Szerkesztőség:
SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9 . SZÁM.
A szerkesztőség telefonja: 3 0 5 .

Szeged, 1918.

ELŐFIZETÉSI Á R A :
egész évre 36.— K.
negyedévre 9.— K.
félévre . . 18.— K.
egy hónapra 3.— K.
E g y e . maiam ára 14
fillér.

K 1 a d ó Ji 1 v a t a 1:
SZEGED. KÁRÁSZ- UTCA 9. S Z Á M .
A kiadóhivatal telefonja: 8 1 .

VII. évfolyam, 110, szám.

Kedd, május 14.

Uj katonai és politikai megállapodások
Németországgal.
Károly király megegyezett Vilmos császárral az alapelvekre nézve. - A szövetség védelmi jellegű marad.
Uj alapokra helyeteük a német-magyar I mi szövetség lesz, támadó Jelleg nélkül és
és osztrák szövetséget, erről tanácskozott az uj szerződés n e m lehet akadálya, hogy az
Károly király és Vilmos császár a német esetlég létesítendő népszövetséghez csatlaJtagyíőhadiiszáMson. A szövetséges uralko- kozzék.
dók a főbb irányelveikben már megállapodKirályunk Burjánnal kedden tér vissza
tak. A megállapodások katonai és politikai
Bécsből. Később Konstantinápolyban onnan
természetűek. A világháború az orosz—roSzófiába utazik. Ezen az utján elkíséri gróf
mán békekötéssel uj fordulóhoz ért. Ennél
Burián is.
ta fordulónál szükségesnek mutatkozott meg
BERLIN, május 13. [A Norddeiftscher
•állapitani az uj katonai és politikai intézAllgemeine
Zeitung a császár találkozásról
kedéseket.
azt irja, hogy ez az esemény nem csupán
A félhivatalos közlemény, amelyet a
a jelenlegi háborús helyzetről, hanem a két
nagyfontosságú és a messzi jövőre is kihaközponti hatalom tartós történelmi viszoló tanácskozásról kiadták,
hangsúlyozza',
nyára nagy jelentőségű. A francia kormány
hogy. az uj szövetségi szerződésnek is vémost már nyilván tisztában lesz azzal, hogy
delmi jellege lesz. Ennek a ptgállapitását
a két uralkodó személyes viszonyának meg
azért tartják fontosnak, nehogy azt a fegymérgezésére irányuló kísérlete teljes kuvert adják kezébe az antantnak, bogy az uj
darcot vallott.
szerződéssel ta központi hatalmiak m á r előre
Bécs, május 13. Károly királv és VHmős
kizárták magukat az alakulandó népszövetcsászár találkozásáról é s ' tárgyalásairól ma
ségből.
Az uj szövetségi szerződés részleteit
még ue,m ismerjük, de abból a körülményből, hogy nézeteltérés és a tanácskozások
során egyáltalán nean mutatkozott,
arra
következtetünk, hogy az uj szerződésben!
bizonyára Magyarország is az őt megillető
helyhez fog jutni és hogy
Magyarország
katonai, politikai és gazdasági érdekei kellőképen érvényesülni fognak akkor, amidőn
a világháború áldozatai és tanulságai után
a német—magyar—osztrák szövetséget uj
— az eddiginél még melyebb és szélesebb
— alapokra helyezik.
BÉCS, május 13. Diplomáciai forrásból
közlik: A német nagyföhadiszálláson a tanácskozás rendkívüli sziveshangu eszmecserével kezdődött. A tanácskozás során szó
volt a német - m a g y a r — o s z t r á k szövértség
átalakításáról.- A szövetségnek uj alapokra
való fektetése katonai és politikai
szempontból felette fontos. Határozatba ment a
szövetségi viszonynak nagyszabású kiépítése, amelyeknek csupán most főbb irányelveit állapították meg. A részleteket később
fogják kidolgozni.
Miután Oroszország kidőlt ellenségeink
sorából, de csaknem az egész világ a központiak ellen fordult, a változott helyzet uj
politikai és katonai megállapodásokat tett
szükségessé. A szövetség ezentúl is védeí-

délben félhivatalos jelentést adtak ki, amely
igv hangzik:
Ö császári és apostoli királyi felsége
május 12-ikén látogatást tett ö felségénél a
német császárnál a nagyfőhadiszálláson.
Károly császár és királv ő felsége kíséretében a személyes suiten kiVüil gróf
Burián
közös külügyminiszter, báró Arz. a vezérkar
főnöke és herceg Hohenlohe berlini magyar
és osztrák nagykövet voltak. Német részről
a tanácskozáson részt vett: a biroda'mi
kancellár. Hindenburg vezértábornagy és Ludendorff tábornok, dr. Kühlmann államtitkár
és gróf Wedel, bécsi német nagykövet. A
magas szövetségesek és tanácsadóik között
szívélyes eszmecsere és beható tanácskozás
volt valamennyi alapvétő politikai é gazdasági kérdésről, amelyek a hét monarchia jelenlegi és jövendő víszdnvát árijitik. A taüácskokáso\k az emlitétt
kérdésekben \*alő
teljes egyetértést
eredményezték,
valamint
az elhatározást a fennálló szövetség
kiépítésére és mélyebbé tételéfe. A tervbe vett szerződéses megáUapoddsők irdríyvömáulra
nézve az elvi megegyezés
már megtörtént.
A
tanácskozások folyamán örvendetesen szembetűnővé vált, hogv az immár védekező háborúban is olyan dicsőén bevált sok évi szoros szövetséget Magyarország és Ausztria
és a német birodalom között mindkét fé/
mily magasra értékeli.

Közzétették Károly király második koholt
levelét is.
ROTTERDAM, május 13. A Manchester Guardian párisi tudósítója jelenti: Károly császár és király második levele kétségtelenül fontosabb, mint az elsö. A császár a második levelében kijelenti: Meg van
győződve, hogy Némájícrszágot

rábírhat^

a béke megkötésére azzal a föltétellel, hogy
a szövetségesek területi követelésüket Elzász-Ilotharingiára korlátozzák. A megszállott /ejriilaiteke|t önmagától

értetődőieg ki

kell üríteni és Belgium függetlenségét
szuverénitását helyre kell állítani.

és

A csá-

s z á r kijelenti, hogy már biztosította magának Bulgáriát, kéri továbbá, hogy levelének
magánjellegét tartsák szem előtt. A francia
kormány különben becsületszavára kijelentette, hogy nem fogja elárulni.
Poincaré a tárgyalások során azt indítványozta, hogy a monarchia Szilé/iáért, cserébe engedje át Olaszországnak

Triesztet

és Tremtínót. Károly császár azt válaszolta,
hogy ez ellen az az igen Pontos aggály áll
fent, hogy a monarchia Trentinót megszáll

va tartja, — Franciaország Sziléziai azonban nem szállta meg.
Ribot a külügyi bizottság által eléje
terjesztett kérdésekre azt válaszolta, hogy
most választani kell a monarchia javaslatainak elutasítása és az Olaszországgal vafó
szakítás közöt't. Ribot bevallatta, hogy
Lloyd George csak hosszas vonakodás után
erősítette meg a Sonnino által kivámt elutasító választ, de több ízben! kiemelte az osztrák-magyar javaslatok fontosságát és ama
kívánság mellett szállott síkra, hogy ne
mulasszák el a békekötésnek ezt a szép alkalmát. Poincaré azonban elvi kifogásokat
emelt minden béketárgyalás ellen! és azt állitot'ta, hogy a háborút csak a szövetségesek teljes katonai győzelmével lehet befejezni.
(Mint a Magyar Távirati Iroda illetéikesi helyről értesül, őfelségének a fent közölt álliftólagos leyele .irtom lét eszik és ezt
az antant ujabb machinációjának kell kijelenteni.)
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W s k e f l e , Tisza, Te' cszky és Balogh Jenő
tanácskozása a választójogról.

érdekességii lesz afc az .előad:'/, melyet Tábori Kornél, ,a ^Pestli, Napló" jeleni munkat á r s a x.endez vasárnap délelőtt 11 órakor
Budapest, május 13. A választójogi re- | zásük a késő esteli órákban értek véget, a Korzó-moziiban a szegedi ujságiró-egye*
* • i: í
±'
1 * „.j» ,i _elő_ 1 ugy,
1 ... hogy
í
. W e k/ e.1r l e . nem mehetett ,el, az
* al- í siillet javába. Tábori egy atelier filmet fog
form *holnapi
bizottsági
tárgyalásának
készítése érdekében vasárnap délután We- kotmánypártba, ahol megbeszélni . akarták bemutatni. A pompás filmekből é's karrikakerle miniszterelnöknél tanácskozás volt, a a pártszakadás következtében a párt uj tura sorozatokból össze,állított előadást, ki
nom apadó humorral teli tett szöveggel k í •melyen részt vettek gróf Tisza István, Te- szervezését.
sérli'. A jókedv országának benszülötteit, az
leszky János és Balogh Jenő. A tanácskoirókats és művészeiket vonultatja föl humoros pillanatfelvételekben:. A közönségnek
Gyalogsági csaták a Kemmel-terü létén,
rég nem nyílt ily kedveiző alkalma a nagyBERLIN, május 13. A nagyfőhadiszállás tesége a némejt arcvonalakon tizenöt kö'tött ság perspektívájában elmosódó kedvenceit
jelenti: A Kemmel területen az élénk tü- léggömböt és kettőszázheívemegy repülő- hasonló közvetlenséggel megite|miérnií, mint
zérségi tevékenység helyi gyalogsági csa- gépet tett ki, melyek között egyszáizhu- Tábori előadásán. Az e'lőadá's vasárnap déltákkal kapcsolatosan tovább itartott; a szonkéttő vonalaink mögött, a többi pedig előtt 11 óraüor lesz a Korzó-moziban, hol
többi harci szakaszon Is este felé többszörö- itul az ellenséges állásokon zuhant le. Meg- a jegyeik már kedd délelőttől váltható^. A
3, 2 és -1 korona.
sen feléledt. Az Aísne-völgyében Alberttől figyelhető módon: a légi harcban ,mí tizien- jegyek ára
délnyugatra egy angol részlettmadást visz- négy kötött léggömböt, és egyszázhusáoyiszavertünk. Az ellenség az arcvonal számos bárom repülőgépet vesztettünk.
helyéi? folytatta felderítő előretöréseit, meíA Jöbhi harctérről nincs újság.
lyek elhárításé alkalmával több ízben fogoooo
lyokat ejtettünk. •
L U D E N B O R f T , elsö
iőszáMmestef'.
SzAK - S z a b a d k a i S. E. I : 1. Vasárnap
(Közli a aiimszierehiöki sajtóosztály.) Szabadkán eldöntetién eredményt ért el a
Április havában az ellenség légi veszSzak az ottani Sport Egyesület erősen megjavult csapata ellen. A reváns az őszi vereÉSérak harci tevékenység
ségért tehát csak részben sikerült, azonban
^'zá
az eredmény nem rossz, tekintve, hogv a
az olasz fronton.
szegedi fiuknak Szabadkán nemcsak tizenegy
BUDAPEST, május 13. (Közli
miellenféllel kell megküzdeniük, hanem nagy
befolyással van a játékra az ottani lokálpatniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz hegyí
oooo
rióta közönség és a rossz futballpálya. Ezen
arcvonalon a harci tevék'einység állandóan
MŰSOR:
okokból a Szak csak egész kivételes esetekélénk.
Hedd: Békeffy Olga klasszikus táticmüvésznő tánces- ben tért győzelemmel haza a szomszéd váA v e z é r k a r FŐNÖKE:
télye 50%-kal Jelemelt helyárakkal bérletszünetben.
rosból. A szegediek gólját Vezér I. szerezte.
Szerda: Békeffy Olga klasszikus tánemüvésznő táncesP ü n k ö s d i f u t b a í l - m é r k ő z é s e k . A két
télye 50%-kal felemelt helyárakkel bérletszünetben.
ünnepnapon érdekes mérkőzéseket
sikerült
Csütörtök: Galetta Ferenc a Városi-Szinház művészének vendégfelléptével „Leányvásár." Operett, pá- lekötnie a Szak-nak. Budapestről lejön
a
ratlan kétharmados.
KAOE
és
a
szintén
jó
formában
levő
NSC.
Péntek: Galetta Ferenc vendégfelléptével •„Csárdáski-
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B U D A P E S T : A német 'főkonzulátus a
(következő cáfoífatot tette közzé: A megindított Vizsgálatok megállapították, hogy a
képviselőház legutóbbi ülésén több ízben
említett Konsten őrnagy a német kormánymyfaíl semmiféle, összeköttetésben
sem állott.
LISSZABONI Tegnap Stóoini? Peast a
köztársaság elnökévé kiáltották ki. A választás a kon'zervativek és inonarcbisták
győzelmét jeleníti.

