre ítélte. A budapesti
cs. és kir. katonai illetékes parancsnok a rögtönitélő bíróság indítványára azzal a megokolással, hogy az elitélt fiatalkorú, büntetve
nem volt, két gyermeke van és a szökései
alatt is szorgalmasan dolgozott, a halálos Ítéletet kegyelem u t j á n Hz évi börtönre változtatta.
— A nyugdíjasok hoy Az igazságügyi- és
képviselőházi nyugdijasok 1918. évi háborús
segélyét az 1918. évi 7402. számú igazságügyminiszteri, illetve a 770. számú miniszterelnöki rendeletekkel a szegedi kir. adóhivatalnál utalványozzák ki. A segélynek egyelőre
első és második negyedrésze a régi bélyegskála szerinti Il-ik fokozatú bélyeggel ellátott
nyugtára — a fizetési könyv bemutatása mellett — azonnal felvehető.

f román békeszerződés fontosabb pontjai.
— Érkezett éjjel 2 órakor. —
BUDAPEST, május 7. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A román békeszerződés
35 pontból áll. Az első pont igy szól:
A központiak és Románia kölcsönösen
kijelentik, hogy a hadiállapot köztük befejeződött és elhatározták, hogy ezentuí
békében és barátságban élnek egymással.
A 2. szakasz arról intézkedik, hogy a
diplomáciai viszony ratifikálása után azonnal helyre áll.
*'
A 3. és a 4. szakasz a román hadsereg
leszereléséről intézkedik. Legfeljebb 20.000
fönyl román sereget tarthatnak fegyverben.
Az 5. szakasz kimondja, hogy a román
csapatok ágyúi, gépfegyverei és muníciója a
béke megkötéséig a szövetséges haderőiknek
a gondnoksága alá lesz helyezve.
A 8. szakasz a folyó vízi és tengeri haderőknek a besszarábia! viszonyok tisztázásáig megengedi, hogy teljes legénységüket
és felszerelésüket megtarthassák.
A 10. és 11. szakasz pontosan megjelöli
azokat a területeket, ameiyeket Románia

6 UJABB.
BERLIN: Vilmos császár a főhadiszállásról Potsdamba érkezett Visszatérését
május közepére várták. Korábbi visszaérkezését a választójog kérdésében támadt
válsággal hozzák kapcsolatba.
QEMF: A párisi Temps a cenzúra jóváhagyásával közli, hogy az antat hadseregek
éllenoffenzivája küszöbön áll.
LONDON: Balfour az angol alsóházban
kijelentette, hogy Anglia nem küld nagykövetet Oroszországba.
GENF:
törtek ki.

Írországban ujabb zavargások

S T O C K H O L M : Pétervári jelentés szerint a kenyérinség miatt a tauriai palota és
a Smolni-intézet előtt véres összetűzések
voltak a vörös gárdisták és az éhező munkások között. Mindkét részről sokan elestek.
A sebesültek s'záma százakra megy.
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Tössde. Budapestről telefonálja tudósítónk: Az értéktőzsdén ma lanyhábban kezdődött az üzlet, de később kontremin fedezések az árveszteséget elterelték. Magyar
Hitel 1254—58, Osztrák Hitel 910—15, Agrár Bank 926—29, Fabank 915—23, Forgalmi Bank 574—79, Hazai Bank 587—81, Leszámítoló 7 4 9 - 4 3 , Jelzálog 596—600, Magyar Bank 975—78, Kereskedelmi Bank
5415, Salgótarjáni 1097—88, Beocsini 1110,
Rimamurányi 1069—82, Sohlick 5 3 7 - ^ 1 ,
Atlantika
1392—8,
Államvasút 985—77,
Közúti 794—98, Nasici 2965—54.
A közélelmezési miniszter a városok
zöldségei tatásáról. Herceg
Windischgraetz
Lajos közélelmezési miniszter körlevélben
értesítette a városok polgármestereit, hogy
a zöldséggel és zöld főzelékkel, a romlandóságra való tekintettel, lehetetlen a városi lakosság szükségleteit ellátni. Fölhívja ennélfogva a polgármestereket, hogv iparkodja-