Budapesti tudósítónk telefonjelentése. —
(Ká olyi Mihály nyiletkozata.) Gróf
Károlyi Mihály hosszabb nyilatkozatban foglalkozik Az Est-ben Consten őrnagy szerepéről. Azt mondja, hogy Consten
munkatársai tudatlan, ostoba, a társadalom salakjaiból kikerült emberek, akik
okmányokat
gyártottak és leveleket Írattak nem létező,
külföldi emberek nevében. A németek ezek
után bizonyára meg fogják fontolni, hogy kire bízzák a jövőben a hírszerző hivatalt.

Magyar és német

rályné." Operett, páros háromharmados.
Szombat este: Galetta Ferenc veridégfelléptével. „A kóristalány." Operett, páratlan egyharmados.
Vasárnap d. u. „Próbaházasság." Énekes szinmü.
Vasárnap este: Bérletszünetben „Sztambul rózsája."
Operett.
Hétfő d. u. „Románc." Szinmü.
Hétfő este: Bérletszünetben „Árendás zsidó."jNépszinmü.

Békeffy Olga két táncestélye. A színházi iroda jelenti: Békeffy Olga keddi és
szerdai táneestélyét a legélénkebb érdeklődés
kiséri. Főleg a közönségnek magasabb rendű
művészi dolgok iránt, érdeklődő része örül,
bogy ez a táncfenomen íSzegeden is bemutatja
nagyszerű tudását. Békefy Olga ma már sikerrel veheti föl a versenyt a szólót,áne külföldi csillagaival. Almea mébtánca Sáha királynőjéből s a haldokló hattyú előadása oly
nivóju. amely tökéletes készültséggel dokumentálja a klasszikus tánc müvelésére való
hivatottságát. [Egyáltalában változatos műsorának minden számát tüneményes plasztikával, kifejező mimikával adja elő.
Tábori Kornél inoziialöadása: a Szegedi
Ujságir ó- Egyesüiet javára. Rendkívül niagy

Béla,

Ha őszüli a haja használja a
«
»
«
mely 3 nap
a

Flóra hajvizef, s f^
eredeti szinét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7

Rapiialó EBr.GSilV HlBBH gutBffZBrtllrtbaii Estili»ml-ltHg.

APHOHSROETESEIC.
Zsaluk 10 ablakra és egy f ű t h e t ő k á d
eladó. Kárász-utca 9.
Elhaialozás folytán eladó egy pár briliáns
függő és egy brilliáns gyürü. Megtekinthető
Párisi Áruházban.
H a d m e n í e s felügyelő ajánlkozik gazdasági
vagy szőlő munkálathoz bővebbet, Kövesi Béla
Margit-utca 28.

, ARADI-UTCA 6. SZ.

Ajánlom saját gyártmányú
mindennemű bútoraimat.
Telefon: 844.

Telefon: 844.

müórás és ékszerésznél Klauzál-tér 2. sz.

m

WIESNER S. bútorgyáros

l e v e l e z é s b e n , valamint g y o r s és
g é p i p á s b a n t e l j e s e n j á r t a s leve*
l e z ö n ö t k e r e s a Bakmalom.

Ilriiiliilfliii
választékban mérsékelt árban. Ggőri

I li
Margit-utca 28. sz., ajánl mindennemű
nyelv- és zeneismerettel biró tanerőket,
melynek elintézését őszintén vállalja
Havas Jenőné.

TISI8 bülOS-ElDPlf 54. Ajánl megvételre az ország különbözö
(Telefon 15-31.,)
vidékén nagyobb birtokokat
felszerelésssel, vetéssel, és Erdélyben fekvő erdőket, Úgyszintén fővárosi és helybeli bérházakat magánházakat. — Eladási megbízásokat mindennemű ingatlanra elfogadunk és lebonyolítunk.
ít
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Sztrájkot kezdenek a szegedi cipészek a cipőrendelet ellen.
(Saját tudósítónktól,) Szombati számában
közölte a Délmagyar ország a hirt, hogy a közélelmezési tanács dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnöklésével t a r t o t t ülésén döntött
azokról az intézkedésekről, amelyek a cipőrendelet következtében váltak szükségessé.
Mint megírtuk, egy nagy központi irodát
fognak szervezni a cipőutalványok egész városra terjedő kiadására és a hőrközpónt által
a Szegedre kiutalt anyagoknak eipésziparosok között való szétosztására. Ebben a hírben természetesen benne van az is, hogy a
cipésziparosoknak ki fogják utalni az olcsó
cipőhöz való olcsó anyagokat, amint ezt a
dolog természete is megköveteli. Mégis, a közlés nem nyugtatta meg a szegedi cipésziparosokat, akik a rendelet ellenében sztrájkra
készülnek. Beszéltünk mintegy tiz szegedi cipésziparossal, akik valamennyié ugy nyilatkozott, hogy azon a napon, amelyen a cipőrendelet életbelép, ők leteszik a szerszámokat. fölállanak a nevezetes suszterszékről, a
dikicseket a sarokba dobják és lezárják üzleteiket. Aztán pedig, hát aztári jöhet, aminek
jönni kell. Valaki meg fogja unni a dolgot
s hogy ezek a valakik nem a cipészek lesznek,
a r r a nézve biztosíték az ők kis vagyonkájuk,
.amelyet a háborúban összedikicseltek.
A panaszok legnagyobbrészt általánosak
eipészi részről és pedig: a rendeletben előirt
árakért nem lehet cipőt csinálni, akkor sem,
ha minden anyagot olcsó áron adnak is át
az iparosoknak. Nem lehet pedig azért,- mert

a munkadíjak, igy a felsőrészvarrás, amelyet
kisiparos maga nem végezhet el, oly drágák,
hogy a rendeletben előirt árak mellett cipészkisiparos nem találhatja meg a számítását.
.Viszont vannak kisiparosok, akik segédet
tartanak; ezeknek már maguknak olyn fizetést kell adni, hogy 'azt .nem birják el a rendelet árai.
Az érdeklődésünkre adott érdekesebb válaszok 'itt következnek:
Seleczky
Antal Berzsenyi-utcai cipész
szintén a munkadijak és megélhetés nehézségeiről panaszkodott. Elmondotta, hogy ő,
a kisiparos, akinek azonban nagy rezsije van,
a rendelet szerinti árakkal egyáltalán nem
boldogulhat. Bármily olcsón adják is az anyagokat, egy pár cipő munkadijijal, rezsivel,
tisztességes — 15-H20 százalékos — haszonnal
legkevesebb kétszáz koronába van -benne.
M á r pedig azt senki sem kívánhatja tőle,
hogy ő ráfizessen a munkájára azért, hogy
másnak cipője legyen. Akkor már inkább
azt kell mondania, hogy j á r j a n a k cipőjegyben az emberek.
Gipei Sándor Gizella-téri suszter szerint
pünkösd után, mire az eddigi rendeléseket
lebonyolítják, nem lesz egy suszter sem Szegeden, aki hajlandó lenne cipőt csinálni. Nem
lesz akkor sem, ha minden anyagot olcsón
kiadnak is a cipőkhöz, mert ,;megváltoztak
a megélhetési viszonyok és más keresethez
szoktak hozzá a cipészek."

Zajos jelenetek a Házban.
Bizonyítékok konsten őrnagy különös szerepéről.
(Budapesti tudósítónk
tdeféiieleiHése.)
A képviselőház hétfőn folytatta a kormányprogram vitáját. Az érdeklődést azonban nemi
ez a vita keltette, hanem a Károlyi-ellenes
hajsza ügye, amely ismételten szóba került
a Ház ülésén. Az erről szóló beszédek kapcsán izgalmas és zajos jelenetek voltak. Az
elnöknek többször kellett a renderutasitáshoz
folyamodnia. A miniszterelnök megnyugtató
kijelentései nem tudták elcsendesíteni azokat a hullámokat, amelyeket az ujabb politikai botrány kavart fel.
A képviselőház hétfői ülését féltizenegykor nyitotta meg Szász Károlv elnök. Jelentette a Háznak, hogv Krajkmcs Péter képviselő meghalt. Bemutatta gróf Zichy János
kultuszminiszter levelét, melyben miniszterré való kinevezése miatt lemond egri mandátumáról.
__
Heinrich Antal, a 9-ik biráló-bizottság
előadója bejelenti, hogv a bizottság megvizsgálta a báró Gutmann Henrik megválasztása
ügyében beadott felszólalást és megállapítja. hogv Gutmann neve az 1914-es névjegyzékben nem fordul elő. Ennek kapcsán az
elnök konstatálja, hogv báró Gutmann képviselő megbízatása megszűnt és a Ház nevében ut választást rendel el az oláhfalui kerületben.
Napirendelőtti felszólalásra' Juhász Nagy
Sándor és Fényes László kért és kapott engedélyt.
(Mentfilyú bejelentés a Kárölyliigyben.)
Juhász Nagy Sándor:
Mindenek előtt
bejelenti, hogy Urmánczy Nándor szombati
interpellációjának adatai szerint gróf
Károlyi Mihály mentelmi joga megsértetett. A
miniszterelnök maga is megállapította, hogy
itt működik egy német NachrichtensteUe. hirszolgálati kirendeltség. Az interpelláció meg
nem cáfolt adataiból arra lehet következtetni, hogv Konsten német őrnagy a Károlyi el-

len rendezett hajszával megsértette egy magyar képviselő mentelmi jogát. A vasárnapi
lapokban a német főkonzulátus ezzel az ügygyei kapcsolatban cáfolatot tett közzé, mely
szerint Konsten sohasem volt német tiszt,
nincs és nem volt összeköttetésben a német
főkonzulátussaí és hogy a hivatalos körök
tudta nélkül fejtette ki működését.
Fényes László; Rosszhiszemű
állítás!
Juhász Nagy S á n d o r : A nyilatkozat
egyáltalában nem érinti a tényállást. Utánjárása alapján előadhatja, hogy a nyilatkozat adatai egyébként sem felelnek meg a valóságnak. Hermán Konsten őrnagy 1915-ben
jött Budapestre és arra kapott megbízást,
hogy figyelje meg itt Budapesten az időelőtti
békeakciókat. Az őrnagy ezt a munkakört a
mai napig betöltötte, sőt be volt hozzá osztva a rendőrség egy embere is. aki két és féli
hónappal ezelőtt más megbízatást kapott.
Konsten őrnagy a német hadseregből török
szolgálatba lépett át. Ez a körülmény azonban. egészen mellékes. A lényeg az, hogy
az őrnagy igen is a Nachrichteristelle
budapesti vezetője, fizetését u német
hadseregtől
kapja. Titkos telefonszámának jelszava, a
melyet be kell mondani a központnak, hogy
kapcsolja. Nobud. a .mi rövidítése ennek a
német 'címnek; Naohriehtenstelle Ofíizier
Budapest.
Bizonyítani tudja, hogy Konsten levelezését a német főkonzulátus közvetítésével
bonyolította le. Ennek igazolására becsatol
egy borítékot. Ezt a borítékot leteszi a Ház
asztalára.
Hogy milyen hatalmas ember volt Konsten őrnagy, bármennyire is igyekeznek most
leszorítani jelentőségét, arra néhány adatot
sorolok föl. Gróf Károlyi Mihálv külföldről
érkező leveleit Konsten öMagy bóntötij
fel,
olvasta el és tartotta meg magának.
Farkas Pál: Ez hallatlan!
Lachne Hugó: Még a grófnő leveleit
is!
Juhász Nagy Sándor: Károlyi Mihály

és gróf Károlyi Imre közismert ügyének íz
aktái, amelyek a hadosztálybiróságon vannak. vagy eredetiben, vagy másolatban ott
hevernek Konsten őrnagy íróasztalán
Farkas P á l : Ki adta neki?
Juhász Nagy S á n d o r : Egv magyar grófnő. a legtiszteltebb magyar nevek viselője
egészségi okokból Svájcba akart utazni és
bár az erre hivatott hadfelügyeleti bizottság
kérelmét teljesítette, sőt a külügyminisztériumból is biztosították, hogy elutazhatik,
megtörtént, hogy a határon, a magyar grófnőt feltartóztatták, megmotozták,
botrányt
csinálták ivele, sőt egy magyar embert, aki:
vedelmére keh,
letartóztattak.
Lachne Hugó: Egy magyar főispán feleseget!
Juhász Nagy Sándor: Avval gyanúsítottak meg, bogv gróf Károlyi Mihálv titkos levelezesét viszi ki Svájcba.
Fényes László: Ez nem történhetett meg
a magvar igazságügy-miniszter tudta
nélkül.
Wekerle Sándor; Ez nem.áll!
Juhász Nagy Sándor: Tudomásom van
arról, hogy Konsten őrnagy .meg akarta szerezni azokat a följegyzéseket, amelyek gróf
Kmivi
kiJíotlgétásúra
vdmtkaztdk.
Felkiáltások a KáöcHyi-párton:
Még a
királyt is ellenőrzik!
Juhász Nagy Sándor: A honvédelmi miniszter, akinek őszinteségét mindnyáian ismerjük,
bizonyára
nyíltan megmondja,
igaz-e, hogv Konsten nála jelentkezett.
Báró Szúr ma v Sándor honvédelmi miniszter: En nálam?!
Juhász Nagy Sándor: Hogv jutott Konstein hozzá egy hadosztálybirósag
vizsgálati adataihoz? Melyek azok a .magyar hatóságok, amelyekkel Konsten őrnagy szoros
összeköttetésben állott? Hol volt u magyar
igazságügymimíszter.
akinek, amikor jogi tanácsot kértek tőle, rá kellett volna ütnie a
oorpus jurisra, midőn a magvar nemzet szuverenitása elleni merényletről és egy magyar képviselő mentelmi jogáról volt szó?
Fényes László: Ö uszított!
Juhász Nagy Sándor; Gróf Károlvi Mihály e hajszában tisztán áll. Ezennel bejelenti gróf Károlyi Mihálv képviselő mentelmi jogának megsértését és egyúttal gyors
intézkedést és nemes elhatározást kivan.
Gyors intézkedést sürget a nemzet közvéleménye, hogv Konsten őrnagyot huszonnégy
órán belül rtasitsák ki. (Felkiáltások a széisőbaloldalon: Kitoloncolni!) Nemes elhatározást kérek a Háztóh hogv pártkülönbség
nélkül fogjunk össze a z ilyen merényletek
visszautasítására. (Élénk helyeslés a szélsőbaloldalon.)
Szász Károly elnök: Bejelenti, hogv ez
ügyet a mentefmj bizottsághoz utasítja.
Wekerle Sándor miniszterelnök: A mentelmi ügyben természetesen tartózkodik minden nyilatkozattól, mert az ügy elbírálása a
bizottság elé tartozik, de határozottan tiltakozik Juhász Nagv Sándor azon állítása ellen, mintha itt a magyar állam szuverenitásáról volna szó.
Igen sajnálatos, hogv a német főkonzulátus cáfoló nyilatkozatát ilyen bírálat tárgyává tették, midőn a főkonzulátus vezetője
és valiamennyi tisztviselője a mi nemzeti érdekeink leghathatósabb támogatója. A német
főkonzulátus ezen török őrnagy (Derültség a
szélsőbaloldalon) eljárásával semmiféle ösZszeköttetésben nem volt. Nem volt vele öszszeköttetésben az igazságügyminiszter som.
Konsten ur bizonyára nem 'nagv ügyességgel járt el. (Nagy derültség. Wekerle is nevet), dc ha a magyar tisztviselők közül valaki vele együtt működött volna, az ellett
megindul a zeijárás.
Fényes László: Szombaton a képvise'őházi ülés "tán a lapokban olvastam csak,
hogv Urmánczy Nándor interpellációja a att
Vázsonyi Vilmos egy közbekiáltásban azzal
illetett, hogv bérenc vagyok. Durvaságokra,
becsületsértő kifejezésekre sohasem szoktam
reagálni,, a magvar parlamentben az ilyenek-
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hez már liozzá szokhattam és el vagyok
azokra készülve.
Más az, iha valaki valami tényt állit rólam. Ha nemcsak sértegetni akar, hanem
kifejezetten valami megbecstelenítő
tettel
vádol. Ilyen esetben nemcsak jogom, hanm
kötelességem előállani a vád elé.
Vázsonyi Vilmos azt állította
rólam,
hogv bérenc vagyok. Bármiféle fórumot felajánlok: igázolja e fórum előtt Vázsonyi Vilmos, ki bérelt fel. mire, vagy miért?
Ariiig ezt nem teszi, addig Vázsonyi Vilmost a szemétdombról orozva támadó becsiiletmetszőnek jelentem ki.
Szász Károly elnök: A képviselő ur t a r tózkodjék az ilyen kifejezésektől.
Pető .Sándor: Hazugság!
Fémes László (magából kikelve P e t ő höz): ö n n e k nincs joga beszélnfo ön a hadiszéüitókdi védi. én pedig á szegény
embereket!
Pető Sándor: Mégis hazudik!
Fényes László: ö n pénzért védi őket,
én pedig ingyen védem a magam szegény
embereit.
Pető Sándor: Hazudik! Hazudik!
iiazudik! (Az elnök folyton csenget, ugv, hogy a
két képviselő szavai nem hallatszanak.)
Pető Sándor: Ügyvédnek jkötelessége
védeni!
Szász Károly elnök (folyton csöngetve): Pető képviselő urat figyelmeztetem,
tartózkodjék a közbeszólásoktál. Fényes
képviselő urat pedig kérem, ne ragadtassa el
magát!
Fényes László: Azt nekem még söha
senki sem mondta, hogv megfizettek, csak a
magyar parlamentben!
Meskó Zoltán: Ebben igaza van!
Fényes László: Engem még soha senki
sem fizetett meg!
Pető Sándor: Mint ügyvédnek, kötelességem vállalni a hozzám forduló ügyfelek
ügyeit!
Fényes László ezután visszatér a Károlyi-iigyre. Hivatkozik arra, hogy Konsten
őrnagy Kéri Pálnak azt mondotta: „Károlyi Mihály elveszett ember, mert Vá_zsonyii
Vilmos ugyan kilépett a kormányból, de ebben az ügyben szolidáris a németekkel' és
még fogja fojjani Károlyi Mihályt." Nem tudom, hogy az őrnagynak módjában volt-e
ezt tenni, de ez benne 'volt a nyilatkozatban.
Az elnök: Csak annak óhajtok megjegyezni, hogy azt a kifejezést, amelynek magyarázatát Fényes László képvisellő ífr Vázsonyi Vilmos képviselő úrtól kérte, a képviselőházi napló tanúsága szerint Vázsonyi
Vilmos nem használta.
Pető Sándor személyes kérdésben válaszol Fényesnek. —n nem vetem szemére,
(mondja — hogv ő olyanokat támad, akik
bűnösök vagy akiket bűnösöknek tart, mert
Magyarországon a kúria felett Van rné? egy
biró és az Fényes László. Ö az. aki a cikkekét elhelyezi és aki a cikkekért busás fizetést kap. Ez természetes.
Fényes László: Ki fizet meg érte?
Pető Sándor: A kiadó vagy a szerkesztő!
Fényes László: Ez természetes, ez újságírói fizetés, ez más, mint az expenznóta.
Pető Sándor: Csak rá akartam mutatni. hogy va'aki a munkájáért megkövetelheti, hogy díjazzák. Az én felfogásomat az
ügyvédi kamara felfogása tökéletesen fedi és
nem változtat azon az sem, ihogv Fényes
Lászlót annak tartsam, akinek mondottam,
olyan embernek, akinek kedves, kellemes fi
rágalmazás.
Fényes László: Személyes megtáinadtatas cimén kér szót.
Az elnök: Kérdem a tisztelt Házat, megengedi-e, hogy Fényes felszólaljon.
A Ház szavaz. A munkapárt nagy többsége, a függetlenségi párt és a Károlyi-párt
fe'á I. A többség megengedi.
Fényes László: Megtámadtam a demokrata-képv i sel őke t, akik hadiszállítókat
védenek milliókért. Ügyvéd elvállalhat vé-
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delmet, képviselő nem. (Taps a munkapárton.)
Pető Sándor feláll.
Az egész munkapárt, mint egy ember,
viharosan, kiáltja felé: Fkill! Hlútl!
Az elnök (csenget): Kérdem a . tisztelt
Házat, meg méltóztatik-e engedni, hogy P e tó Sándor felszólaljon.
Az elnök: Kérem azokat, akik megengedik a felszólalást, álljanak fel.
Fényes László elsőnek áll fel, u t á n a - a z
egész Ápponyi-párt. a munkapárt ülve marad.
— Kisebbség, — jelenti ki az elnök —
a Ház nem engedi meg Pető Sándor képviselő urnák, hogv felszólaljon.
Izgalmas jelenet következett
ezután.
Pető Sándor a Ház határozatára való tekintet nélkül beszélni kezd. szavaiból csak anynyit hallani: Bocsánatot kérek . . . Az óriási zajban az elnök folyton csenget. Pető tovább beszél. Gesztikulál a munkapárt felé,
azonban az óriási Ekill! Eláll! kiáltásokban
é s az elncki csengetésben egyetlenegy szavát sem hallani.
(A napirend.)
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Béketárgyafások Oroszország és
Ukrajna közt.
K'íev, május 13. Lysogub miniszterelnök
a Golos Kiev cimü lap munkatársa előtt nyilatkozott a politikai helyzetről és többek között ezeket mondotta:
— A: kormány legfőbb programja, hogy
ismét helyreállítsa az Országban a magántulajdon szentségét, a rendet és a nyugalmat.
A kormány csak ideiglenesnek tekinti magát, majd a választások után döntetlek a nép
képviselői az ország jövőjéről. U k r a j n a önálló és független marad.
Ukrajnának Oroszországhoz való viszonyáról igy nyilatkozott a miniszterelnök:
— Mi Oroszországgal hadi állapotban vagyunk. Az előző kormány békekövetéket küldött Kurskba, ezeknek felhatalmazását azonban megvonták. Közben Kievbe érkezett egy
orosz békedelegáció, mellyel tárgyalunk a
békéről. U k r a j n a államnyelve az ukrán marad. A nemzetiségi kisebbségi minisztériumokat feloszlatják. A választójog reformjáról 111őst tanácskozunk, a városok és tartományok autonómiáját újjászervezzük ,a miijeiát reformáljuk. Az országban kevés kivétellel nyugalom uralkodik. A kerületi főnökök fel vannak hatalmazva, hogy komolyabb
rendzavarás esetén katonai hatalmat vegyenek igénybe. Legközelebbi feladatunk az u j
választójogi törvényjavaslat kidolgozása.