Ausztria-Magyarország részére átenged.
Az uj határ Turnszeverlntői nyugatra.
Dudusestitől kiindulva halad. Megállapítja
azokat a magaslatokt, háromszögelési pontokt, folyó és útkereszteződéseket, ame
lyek beleesnek az uj határba. Áthalad ez
a vonal a Seretu helységen, azután a Krajova-patak és a Cserna-patak egybetor
kolásánál, majd a Vulkán-szorostól délre
vezető uton, továbbá a Zsil-völgy és a
Lalicllebe vezető ut kereszteződésénél,
továbbá Bucoliánál.
A 13. szakasz szerint a szerződő felek
kölcsönösen lemondanak a hadlköltségekröl.
A 14. szakasz a szövetséges haderők
által megszállt román területeket a később
meghatározott Időpontban fogják kiüríteni,
A központi hatalmak és Románia a Dunán hadihajókat tarthatnak, amelyek lefelé
egészen a Fekete-tengerig, felfelé azonban
csak az Illető állam határáig közlekedhetnek.
A 24. szakasz Dunba-blzottság alakítását mondja ki, a Duna-vonal biztosítása céljából
| nak a városi lakosság szükségletét olv mój don biztosítani, hogv a város környékén levő
! kertgazdaságokkal, vagy a birtokosokkal
kössenek adásvételi szerződéseket, vagyis
gondoskodjanak saját hatáskörükben a zöldség- é s főzelékszükségletről, ö t katasztrális
holdat meghaladó szerződések jóváhagyása
végett a közélelmezésügvi minisztériumnak
bemutatandók.
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AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MtTSORA.

Szerdán és csütörtökön: „Jáva fejedelem asszonya"
exotikus dráma 4 részben, a főszerepben Hella
Mojával.
Péntektől-vasárnapig a „Tüz" dráma 4 felvonásban, a
főszerepben Túrán Gusztáv, Kornai Richárd,
Peterdi Klára és Hollai Kamilla.

A VASS MŰSORA:
Csütörtökön: „A méregpohár" Fhantomas-film, detektivdráma 4 részben.
Vasárnap 12-én: „A vengerkák dráma 4 felvonásban a
főszerepben Lenkeffy Ica.

AZ AiPPOLO MŰSORA:
Csütörtökön: „Kalandorok hálójában" kalandor dráma
4 részben és az „Aglegény házassága Dórit
Weixnerrel.
Vasárnap 12-én: „A zöld álarc alatt" detektivdráma 4
felvonásban.

* Jáva fejedelemasszonva, ez a rendkivül
finom és izgalmas exotikus dráma kerül színre szerdán és csütörtökön az Urániában. Forró, színdús és érdekes elejétől a végéig. A főszerep Htella Mojának, ennek a gyönyörű
filmmüvésznőnek a legjobb alakítása. Ezen
műsor keretében vetítik a Kulisszák mögött
kitűnő életképet is.
Felelős szerkesztő: Pásztor Józse?
Kíadótuialdonos: Váruay L.
WMWWHHMM»•••«»• WMMM»B«.«»«»«»»«»»«« - "

Óráját és ékszereit

javíttassa elsőrangú óra- és ékszerüzletemben. S z o l i d á ra k !
órákban és ékszerekben nagy
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raktár.
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Korzó-kávéház mellett.

Szeged, 1018. május S.