A viharos jelenetek után áttért a képviselőház a napirend tárgyalására. Holló Lajos szólalt a kormány programiiához. Bizalmatlansággal viseltetik a kormány iránt és
követeli, hogy a választójog kérdésében a
királyi ígéretet tartsák be. Nem fogadja el
A Romanov-Kerenszki uralom
a miniszterelnök p r o g r a m j á t sem. Kéri a
vezetői
kiszabadultak a börtönbői.
Házat, hogy ragaszkodjék a régi programhoz.
Moszkva, május 18. A Pétervári Távirati
Ezután az elnök berekeszti a kormány- ( Ügynökség jelenti: A május 1-én kiadott álprogramról szóló vitát é s 5 perc szünetet ad. talános amnesztia-rendelet alapján a fogságban levő politikai és közönséegs bűntettesek
Szünet után áttérnek az adójavaslatok áltaigen nagy részét szabadon bocsátották. Pélános tárgyalására. Rarta Ödön ismerteti és
terváron szabadlábra helyezték a iRomanovelfogadásra ajánlja a javaslatot.
és Kerenszki-uralom vezetőit, azok kivételével, akiket hazaárulásért vagy csalásért ÍtélBródy Ernő személyes
megtámdtatás
tek el. 'Szuchomlinov volt hadügyminiszter,
cimén kér szót.
\
Puriskievics és a szovjetek ellen elkövetett
Tisza István: Nem lehet vita közben.
merénylet többi résztvevői, névszerint GrinElnök: Szavazásra teszi fel a kérdést. A
berg őrnagy, Chovanjeko, Dusken és Zleniski
többség nem adja meg az engedélyt.
katonatisztek, Parsvo mérnök és mások kiEzután Teleszky János szólalt fele Ki- szabadultak a börtönből. Összesen 200 ember
fogásolja, hogy iá választójogi priusz eről- hagyta el a Krasti-börtön kazamatáit.
tetése megakadályozza az adój avaslatnak
A feksíefengeri forgalom megidejében való törvényre emelését. Sürgető
indulása.
szükségnek mondja, hogy az állam jövedelKiev, május 13. íSzebasztopolban a némemei fokoztassanak. Bizonyítja, hogy az áltek
hat
millió pud szepet találtak, mellyel
lam pénzügyi helyzete rosszabb, mint
a
meg lehet kezdeni a forgalmat a Feketemunkapárt idején volt. A 400 millió állantengeren. Most az elsülyesztett Imperatrice
dó kamatteherrel szemben, (mindössze két- Maroca nevű Dreadnought kiemelésén fáraszáz millióról gondoskodott. A rossf helyzet- doznak. A szebasztopoli kikötőben horgonyoznek egyik fő oka az, hogy Ausztriában az nak a Rostislaw. P a m i a t Mereura, (Synop,
Alinas, Potemkin, P r u t h és a Medjidje (volt
osztrák-magyar
Vdgikdf, túlságosan
igénybe
török
cirkáló) gőzösök, több cirkáló és busz
veszik. A magyar kormány sokkal jobbaji
nagyobb szállítóhajó. (M. T. /.)
gazdálkodott a közönség javára, mint az
osztrák. Ne azzal akarjunk a bajon segíteni,
Éhezik Olaszország.
hogy több bankjegyet nyomassunk, hanem a
Genf, május 13. A Velencében megjelenő
jövedelmek tokozásával és azzal, hogy a
Gazettino Belunó városában előfordult élirendkívüli jövedelmekkel fokozzuk. A tiszt- séglázadásokról ad birt.
viselők helyzetét ne pótlékokkal javítsák
A franciák és angolok hiábavaló
meg, hanem az elsőrendű szükségleti
cikkek
erőfeszítései nyugaton.
fedezésével.
A javaslatot megszavazza. Az
ülés ezután véget éri.
Berlin, május 13. A Wolff-ügynökség jelenti; Május 11-én az ellenség folytatta visszahóditási kísérleteit a Kemmel-területen. A
reggeli órákban Kémmel falutól északra támadott, de támadása súlyos veszteségeivel
javíttassa elsőrangú óra- és ékszermeghiúsult.
üzletemben. S z o l i d á ra k !
Berlin, május 13. A Wolff-ügynökség jeÓrákban és. ékszerekben nagy raktár.
lenti: A Luce-patak sé az Oise között a fran-.v.\ F I S C H E R K. . \ \ >
ciák rendkívül élénk tevékenységet fejtenek
Korzó-kávéház mellett.
ki. Miután az a kísérletük, hogy Hangard
vidékén visszanyomják az Amienst fenyegető
ORVATH FEREP^C GM
frontot, nem sikerült, nagyobbszabásu vállalés ékszerész.
T i s z a Lajos-körut 3 7 .
kozásba fogtak a francia frontot erősen ve(Ref. palota.) Brauswetter cégtől 8 évi munszélyeztető német hidfő ellen, mely az Avre
kálkodásom után kilépve, órás üzletet nyitotnyugati p a r t j á n van.
tam. Elvállalok mindennemű órajavitást
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A Szeged és Vidéke sstrájkja.
A Szeged és Vidéke ma megjelent száma magán viseli a 'szerkesztőség sztrájkjának bélyegét s a munkaszüntetéssej foglalkozó cikke 'provokálja, (hogy rá válaszoljunk.
Azzal ugyanis, 'hogv mi volt a sztrájk oka,
a főszerkesztő-tulajdonos, mint irja. nem
tartja szükségesnek foglalkozni. Mi ellenben
igen. Annál is inkább, mert ő a felelősséget
elhárítja magáról és „mindenféle tendenciózus 'híresztelést visszautasít." A sztrájk oka
ez: a háború negyedik évében a lap feielős
szerkesztőjének, aki tiz évig dolgozott a lapnál. havi 310 korona a fizetése, a két munkatársé, akik szintén régi újságírók, egyenként
'havi 260 korona.
A másik ok az a nemcsak rideg, de a
fölmentettség
helyzetével visszaélő sértő
bánásmód, amelyben a laptulajdonos a hírlapírókat állandóan részesítette s amely végül már elviselhetetlenné fokozódott. Ennek
következményeképpen egy összeszólaikozás
miatt, a laptulajdonos fölmondott a szerkesztőnők. Az a pénzbeli differencia, amellyel a
laptulajdonosnak a kollektív szerződés értelmében újságírói fizetést kellene pótolnia, valóban nem jelentékeny. A Szeged és Vidéke
Ajánlkoztíso'k címen pályázatot hirdet felelős'
szerkesztői és munkatársi állásokra. Hivatásos újságírókat semmiesetre sem fog kapni.
De azt sem hisszük, hogv mások vállalkoznának a mai időben a sztrájktörő tisztességtelen, megvetésreméltó szerepére. A sztrájkba 7 álló hírlapírók.
Budapestiről jelentik: A Budapesti Uj- ságirák Szabad Szervezete ma értekezletet
tartett, amelyen a sztrájkoló szegedi újságírók mellett foglalt állást.
— Kinevezés. A pénzügyminiszter dr. Seres
Samu Csongrád vármegyei közigazgatási
gyakornok, tiszteletbeli szolgabíró, kiskundorozsrnai lakost a budapesti magyar királyi
adófelügyelősághez a X. fizetési osztályba
ideiglenes minőségű pénzügyi fogalmazóvá
nevezte ki.
— Vasutasok közgyűlése. Az országos
vasutas szövetség szegedi kerületének vasárnap délután volt a rendes évi közgyűlése. A
vasutasok Szeged-ftókus állomás munkás étkezdéjében jöttek össze. A nagy terem teljesen megtelt az érdeklődő vasuatsokkal ,mi vei
a kerületi tisztikara és választmánya újból
választás alá került. Az ülést Kotányi 'Manó
felügyelő, kerületi elnök nyitotta meg méltatva a vasutasok önfeláldozó munkásságát,
amely épen olyan értékes ma, mint a harcoló katonák -szolgálata. Az 1914—17. évekről szóló jelentést Kulinyi József titkár olvasta fel, ismertetve a kerület munkásságát
és a sZ'egény vasutasok segélyzeését a háború
alatt.- A zárzámadás és a jövő évi költségvetés jóváhagyása után egy' sereg inditványt
tárgyalt le a közgyűlés, amely mind a vasutasok anyagi és szociális érdekeit vannak
hivatva szolgálni. Megválasztották a tisztikarba Kotányi Manó felügyelőt elnöknek,
Bakonyi Ármin főellenőrt és Molnár József
főkalauzt alelnöknek, Kulinyi József ellenőrt
titkárnak, Kelemen Miklós hivatalnkoot jegyzőnek, Lantos Antal főellenőrt pénztárosnak.
Horvát, Ferenc főellenőrt ellenőrnek. Választottak bárom országos megbízottat, és harminc tagból álló választmányt ós a felügyelő
bizottságot. A közgyűlés a szegedi vasutasoknak a háború alatt tanusitott higgadt és
gomoly magattartásának megfelelően folyt
le. Anyagi helyzetüknek sürgős és megnyugvást keltő orvoslására az országos központot
keresték meg, hogy inditson újból erélyes akciót.

— A miniszter jóváhagyta a város téglagyárvásárlását. A város törvényhatósági közgyűlése legutóbb tudvalevőleg elhatározta,
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hogy megveszi a városnak a Cserepes-sori
Wolff Lipót-féle téglagyárat 200,000 koronáért. A határozatot fölterjesztették a belügyminiszterhez jóváhagyás végett. A belügyminiszter leirata, amelyben a gyárvásárlást
jóváhagyja, hétfőn már megérkezett a városhoz. A csütörtöki tanácsülés igv elhatározta
a közgyűlés határozatának
végrehajtását.
Kedden megtörténik a gyárban á leltározás
és a következő napok valamelyikén az átvétel.
— juhász Gyula előadása a feministáknál
A városháza közgyűlési termében kedden
este 7 órakor tartja folytatólagos előadását
Juhász Gyula, az országos nevű. kitűnő poéta. Juhász, a Feministák Szegedi
Egyesületének felkérésére mult szerdán kezdte meg
nagyértékü tanulmányának előadását „Szociális eszmék a modern
szépirodalomban"
címmel. Most kedden a második rész következik, amelynek során Ibsén, Shnw és Molnár Ferenc drámáinak társadalmi jelentőségét fogja elemezni. A mult heti szép siker
után biztosra vehető, hogv ezúttal,is nagyszámú és előkelő közönség fog érdeklődni
Juhász értékes és tanulságos előadása iránt.
— Makónak nem kellenek a püspöki
ingatlanok. Makóról telefonálja tudósítónk:
Makó váré? képviselő-testirete hétfőn délelő": tartotta meg rendes havi közgyűlésé,,
amelynek legfontosabb tárgy i a makói püspök: 'r.gat anök megvételéne ; ügye volt A
város 1 'közgyűlés tudvalevőleg már régebben
kimondta, hegv a csanádi pii-.pök makói ingatlanait a püspök által inegál'. »:>:.:• r í vételárért megvásárolja. Dr. GlvHA le-- Ovu'a
megyéspüspök ekkorra azonban már csak
ugv volt hajlandó ingatlanait ? városnak átadni, ha a város a kiszabott és megajánlott
vételár fölött még két száz-ékot tize: az inga.LaiKKért. A képviselő-testület ezt a két
százalékot legközelebbi közgyiiésér megtagadta, n r r e a püspök értesítette a várost,
hogy nem hajlandó az eladásról tovább tárgyalni a várossal. Ezt követőleg ötven városi képviselő inditványt nyújtott be a képviselő-tesiülelhez. hogv a város adja meg a
követeit két százalékot is az ingatlanokért,
miután arra a városnak városfejlesztés:
szempontokból is óriási szüksége van. A képviselőtestület hétfőn tárgyalta az inditványt.
amelyet néhány szótöbbséggel elutasított.
\
város tehát nem hajlandó tovább tárgyalni
a püspökkel az ingatlan-vételről. Még néhány jelentéktelen ügy elintézése után a közgyűlés véget ért.
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— Nyugdíjas tanitők háborús segélye.
A hivatalos lap vasárnapi száma körrendele4et közöl a nyugdíjas tanítók, valamint az elhalt tanítók özvegyeinek és árváinak 'háborús,
segélyéről. Háborús segélyben részesülnek
azok, akiknek az országos tanítói nyugdíj- és
gyámalapból járó ellátás élvezetére való joguk 1917. december 31-ig megnyílt és 1918.
március havában még fönnállóit, vagv 1918.
szeptember 30-áig megnyílik. A körrendelet
a nyugdíj szerint állapítja meg a háborús -segélyeket. Az árvák háborús segélye — tekintet nélkül az árvagyámpénz összegére —
egyenkint évi 240, azok részére, akik kizárólag kegyelmi ellátást élveznek, évi 120 Korona. A rendelet részletesen intézkedik a háborús segély ki-utalványozásának körülményeiről.
— Egyetemet Szegednek. Balogh Lajos
százados inditványt nyújtott be a májusi
közgyűléshez az u j 'egyetemnek Szegeden mielőbb való fölállítása érdekében. Balogh Lajos azt kéri, mondja ki a közgyűlés, hogy az
egyetem mielőbb Szegeden való felállítását
szükségesnek tartja. Válasszon, továbbá a *
közgyűlés egy agilis bizottságot olyan közgyűlési tágokból, „akik nem titulusra vadásznak, hanem a város érdekében hathatósan cselekedni fognak.''

— A szalonnaellátés uj rendje. A közélelmezési hivatal több esetben megállapította, hogy egyesek, akik zsírral és szalonnával
el vannak látva, bevásárlási könyvüket, kölcsön adják olyanoknak, akik már saját könyvükre a szalonna illetményüket megkapták s
az igy jogosulatlanul szerzett szalonnát kg.kint 25—<38 koronáért árusitják azöknak, akik
azt a városból kicsempészik. (Ezeknek a
visszaéléseknek a megakadályozása a nagyközönség érdekében kötelessége a közélelmezési hivatalnak, ezért a jövőben a városi közélelmezési hivataltól csak azok kaphatnak
szalonnát, akik a január—februári összeíráskor ellátatlanságukat bejelentették. A közönséget felhívja a közélelmezési hivatal,
hogy zsírral való -ellátásuk jogosságának
megállapítása végett bevásárlási könyvüket
május 22-től kezdve a hivatalos órák alatt
mutassák be Ortntay István osztályvezetőnél,
aki a könyvükben a zsirlapot érvényesiti.
Annak részére, aki a tavasszal nein jelentette
be zsirszükségletét, a kerületi rendőrségtől
kell igazolványt hoznia arról, hogy zsírral
nem rendelkezik. A szalonnát a jövőben csak
azok részére ad a hivatal, akiknek könyvében
a zsirlap érvényesítve van.
— Kisbirtokosok országos gyűlése. Bu— indítvány a h a t ó s á g i boltok előtt való
dapestről jelentik: A Kisbirtokosok Országos
á
c
s o r g á s megszöntetésere. Dr. Krausz József
Szövetsége vasárnap országos nagygyűlést
törvényhatósági
bizottsági tag inditványt
tartott az, ipar csarnokban. A gyűlésen Szanynjtott
be
a
májusi
közgyűléshez a hatóbó István képviselő elnökölt. Sürgette a sésági
boltok
előtt
való
ácsorgás megszüntetérelmes rendeletek revízióját és a 'kisbirtokosére.
Az
indítvány
a
következő:
1. A termésok védelmét. Mayer János határozati javasnyek,
különösen
a
zsir
gyorsabb
kiosztása
latot nyújtott be, amelyben • felkérik a korcéljából
állítsanak
föl
több
hatósági
elárusító
mányt, hogy a havi fejadagot 30 kilogramheyet. 2. A várakozók sorrendijének megállaban állapi ts a meg, ezt a mennyiséget adja
vissza a gazdáknak, a gabona maximális árát pítása és a könnyebb áttekinthetőség céljából
pedig az iparcikkek árával arányban, vagy a várakozók közt osszanak ki sorszámokat
a gabonaárak emelésével, vagv alacsonyan és feltűnő helyen jelöljék meg táblákon, hogy
megszabott ipari termékekre vonatkozó árak- mely időben milyen sorszámok kerűnek sorra.
kal állapítsa meg. A javaslatot elfogadták. Az indítvány indokoláást dr. Krausz élőszóNóvák János a központok működését 'kifogá- val óhajtja előterjeszteni. Az indítvánnyal a
solta. Herczegh Sándor a földmives lakos- májusi közgyűlés foglalkozik.
ságnak ipari termékekkel és dohánnyal való
— Ünnepély az állami főgimnáziumban.
ellátását követelte. Helyteleníti, hogv a há- A szegedi állami főgimnázium ifjúsága vaború kitörésekor nem mondták ki az általá- sárnap délután kiválóan sikerült szavaló és
nos gazdasági kötelezettséget.
hangversenyt rendezett, hősi halált halt ta— M á j u s 15-ig be bei! szállítani a rek- nárok özvegyei és árvái javára. A szép ünvirált gabonanemüeket. A legutóbbi rekvi- nepélyt Móra Ferenc Pro lógj a vezette be, a
rálás alkalmával rekvirált gabona és- liszt- mely glóriát von a hazáért hősi halált halt
mennviségeket sokan még mindig nem szál- tanárok dicső emléke köré. A mindvégig érlították be. Miután a kihágási 1 eljárásnak dekes, változatos műsorból kiemelkedett az
azok ellen, akik kötelességüket nem teljesí- a rész, amely dr. Kárpáti Károly igazgatótették, most már meg kell indulni, a polgár- nak. a Dugonics Társaság rendes tagjának
mesteri hivatal még egyszer fölhívja a kés- költészetével gyönyörködtette a nagyszámú
lekedőket, hogv a rekvirált ' mennyiségeket előkelő közönséget. Ezek a költemények bámájus 15-ig okvetlen szállítsák be a megje- jos hangulatokat idéznek fel a múltból, a
lölt helyeikre. Ellenkező esetben a késlekedő- diákéletből. Az ünnepély szereplői: Klein
József, Szlávik Károlv. Cscrzy István. Liszket a legszigorúbb büntetéssel sújtják.
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kay Sári, Molnár Sándor. Weioherz Anna,
Wilhelm Árpád, Erdey Dezső. Sohwarz István, Söhachtitz Ferenc, Farkas József, Bucsi Miklós. Heinrich Dezső, Wilhelm Árpád,
Magyar László mind dicséretet érdemelnök
ügyességülkikel és buzgóságukkal, amellyel a
oooo
hősi halált halt tanárok emlékének
áldozADngonies-TársaságPósa-ünnepe
tak.
— Orvosi hir. Dr. Szamek Sándor orvos
A népies költészetet szerető lelkek váhosszú harctéri szolgálat után rendeléseit
rosunkban tegnap ismét ünnepet ültek. A
újból megkezdte. Lakik: Tisza Lajos-körut 79.
szelíden zenélő gyermekversek és gyorsan
Kendel délután fél kettőtől fél négyig. Teletűnő idők zugó viharát túlélő, édesbús dalok
fon 82.
halhatatlan költőjének, Pósa Lajtas emléké— A nyugdijbizottság ülése. A nyugdij- nek kegyelettel áldozott Szeged, az a város,
bizottság hétfőn délben dr. Somogyi Szil- amelynek szerető ölén, a szőke Tisza partveszter polgármester elnöklésével iilést tar- ján, a kezdődő ifjúság rózsás aknainak és a
tott. Az ülésen néhány, katonai szolgálat köz- költői teremtés magas szárnyalásának
—
ben rokkanttá vált, városi alkalmazott nyug- 40 éves irói pályájából — közel tiz évet töldijazási ügyét tárgyalták.
tötte; szeretve a költő mindenit és mindent,
— Csecsemő bemutatás. A Szegedi Ste- ami szegedi, de lelke kincseiért, melyek nefánia Szövetség által vasárnap délután meg- vét innen tették országossá, itt őt is rajontartott csecsemő bemutatáson a borús idő gás övezte. Ez a mindjobban, az egész m a dacára 500-nál több anya jelent meg csecse- gyar nemzetre kiterjedő lelki kultura sírjáig
mőjével. Dr. Turcsányi Imre kir. tanácsos, a fokozatosan nőtt és meg is maradt addig,
Stefánia Szövetség főtitkárán kiviil dr. Klein amig könnyfakasztó magyar nótát megértő,
Mór, dr. Bedö Imre és dr. Lővin Jakáb tel- édes nyélvünkön vágyakozó és siró dalt énejesítették a csecsemők orvosi vizsgálatát. Az ke! Alföldünkön az utolsó magyar.
orvosi vizsgálat megállapította, hogy a háPósa és Dankó! . . . E két név hallatáborúval kapcsolatos súlyos táplálkozási és r a még robotos .munka közben is megdobban
ápolási nehézségei dacára a csecsemők tul-,. a nemzet, elsősorban Szeged szive. Mert Pónvomó részének ápolása, egészsége és fej- sa is a mi fiunk lett, városunkba pihenni, ünlődése — az- állandó ellenőrzés, szakszerű nepelni, miként a mi jó Dankó Pistánk, haza
utasítás és a Stefánia Szövetség és munkás jött, itt volt az ő gondtalan és vidám másobetegsegélyző pénztár csecsemőgondozó inté- dik otthona. A költő a fajdalom és szerelem
zetének áldásos möködése óta, — kielégítőnek gyémántos betűit vetette, a cigánv pedig azobizonyult. Az anyák közt kiosztásra kerül- kat négy kis húrján eldalolta. Ma is. ha letek: tápszer, dara. szappan és egyéb csecse- száll az egyedüllét alkonyata, s a rnegcsamő ápolási cikkek. A csecsemő-bemutatáson latkozás, vagv az ezer fajtájú bánat borongó
képviselve voltak a szegedi városi jótékony leple borítja be a búsongó emberi lelket,
egyletek, a megjelent hölgyek segédkeztek a hányszor kesereg ajkainkon az ő sóhajtozó
•kiosztásnál. A Stefánia Szövetség a csecse- lelkük:
mő bemutatást rendszeresíteni kívánja.
Szomorúan- sírdogál ulz őszi szél.
— A gyermekkórház kibővítése. A rendOlyan vagyok, mirít a hervadó levél,
őrségi sajtóiroda jelenti: Csütörtökön délMegsiruija őszií szél a levetet;
után négv órakor a városháza bizottsági terSenki az én hervadozó éltemet .
mében dr. Tauffer Vilmos • udvari tanácos,
egyetemi tanár, kormánybiztos részvételével
a városi gyermekkórház kibővítéséről, délután hat órakor pedig a városi anya- és csecsemő véd elém rendszerének kiépítése kérdésében a kórházbizottság, illetve a Stefánia
Szövetség tanácskozást fog tartani.
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— Népünnepély a Tanítók Háza javára.
A Tanítók Háza javára pünkösd vasárnapján délután 3 órakor nagyszabású kabaréval,
vásárral és egyéb'szórakozásokkal egybekötött népünnepély lesz a Gedó-féle kerthelyiségben.
— A tisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak jótékonycélu táncestélye. A Tisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetsége szombaton este szépen sikerült táncos Llyt Tendezett a Tisza-szfuij nagytermében "a háborúból'hazatérő kar társak tó'segélyezéséie. Az estély, amelyen 5 1 p á n táncölt
(•00 korona tiszta jövedelme; eredményezett.
— Bérmálásra alkalmas szép emléktárgyak
nagy választékban jutányosán kaphatók Bach
utóda Kun Jenő ékszerésznél, Széchényi-tér 2.
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Psylander-esték