DEIiMiAGY A R 1 ; E 3 Z A G

lészeti

A P R Ó H I R D E T É S E D .
Egy üzleti szolga valamint egy segéd kik
szövetraktár kezelésben jártasok azonnál felvétetik
Ajánlatok és jelentkezés, Schatz M. fiai cégnél.
Egy irodista kisasszony
ovadékképes,
könyvelésben jártas pénztárosnőnek felvétetik.
Ajánlatok Schatz M. fiai cégnél.
Zsaluk 10 ablakra és" egy f ű t h e t ő k á d
eladó. Kárász-utca 9.

nőidivatterme.
{ fluctacr £ij@siielsőrendű

Bocskay-utca 9 1. e m e l e t Telefon 14-58.
Legújabb modellek és saját tervek szerint készít
toilletteket, kosztümöket, blúzokat. Raktáron blúzok
törhettek, Azsurozást, pliszirozást. gombáthuzást,
uiühimzést, müstoppoiást elválal. Hivatalnokoknak
10 százalékos engedmény.

Szőnyegek, moquetfe plüsehök, ágyé s asztalterítők, csipke é s szövet
függönyök legnagyobb választékban

Szölökőlözőzsineg

D l r á Kiüli és Fii

„Texillos" pótolja teljesen a Ratfiát és a
legjobb amit eddig forgalomba hoztak, kapható

szönyegáruházában

Szeged,

vaskereskedésében

Szegeden.

R a i n e r

eredeti szinét. Kis íiveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7
ffeflufé BRRGS8» RÍROfcf nóflgszMliPátaB Saáűienql-fáp 12.
kir. város

közéleimez'ésl

fenyőfa

tömegbúto-

K á r o l y

é s

é s

k é z ápolására

legjobb

a Iirlrifli j i i t h r i r
üspaiífi: ESB&E

IBMÖ B i s M W í I M

SZEGED, Klauzál-tér.

Villany-vasalók

kaphatók

villanyvilágitási vállalatánál
Kölcsey-ufca 4.
Telefon 165-

lUBUtftBgSt, HNNtfSf. §S

M ü M S Í .

a_ legrövidebb idő alatt jutányos
•
árak mellett készít
•

JAKOBOVICS MÓRNÉ

Aradi-u. 5. II. .

izzad valamely testrésze?

sonka,

asztalosgyára S z e g e d e n Fodor-u. 3.
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szalámi
busnemüek

szardínia, hasleveskocka

Hirdetmény.
Szeged város ez évi befőzési cukor szükségletének fedezésére a Cukorközpont 400 q befőzési cukrot
utalt ki.
Minthogy a befőzési cukor szétosztásának módozatára nézve határozott utasításom van, azt az alábbiakban hozom tudomására a fogyasztó közönségnek,
illetve a szétosztás körül az alábbi intézkedéseket léptetem életbe.
Cukor befőzési célra csakis azon családoknak
t(tehát nem kávéházaknak, vendéglőknek, ipari üzleteknek stb.) adható, akik a gyümölcsbefőzéssel saját háztartásuk céljaira ezelőtt is bebizonyithatólag foglalkoztak.
Azoknak, akik ezen cimen befőttes cukorra igényt
tartanak, azon kereskedőnél kell a cukorlappal jelentkezniük, ahol a rendes havi cukor ellátmányukat beszerzik.
A kereskedő az életviszonyok gondos mérlegelése
után azon vevőinek, akikről határozott tudomása ván,
hogy mint termelők, tisztviselők, honoratiósok stb. már
a korábbi időkben is foglalkoztak gyümölcs befőzéssel
— a cukorlapjait beszedi, — s két példányban kiállítandó jegyzék kíséretében amelyben az igénylő neve,
foglalkozása, lakása, családtagjainak száma, a könyv
szám a legpontosabban feltüntetendő a közélelmezési
hivatal nyilvántartási osztályába I. em. 4. osziályvezető
Ortutay István beadja, ahol a jegyzék átvizsgáltatni, az
igényjogosuitság ugy az életviszonyok által indokolt
szükséglet meghatároztatni, s a kereskedő részére az
igényjogosult vevőköre számára szükséges cukormenynyiségre az utalvány kiadatni fog. A kereskedő ezután
a felülvizsgált jegyzék másodpéldánya alapján a megállapitott mennyiségeket kiadja.
A kereskedők a cukorlapok beszedései mái megkezdhetik s f. évi május hó 15-től kezdve a két példányban kiállítandó jegyzék kíséretében Ortutay István
úrhoz beadhatják. A tanyai lakosság közül csak az
igényelhet befőttes cukrot, aki rendes ellátmányában
városi fejadagot kap, ha egyébként a hirdetmény feltételei szerint arra jogos igénnyel bír.
Egyes személyek vagy családok részére a közélelmezési hivatal nem ad utalványt.
A kereskedők esetleges felvilágosításért Ortutay
István urhoz fordulhatnak. Végül eleve kijelenteni, hogy
a befőzési célra kiadott cukornak e_célra fordítását a
legszigorúbban ellenőriztetem.
Szeged, 1918. május 6.
Ad 3594/918. ké. szám.
polgármester.