pusztító Hz
Psylander.

Ilyeneket versbe lehelni és sziveket ríkató dalba teremteni csak Pósa és Dankó
tudott. Mikor húron és ajkakon fölhangzottak e vergődő keservek. a bohémtanva füstös és párás levegőjén gyászfáty.olon átszűrődő glóriás fénv szórta sugarait. Megdicsőült ott minden: köítő. cigánv é s társaság.
Ezek a lelkek, az emberek életében is, halhatatlanok . .
Vasárnap délután a székház nagyterme
zsúfolásig megtelt közönséggel. Az ünnepségen megjelent Pósa meleg, költői lelkű özvegye és leánya is. Dr. Szalav József elnök
Pósa halhatatlan érdemeiről szárnyaló szavakkal emlékezve, hódolattal köszöntötte a
nagy poéta családját és a pesti iróvendégeket. Az. öreg Szegedi Hiradó évtizedekig volt
érdemes szerkesztője és illusztris író: Nagy
Sándor bátyánk ismét haza jött, hogy az ö
mólyen érző szivével, színes és meleg tollával jogos részt kérjen az ünnepélyből. Szellemidézés cim alatt a legnemesebb érzelmeknek. a legmagasztosabb gondolatoknak k á p rázatos dicsfényét árasztotta a közülünk távozottra. Mindenkit megfogott a nemes melegség és a szindus rajz. mely sorait uralta,
melyeket művészi előadásban, pompás hangsúlyozással Almássv Endre adott elő.
Lőrincz György, a Petőfi-társaság tagja nem érkezhetvén meg, helyette az Emlékbeszédet, remek intimitások formájában Móra Ferenc titkár tartotta meg. Pósával való
érintkezéseiből kifolyó számos kedves és
megható epizódot adott elő, mely valósággal
elragadta 'a hallgatóságot. Pósa az ö ezüst
fogós botját, melyet Dankó ajándékozott a.
költőnek, halála előtt Mórának ajándékozta:
~ >> Most van a nap lemenőben' — van a
fogójába vésve.
Pósa Lajos életrajzát dr.
Gyöngyössy
László fővárosi tanár és író már megírta, kiadás alatt áll s annak befejező részét: Pósa
L. utolsó 'évei cim alatt jött le a jeles tollú
szerző felolvasni, mely érdekességével a figyelmet mindvégig lekötötte s zajos tetszést
váltott ki.
'
A felolvasó ülés koronáját a költő özvegye illesztette az ünrfepélv ezüst fellegeinek
ormára, megindult hangon olvasva fel jó
urára emlékezve, három gyönyörübbnélgyönyörübb, részben -epikus költeményt. Valamennyinek a hangja a 'szivekbe nyilalott,.
magával ragadta a lelkeket, de talán a legszebb a Galambról szóló volt, 'mely a beteg

Ü R Á N I A !
Telefon: 8 7 2 .
Kedden
május 14-én

Strindberg Ágost a világhírű dán iró

/.-m

fogmüierme
1.
13—6%.

Jaj adiik fai. aki nagvön
szeret.
En Istenem, vedd ki a szivemet.
Vedd ki, vedd ki, én Istenem,
Tégy egy követ ojda:
Hdgy ne fájjo)n, ne sajogjon
• Ne szeressen soha.

remekmüve

JJaria jfígosion
Je lejön

A csalódásnak mily zokogó himnusza:

dráma 3 felvonásban
Főszerepben W a l d e m a r

Xiggó-utca

Szeged, 1918. május 14.

vigjáték 3 felvonásban.

a

II

••

A vizozon
dráma 5 felvonásban.

Rendezte Richárd Oswald
A főszerepekben Bernd Aldor és
órákat aranyat, ezüst ékIJ szereket legolcsóbban vásárolhat. Bokor Izsó
ékszerésznél
Szeged,
Kelemen-utca 7. Telefon 16—67. Aranyért legmagasabb árat fizetek.

Leontine Kiihnberg.

Előadások 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.

Szeged, 1918. május 14.
költő ablakán egy napon berepült, ágya köriii virrasztott, mint az Isten, 'fehér lelke, s
midőn párjához a haldokló poéta eme utolsó búcsúszavát intézte: Jtdpláld tovább \t galambomat" , a galamb a megdicsőült szellem
társaságában elrepült. Zugó taps (honorálta
, bá.ios 'hitves költői alkotásait.
' A meghatott közönség eloszlott, kivül
s7 jtált az eső és a szél halkan dudorászta a
pasával IDahkóVal: OlyaH vagyok, mint a
sárguló levél . . .
Várossy Gyula.

Közel négyszázezer koronával emelkedett áprilisban a
hadinyereségadó.
— A közigazgatási bizottság ölése. —•
(Saját tudósítónktól.) Szeged közigazgatási bizottsága hétfőn délután négy órakor
di-. Kelemen Béla főispán elnöklésével ülést
tartott. Az ülés i r á n t nem mutatkozott nagyobb érdeklődés; a szakelőadókon kivül alig
jelent meg valaki az ülésen. A tárgyak igazolták is ezt a részvétlenséget: a szakelőadók jelentéséin kivül nem került más tárgy
szőnyegre/Legjelentősebb a jelentések között
a főorvosi jelentés, amely a közegészségügyi
állapotok egyre inkább kedvező mederbe való
jutásáról számol be. lEzenkiviil még a főállatorvosi jelentés érdekesebb, amely az állategészségügyi viszonyok javulásáról ad
számot.
Az ülés lefolyásáról tudósításunk itt következik:
Dr. Wolf Ferenc főorvos helyett dr. Andrássy Ferenc tb. főorvos ismertette a főorvosi jelentést. E szerint az egészségügyi állapot áprilisban kielégitő volt (Szegeden. A
népességi mozgalom lassankint mindig kedvezőbbé válik. Áprilisban tizennyolccal több
volt a születések száma, mint. márciusban.
A ragályos megbetegedések közül csak a vörheny jelentkezett apadó számban, a lehető
legkedvezőbb lefolyással. A Felsőtanyán egy
küteges hagymázas eset fordult elő egy szabadságos katonán, akit azonnal beszállítottak
a katonai járvány kór házba. A járvány terjedését megakadályozandó még azon a napon
a legszigorúbb óvóintézkedésebet léptették
életbe. A változó idő miatt a gyermekek között a légzőszervi hurut gyakrabban jelentkezett kedvező lefloyással. lA népességi mozgalom eredménye a következő volt: Élve
született az anyakönyvi hivatalok jelentései
szerint 99 fiu, 102 leány, összesen 198 gyermek. Meghalt 98 áu, 109 lány, összesen 207.
A népességi szapornlt tehát minusz 14.
Pálfy József árvaszéki ülnök jelenti, hogy
áprilisban iktatást n y e r t az árvaszéknél 1419
darab, ebből elintéztek 1402 ügydarabot. Május 13-ig elintézetlenül maradt 17 ügydarab.
A közgyámi hivatalba áprilisban 633 ügydarab érkezett, amelyből elintéztek 449-et,
elintézés alatt áll 184 ügydarab. A hadiárvák
létszáma Szegeden 1300.
Jánossy Gyula kir. tanfelügyelő jelenti,
bogy az elmúlt hónapban meglátogatott iskolákban a tanítási eredmény kielégitő mindazoknál a tanulóknál, akik az iskolákat rendesen látogatják, mig az iskolamulasztóknál
az eredmény fogyatékos. A munkaiskolában
16 erkölcsi züllés veszélyének kitett gyermeket foglalkoztatnak, akiben a tanítás jó hatása máris észrevehető. A kultuszminiszter
négy u j óvodának bérházban való felállítását
és megnyitását engedélyezte a tanfelügyelő
javaslatára. Ezzel az óvodák száma 24-re
emelkedett Szegeden, mig öt év előtt, mikor
hivatalát átvette, Szegeden mindössze kilenc
óvoda volt,
Uursányi Elemén kir. főügyész jelentése
szerint áprilisban a törvényszéki fogházban
rend és tisztaság uralkodott, a biztonság és
felügyelet kifogástalan, szökési eset nem for-

•^jlma.g'yajakjitma®
dult elő. Az élelmezést házilag eszközlik, az
ellen panaszt nem emeltek. A törvényszéki
fogházban áprilisban letartóztatva volt jogerősen elitélt 41 férfi, 57 nő, felebbezés alatt
15 férfi, 8 nő; vizsgálati fogságban 53 férfi és
23 nő. A rabok áprilisban munkájukkal a
kincstár részére összesen 430 korona 71 áll-t
kerestek.

7
tovay Károlyt, Piok Jenőt, Vadász Aurélt és.
Varga Mihályt .választotta meg. Köszönetet
szavazott meg az alakuló közgyűlés W i m mer Fülöp kamarai elnöknek és Tonelli Sándor titkárnak az alakulás körül kifejtett rnuii
íkásságukért és Rózsa Mihálynak a kezdeményező lépések megtételéért. Az alakuló
közgyűlés után az igazgatóság és felügyelő
bizottság nyomban megtartotta első ülését.
Az első elnökévé Wimmer Fülöpöt, alelnökeivé Koós Elemért és Wagner Gusztávot, az
utóbbi pedig elnökévé Bokdr Adolfot választotta meg. Az igazgatóság kimondotta, hogy
a tényleges üzleti tevékenység megkezdéséig
és az ügyvezető igazgatói állás betöltéséig
az ügyek további vitelére a kereskedelmi és
iparkamarát kéri fel.
Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk: Az értéktőzsdén ma igen szilárd volt
!az üzleti irányzat nagy forgalom mellett.
Magyar Hitel 1277—92, Osztrák Hitéi 927
—29, Agrár Bank 946—55, Fabank 977—
92, Forgalmi Bank 585—90, Hazai Bank
618—24, Jéfcálog 5%—608,
Leszámítoló
(Bank 759—71, Kereskedelmi Bank 5445—
55, Magyar Bank 918—30, Beocsinü 1105—
15, Salgótarjáni 1010-30, Urikánly 823—
42, Rimamurányi 1078—90, Atlantíka 1430
—50, Államvasút 994—1026, Kdzuti 795—
815.

Freiefld Ferenc műszaki mérnök az áílami utak állapotáról számolt be. E szerint
az utak minden nehézség ellenére jó karban
vannak tartva, a miiszaki személyzet időszaki munkák végzésével foglalkozik.
Alexander Lajos kir. főállatorvos jelentése szerint az állategészségügyi viszonyok
áprilisban elég jók voltak. Az első és hatodik
állategészségügyi körzetben a veszettség
szórványos esetei és a harmadik állategészségügyi körzetbe®, a sertészvész szórványos
alakban fordult elő. A város területén elhullott áprilisban 10 ló, 1 szarvasmarha, 46 sertés és egy kecske. A közvágóhídon leöltek és
a közfogyasztás céljaira alkalmasnak találtak 569 nagy marhát, 91 növendék marhát,
513 szopóborjut, 1025 sertést, 226 juhot, három
kecskét, 100 bárányt és 13 lovat.
Tőrös Sándor kir. tanácsos, pénzügyigazgató jelentése szerint áprilisban a mult
év ugyanezen havához képest az egyes adónemek jövedelmezőségében és pdeig egyenesadóban 13.345, hadmentességi díjban 105 korona csökkenés mutatkozik. A jövedelem,
vagyon és hadinyereség adóban az előző év
ugyané havához képest 373.124 korona emelÍJ AV®
kedés mutatkozik. Előírtak áprilisban egyeoooo
nesadóban 26.319 koronát. Tárgyváltozás ciAZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:
mné törültek 30.082 koronát. HázadómentesHétfőn
és kedden.: „A Vízözön" dráma 5 felvonásban.
séget három esetben állapítottak meg és
Strindberg Ágost viiághirü dán' író remekmüve.
végül 11 szegedi lakos részére 11,523 korona
Rendezte: Richárd Osvalci. A főszerepekben: Bernd
adóhátralék erejéig engedélyeztek fizetés-haAldor és Leói tine Kühnberg.
lasztást, illetve havi r é s z l e t f i z e t é s i k e d v e z - ' S z e r d á n és csütörtökön : „A Komédiásvér" dráma ő
felvonásban. A főszerepben Asta Nielsen. és „Es4
ményt.
után köpönyeg" vi^fáték 3 részben.
A bizottság a jelentéseket tudomásul vette. Péntektöl-vasárnapig „A Megbélyegzett" dráma 4 fel-

KÖZGAZDASÁG

vonásban. Irta és a főszerepbe Berky Lili.
Hétfőn és kedde „TÍirfhiénák" detektív dráma 5 felvonásban, Harry Piel film.
s

A VA.3S MŰSORA:

Vasárnap „Asszonybecsület" társadalmi dráma 4 felvonásban.
Hétfőn: „A Tikos irás" detektív dráma 4 részben.

oooo
A déimagyarországi átmes.stgazdssági
AS APPOLO MtpSORAi
részvénytársaság megalakulása. A délmaVasárnap:
„Hét
Sten örökösök" detektív dráma 4 részgyarországi átmenetgazdasági
részvénytárben. Erich Kaiser Titz.
saság vasárnap délelőtt tartotta alakuló köz- Hétfőn: „A Szent Szivrend koldusa." Bűnügyi dráma
gyűlését a kereskedelmi és iparkamara nagy3 részben és a „Két anya" dráma 2 felvonásban.
termében. Az ülést Wimmer Fülöp kamarai
elnök nyitotta meg és konstatálva, hogyv a
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
törvényes formaságok betartattak, ismertetKiadótulajdonos: Várta? L.
te az u.i alakulás célját és a kamarának az
uj alakulás körül kifejtett tevékenységét. Bexiiribiea;»awaaaaitiminihbbasrabwpie>.<<»»i
jelentette, hogy az egy millió koronára tervezett részvénytőke nemcsak áíá van irva,
hanem, jelentékenyen tul is van jegyezve és
igv az alakuló közgyűlésnek a jegyzések egy
a legtápdusabb eledel csibének, kacsának, növendék
disznónak, halnak, galambnak, fácánnak, kutyának,
részét le kel! csökkenteni'. Ez a nagy érdekmacskának és húsevő vadnak. Öt kilótól fölfelé dalődés bizonyítja, hogy Szeged gazdasági élerabos, liszt és pogácsa alakban, minden mennyiségtének vezetői felismerték az alakulás jelenben, jutányos árban szállíttatik. Boros Samu és Tsa
tőségét, amely biztosítani kiványa, hogy a
erőtakarmánygyár Erzsébetfalva.
demobilizáció alkalmával felszabaduló anyagokból és készletekből a helyi piac is megfelelően részesedjék. Közölte egyúttal, (hogv a
kezdeményezők részéről bizonyos előzetes
megbeszélések történtek az ügyek vezetését
Rongyos és használhatatlan kerékpár
illetőleg s ez alapon javasolta, hogy a lehekülső gummiját vigye felújítás vegett
tőleg minden fontosabb (szakmát magábafoglaló igazgatóság tagjaivá megválasztasD F O V1 tP> LD, LF varrógép kerékpár és
f
' gramofon raktárába.
sanak Back Bernát, Bálás Zoltán, Biedl SaSzeged, Kiss-utca Keleti-palota.
mu, GlLickstal Lajos, Hei.mann Sándor. Holtzer Emil, Kecskeméti Antal. Koós Elemér,
Milkó Ferenc, Pál Dezső, Popper L. Mór,
Szőnyegek, moquette plüschök, ágyRózsa Mihály, Szász Ernő, Valihora István,
ás asztalferitők, csipke é s szövet
Wagner Gusztáv, Wellisz Géza, Wimmer
függönyök legnagyobb választékban
Fülöp. Külön megbízatású igazgatósági tagok
lettek Balogh Kárelv városi tanácsos és dr.
Tonelli Sándor kereskedelmi és iparkamarai
titkár, akik a minisztériumokkal és a hasonló
rendeltetésű országos intézettel való kapcsolatot lesznek hivatva íentartani. A felügyelőszőnyegáruházában
bizottság tagjaiul a közgyűlés 'Bokor AdolSzeged, Kárász-utea (Wagner-palota.)
fot, Fenyő Henriket, Landesberg Mórt, Ot-

Zsirtöpörtő erőtakarmány

Jfmcs többé pmmihiány.
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Szeged sz. kir. város közélelmezési

hivatala.

Hirdetmény.
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter urnák a
polgári lakosság lábbeli szükségletének fedezéséről kiadott 3186311918. számú rendelete folytán az
alábbiakat hozom a város közönségének, ugy az ipari
és kereskedelmi tényezőknek tudomására:
I. Polgári célokra szolgáló bőrök felhasználása és
forgalombahozatala:
Készbör feldolgozó üzemek (vállalatok, cégek, egyének, stb.) a jelen rendelet életbeléptének napján birtokukban levő, úgyszintén a később hozzájövő és polgári cipő készítésére, vagy javítására szánt bőranyagokat (hulladékokat is) csak a Népruházati Bizottság
(Cipőosztály, Budapest, VI., Vilmos császár-ut 43.) rendelkezései szerint dolgozhatják fel. E rendelkezés kiterjed a cipőgyártó üzemeken kivűl a cipófelsőrészeket,
a börtalppótlókat, a bőrtalpvédőket és börcipőfüzöket
előállító üzemekre is.
Üzemek alatt ezen vonatkozásban a mechanikai
berendezésű gyárak, a részben gépi, részben kézierövel
dolgozó gyáriüzemek, továbbá a kisipar keretét meghaladó, kizárólag kézierővel tömegtermelő, bőrfeldolgozó üzemek értendők.
Cipő alatt mindenfajta lábbeli értendő.
Az 1918. évi május 15-ik napjától kezdve kész
bőr kereskedők (közvetlenül az iparosokat ellátó kereskedők) az ezen napon birtokukban levő vagy később
hozzájövő kész bőröket (hulladékokat is) éí cipő felsörészeket csakis az általam a bőr és cipő ellátással
összefüggő ügyeknek a jelen rendelet értelmében
intézésével megbízott városi közélelmezési hivatal
vásárlási engedélyével adhatják el és csakis az engedélyben megnevezetteknek — (iparosok, cipőgyártó
vagy javitó üzemek stb.)
Készbőr kereskedők kötelesek 1918. évi május
hó 15 napján meglevő összes készbőr és cipőfelsörész
készleteiket a fajták és ezek mennyiségének részletes
feltüntetésével ezen a napon, a később hozzájövő
készleteket pedig megérkezésük után haladéktalanul a
bőrutalványok kiállításával megbízott közélelmezési
hivatalnak a rendelkezésükre bocsájtandó bejelentő
lapok felhaszdálásával bejelenteni.
II. Cipők forgalomba hozatala.
Az 1918. évi május 15 napjától kezdve akár uj
akár ócska, de még használható állapotban lévő cipőket közvetlenül a fogyasztóknak csakis a cipő utalványok kiállításával megbízott közélelmezési hivatal
által kiállítandó vásárlási engedélyek (cipöutalvány)
ellenében szabad kiszolgáltatni.
Mérték utáni megrendelésre készülő cipők, melyek
a rendelet életbeléptekor már munkába vannak, a megrendelőknek az 1918. évi junius 30. napjáig még kiszolgáltathatók, a megrendelők névsora azonban a közélelmezési hivatalnak az 1918. évi május 20. napjáig bejelentendő.
Cipőgyártó üzemek és cipő nagykereskedők kötelesek a rendelet életbelépte napján birtokukban meglévő cipőkészleteiket legkésőbb az 1918. évi május hó
15. napjáig a Népruházzti Bizottságnak a fajták, nagyság számok és mennyiség szerint részletezve és az
egyes cipők árainak feltüntetével bejelenteni. Cipőgyártó
üzemeken és cipő nagykereskedőkön kivül mindazok,
akik eladás céljaira cipőket raktáron tartanak, kötelesek
az 1918. évi május hó 15. napján birtokukban meglévő
cipőkészleteket legkésőbb az 1918. évi m á j u s hó 29.
n a p j á i g a később hozzájövő készleteket pedig a megérkezésük után haladéktalanul fajták, nagyságszámok és
mennyiség szerint részletezve és az egyes cipők árainak
feltüntetésével a rendelkezésükre bocsájtandó bejelentő
lapok felhasználásával a közélelmezési hivatalnak bejelenteni.
Nem tartoznak az utalvány és bejelentési kötelezettség kényszere alá:
teljesen fából készített cipők, fatalpu szandálok,
papucsok bőralkatrészek nélkül, cipők szalmafonatból,
árcipők, csecsemő cipők, fürdő cipők.
III. Népruházati szervek.
Abból a célból, hogy a polgári lakosság cipőszükségletének biztosítása a helyi körülmények lehető figyelembe vételével legyen foganatosítható: Szeged város
területére kiterjedő hatáskörrel, városi
népruházati
bizottságot fogok — rendelet intenciói értelmében —
alakítani.
IV. A cipőre való igényjogosultság.
A cipőutalványokhoz való igényjogosultságot a cipöutalványkiállitásával megbízott közélelmezési hivatal
fogja megállapítani, tehát a cipő utalvány elnyerése
iránti kérelmek — a közélelmezési hivatalhoz nyújtandók be, ahol a később a mellékletként becsatolandó
sziikségletbejelentő lapok és készletbejeientő lapok űrlapjai is a közönség rendelkezésére bocsájtatni fognak.
V. Cipőkért követelhető legmagasabb árak.
1918. évi május hó 5. napjától — a cipőárukért a
korábbi rendeletek alapján felszámitható kicsínybeni
eladási árak olykép módosulnak, hogy a cipőkért a
korábbi rendeletek szerint felszámitható legmagasabb
ár (függő jegyek, talpba vésett maximális árak) helyébe
az illető cipő fajtára nézve a jelen rendelet értelmében
legmagasabb árul megszabott ár lép, — abban az esetben, ha ez az ár kisebb mint a korábbi rendelet szerint felszámitható kicsinybeni ár.
Az ekkép követelhető alább felsorolt legmagasabb
árnál magasabb áren cipőket árusítani tilos.
Ugyancsak tilos cipőt a jelen rendeletben megszabott "árnál drágábban vásárolni.
A legmagasabb árak jegyzékét a fogyasztót közvetlenül ellátó kereskedő és kisiparos köteles üzletében feltűnő helyen kifüggeszteni.
VI. Büntető rendelkezések.