A r c

Fia

hivatala.

Df, Somogyi Szilveszter,

Kitűnő házikoszt, frissen csapolt sör, kitűnő borok

Ugy használja a dr. Leinzinger-féle kipróbált
szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárban Szeged, Széchenyi tér.

l a m i n t p a r k e t p a d l ő t ájántja

Flóra hajvize!, ad|a. ha,
sz.

(Wagner-palota.)

rokat, épületasztalos-munkákat, va-

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

Szeged

Kárász-utca

Raktáron levő

BRUCKNER TESTVÉREK

Jl"oiMSta-iÉi.

enStakarmány

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

Telefon : 1576.

legnagyobb választék

SZEGED, Széchenyi-tér 16,

Fő üzlet: Feketesas-utca, (Szivessy-ház.)
Butorraintaraktár: Feketesas- és Kígyó-utca sarok.

„

optikai üzletében

Telefon 12—04.

Zsiríöpöríő

Hálószobák, ebédlők, uri- é s leányszoba berendezések állandó kiállítása.

6j

és' cikkekben eredeti g y á r i á r a k melleit

a legtápdusabb eledel csibének, kacsának, növendék
disznónak, halnak, galambnak, fácánnak, kutyának,
macskásak és húsevő vadnak. Öt kilótól fölfelé darabos, liszt és pogácsa alakban, minden mennyiségben, jutányos árban szállíttatik. Boros Samu é s Tsa
erőtakarmánygyár Erzsébetfalva.

Kertész Sándor . v . v . v . Szeged.

BX 'S '

Dannec Mihály

csemegekereskedésében.
Széchenyi-tér.
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férfi, és n$i divatcikkel!
legnagitóbli r a k í a r a . —

Legmegbízhatóbb'cég.
ih b e s z e r z é s i

ajánlja mindennemű tömeggyártási cikkét, valamint egyszerűbb tömörfa bútorait. Famegmunkáló gépjeit bérbeadja.

a

SZEGED

H o r v á t h

S á n d o r

Telefon 16—21.

Boldogasszony-s.-ui 1. szám.

forrás.
*

Jfaria JTgoston
Csekonics-u. 6.

Széchenyi-Ser 17.

Telefon 8 5 4 ,

Teleion 8 5 5 .

fogmüierme
JCigyó-utca
Jelejon

Suti w m 92 IPSö í p l , ÜÜQQ a

1.
13—6%.

H

mesések, mert a szakműhelyében javított írógépeli tényleg mesések.

Cséplésre

írógépszalag szénpapir stb. uj és hazsnált
í r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak
SZEGED, Széchenyi-tér
Teleion 3 8 . sz.

Nyomatott Várnay L, könyvnyomdájában, Kárász-utca 9.

és egyébb ipari üzemekre alkalmas
b a r n a s z é n minden menynyiségben kapható a Városi Közélelmezési üzem telepén, Méreiutca 15|b.
Telefon 231.