Jelen rendelet "bármely rendelkezésének megszegése vagy kijátszása a m. kir. minisztérium 1120/918.
M. E. számú rendelete értelmében büntetendő és az,
aki a jelen rendeletbe ütköző kihágás miatt jogerősen
elitéltetik, a bőr-, illetve a cipő kiutalásból egy évig
terjedő időre ki fog záratni.
VII. A cipőkért é s a cipőjavitásért követelhető legmagasabb árak jegyzéke.
A) Mechanikai cipőgyárak által gyártott cipők.
1. Fatalpu bakancs bőr, vagy vastalp védővel, zsiros
felsőbőrrel (szövetbetéttel is)
25—30 3 1 - 3 4 3 5 - 4 1 42—46
nagyság számokban
kor. páronkint
Kicsinybeni eladási ár 20.—
24.—
29.—
33.50
2. Munkáscipő bőranyagbói.
Zsiros borjubőr, tehénbör, hasitékbör,
kicsinybeni eladási ár
60.— K 66.— K 54.— K
b) Női cipő,
kicsinybeni eladási ár
57.— K 63.— K 51.— K
Füzőscipő teljesen bőrből,
a) Magasszáru férfi cipő :
Felsőbőr, borjubőr, boxbőr, sevróbör, vagy más krómbőr
szeges varrott
páronkint
kicsinybeni eladási ár
68.25
77.b) Férfi félcipők:
szeges varrott
páronkint
kicsinybeni eladási ár
64.50
73.25
c) Magasszáru női cipők:
szeges varrott
páronkint
kicsinybeni eladási ár
65.75
74.50
d) Női félcipők:
szeges varrott
páronkint
kicsinybeni eladási ár
62.—
70.75
e) Magasszáru gyermek, fiu és kis női cipők
25 29
30—34
35—39
nagyság számokban
kicsinybeni eladási ár
szeges varrott
szeges varrott
szeges varrott
37.20 43.50
42.20 49.50
52.30 60.75
f) Gyermek, fiu és kis női félcipő :
25-29
30-34
35-39
nagyság számokban
kicsinybeni eladási ár :
szeges varrott
szeges varrott
szeges varrott
49.50 58.30
34.75 41.—
40 — 47.—
B) Vegyes (részben gépi, részben kézi erővel dolgozó) üzemek által gyártott cipők.
1. Fatalpu bakancs bőr, vagy vastalpvédővel zsiros
felsőbőrrel, ugyanazon áruk mint az A/l. alattiak.
2. Munkáscipő teljesen bőranyagból.
a) Férficipők:
Felső b ő r :
zsiros borjubőr, tehénbőr, hasiték
K páronkint
kicsinybeni eladási ár
70.—
77.50
62.50
b) Női cipők:
K páronkint
kicsinybeni eladási ár
65.75
74,—
59.- *
3. Füzőscipő teljesen bőrből.
Felsőbőr: Borjubőr, boxbőr, sevróbőr vagy más
krómbőr.
a) Magasszáru férficipő
szeges, kicsinybeni eladási ár
páronkínt K 80.50
b) Férfi félcipő
szeges, kicsinybeni eladási ár
páronkint K 77.—
c) Magasszáru női cipő
szeges, kicsinybeni eladási ár
páronkint K 78.25
d) Női félcipő
szeges, kicsinybeni eladási ár
páronkint K 74.5C
e) Magasszáru gyermek, fiu és női cipők szeges:
25—29
30-34 35-39
Kicsinybeni eladási ár
nagyságszámokban
K. páronként.
42.20
48.50
59.50
f) Gyermek fiu és kis női cipő szeges:
25-29
30—34
35—39
Kicsinybeni eladási ár
nagyságszámokban
K. páronként
39.75
46.56.Varott cipőkre ugyanazok az árak érvényesek, mint az
A) 3. alattiak.
c) Középüzemek (Kizárólag kézierővel történendő
cipőgyártó üzemek) által gyártott cipők.
I. Fatalpu bakkancs bőr vagy vastalpvédővel zsiros
felsőbőrrel.
Ugyanazok az árak, mint az A) 1. alattiak.
2. Munkáscipő teljesen bőranyagbói:
a) Férfi cipő:
Felsőbőr,
zsiros borjubőr, teliénbőr, hasitékbör,
K. páronként
Kicsinybeni eladási ár 77.—
84.50
69.—
b) Női cipő.
Felsőbőr,
zsirose borjubőr. tehénbőr, hasitékbör.
K. páronként
Kicsinybeni eladási ár 73.—
80.50
65 75
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3. Füzös teljesen bőrből.
Felsőbőr: Borjubőr, boxbőr, sevróbőr, vagy más krómbőr
a) Férfi cipő.
*
Szeges
magasszáru
félcipő
K. páronként.
Kicsinybeni eladási ár . . 94.25-\
80.50
b) Női cipő.
Szeges
magasszáru
félcipő
K. páronként
Kicsinybeni eladási ár . . 91.75
88.—
c) Gyermek, i'iu és kis női cipő szeges,
25-29
30-34
35-?39
nagyságszámokban
magasszáru félcipő magasszáru félcipő magasszáru félcpö
Kicsinybeni eladási ár
47.00
43.50
54.50 5 1 . 67.—
63.25
4. Kifordítva varott, vagy vasszeges gyermekcipő
20—28 nagyságszámokban
Kicsinybeni eladási ár
K. páronként
30.d) Kisiparosok által előállított cipők:
1. Varott cipő mérték után rendelve teljesen bőrből
készítve.

i.

ii.

111.

Férfi magasszáru cipő
165.— 1 5 0 . 140.Férfi fél cipő
155.— 140.— 130.—
Női magasszáru cipő
160.— 145.— 135.—
Női félcipő
150.— 135.— 125.—
2. Szegestalpu cipő mérték után rendelve teljesen bőrből készítve.

1.

ii.

iii.

Férfi, vagy női magasszáru cipő 145.— 130.— 120,—
Férfi, vagy női félcipő
135.— 120.— 110.—
Megjegyzés az 1. és 2.-hoz A) i. csoportba a Budapest Székesfőváros területén levő kisiparosok és a
II. csoportba 50.000-nél nagyobb lakosszámu vidéki
városokban levő, a III. csoportba a többi kisiparosok
által előállított cipők tartoznak.
3. Szeges talpú raktári cipők teljesen bőrből készítve.
K. páronként
Férfi magasszáru cipő
95.—
Férfi fél cipő
„
90.—
Női magasszáru cipő
'
92.—
Női félcipő
88.—
4. Gyermekcipőkért csak a C) alatti kicsinybeni eladási
árak követelhetök.
5. Közönséges csizmák teljesen bőrből készítve:
Keményszárú férfi csizmák zsiros tehén v borjubörböl
K. páronként 150.—
Keményszárú „
hasiték bőrből K. páronként 140.—
Puhaszáru férfi zsiros tehénbőrből; K. páronként 130.—
Puhaszáru férfi csizmák zsiros borjubörböl
140.—
Puhaszáru férfi csizmák hasiték börböl
120.—
Nöi csizmák "zsiros tehénből
100.—
e) Cipőjavitási munkák legmagasabb á r a i :
A hozzávaló összes anyagok árának hozzáadásával
K. páronként
Férfi vagy nöi cipő fejelés talpalással együtt szeges 38.—
» ' » » » „
„
„
varott 46.—
Fiu vagy leány cipő „
„
„
szeges 30.—
»
„
„
„
„
„
varott 38.—
Gyermekcipő 30 számnál kisebb fejelés talpalással
együtt
25.—
sze

8e® )
varrott < 14.—
^ges é

Férfi cipőtalpalás
r
^
Női cipőtalpalás

Férficipő sarokjavitás
4.—
Nőicipő sarokjavitás
3.80
Fiu vagy leánycipő talpalás 30—35 számig
8.—
Fiu vagy lánycipő sarokjavitás 30—35 számig
3—
Gyermekcipő talpalás 30 számnál kisebb
7.—
Gyermekcipő sarkalás 30 számnál kisebb
2.50
Talpfoltozás
2.50—3.50
Férfi cipő vagy női cipő orboritás (kaplizás)
10.—
Fiu vagy leánycipő orboritás 30—35 számig
8.—
Gyermekcipő orboritás 30 számon alól
6.50
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