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Egy interpelláció.
A múlt heti sztrájk több elsőrendű jelentőségű országos dolgot vont el a sajtó
megvitatása elől. Képtelenség, hogv ma. a
miikor úgyszólván nap-nap után torlódnak
egymásra a fontos események, ezek- valamennyiére visszatérjünk. Kószó István nagyon értékes interpellációját azonban nem
hagyhatjuk megvitatás nélkül. Nemcsak azért, mert a népszerű szegedi képviselőnek
ujabb parlamenti sikert hozott, hanem azért
is, mert a háborúban álló ország régi és általános panaszát tette szóvá a képviselőházban, remélhetőleg nem eredmény nélkül.
Kószó eddigi képviselőházi szereplésével
a leghelyesebb irányt követte. Pártállását
illetőleg soha kétség fenn nem foroghatott,
mégis: nem tartozott a kormányok méztől
csöpögő szavú hajbokolói és nem sorakozott
oroszlánhangu kárhoztatói közé. Nem tudjuk, tudatosan cselekszi-e, de az a benyomásunk, mintha egy-egy szónak kiejtése, egyegy lépésnek megtétele előtt igv okoskodnék: nehéz napjait éli a nemzet, minél kevesebbet a politikából, a zajosságból, annál többet a sebek orvoslását célzó intézkedések,
az üdvös reformok sürgetéséből, a bajok
őszinte feltárásából. És iKószó különösen ez
utóbbit cselekszi interpellációi során. Nem
kormánypárti, nem ellenzéki, hanem nemzetpárti és olyan hangon, mely nem a pártok,
hanem az egész sebből vérző nemzet ügyé:
szolgálja, tárja föl a bajokat és hadakozik
orvoslásukért.
Legutóbbi felszólalása a beteg és segédszolgálatos katonák ügyébgn érinti bizonyos
fokig a frontok életét is. a front mögötti ország életébe pedig mélyen belevág. Azok a
sérelmek, amelyeket ott Kószó felsorol, fenn.
állanak. Mindenki tud róluk, de a sajtó munkájának irányát most nem a mi kezeink
szabják meg, a (képviselőházban pe,dig a legtöbb baj és visszásság vagy egyáltalán nem,
vagy nem megfelelő módon jut szóhoz. Ezért volt, hogv a beteg és segédszolgálatos
katonák sorsáról nem irtak és vagjí nem
beszéltek vagy nem megfelelően beszéltek.
Kószó most beszélt róluk. A képviselőházban, az egyetlen helyen, ahol a háboiu alatt
is szabadon lehetne föltárni minden jogos
sérelmet, vérző sebet és indokolt igényt.
Frázisoktól mentes, egyenes és cikornyájtlan
beszédéről eszünkbe jut a sok cikornya a hősökről, aki'k egészségüket, testi épségüket és
életüket áldozzák. Mi mindazt, amit a hősökről irtak és beszéltek a háború alatt, nagyon
komolyan vettük. Ezért szivünkben elnézéssel és megbocsájtással szenvedtük el a legrettenetesebb frázist is. mely róluk szólt,
mert hittük, hogv a szépnek szánt, de nem
sikerült mondatokat mindig szép és sikerült
tettek fogják követni. Kószó beszédéből most
ismét kiált felénk a nemzeti kivánság: becsüljétek meg a katonát, aki a frontról betegen, sebesülten, vagy egészségesen hazajön
közétek. Becsüljétek meg a lerongyolódott
altisztet, a üiszkosruháju közkatonát. A legszebb mondatok, melyekkel babért fűztök
fejeik köré, cselekedeteitek legyenek, amelyekből sugározzék az emberség, a szeretet,
a megértés, a méltánylás, a becsülés.
Ez intelem mellett, mely polgárnak és
katonának egyaránt szól, a polgári élet indokolt és kielégíthető érdekeinek helyes fel-
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ismerése is átlengi az interpellációt. Nem
egyesek és társadalmi rétegek, hanem a
nemzet érdeke, ihogv a civil termelő munkának a háború negyedik.évében is megadassák a minél nagyobb teljesség. A polgár és
a katona érdeke ma közös. A nemzet jöyője
és biztonsága nemcsak a lövészárkokban,
hanem a termőföldeken, az ipartelepeken, az
irodáikban és az üzletekben is épül. Kószó
helyesen ismerte fel a hadviselés célját és

Kedd. julius 2.
módját, amikor ezek számára sürgette mindazokat, akik a kaszárnyákban fölöslegesek
vagy hasznavehetetlenek. Előadásának komoly hangja, tárgyilagossága, érvei nem tévesztettek célt, amit a honvédelmi miniszternek a beszéd alatt elhangzott megjegyzéseiből megállapíthatunk. A közvélemény még
csaik azt várja, hogy ugyanerre a megállapitásra miniszteri rendelkezések adjanak
okot.

Kelet-Oroszország elszakadt a
bolsevikiektől.

Ismét erőre kapott az ellenforradalom. - Az antant
Kerenszkit segíti uralomra. —
Oroszországban ismét erőre kapott az
ellenforradalom. Az antant, ugy látszik, elérkezettnek látja az időt arra, hogy a bolseviki-kormány ellen mozgalmat szítson és
egy sikerült áílamcsinnyel újból karjaiba
kergesse Oroszországot. Nem soká kellett
várni Kerensziki londoni és párisi utazásának
magyarázatára. Az angoloknak és franciáknak igen kedves Kerensziki egyénisége és
kormányzati programja. Rászolgált az antant elismerésére akkor, amidőn a forradalom őszinte híveinek ámulataira offenzívát
kezdett Ausztria-Magyarország ellen. Az
offenzíva — Oroszországnak a forradalomban megfogyatkozott ereje és csapatainak
hősiessége miatt — nem sikerült és KerensJz'ki helyét a béke jelszavával a bolseviikiek
váltották fel. Oroszország élére Lenin és
Trocikij került, ami egyet jelentett azzal,
hogy Orozország az antant céljai számára
jó időre elveszett.
Az antant azonban nem adta föl azt a
reményt, hogy Oroszorázágot háborús céljainak visszahódítja. Solkáig nem kedvezett
erre az idő. Most, ugy látszik, nemcsak az
orosz viszonyok fordulata, hanem egyéb, az
antant részére biztató jelenségek miatt is,
az orosz elieniforradaloim ujult ereire kapott.
Állítólag Kelet-Oroszország már teljesen elszakadt a bölseviikiektől, a parasztok nem
akarnak gabonát szállítani a szovjet-kormánynak, sőt a munkásság tekintélyes része
is elfordult már Leninéktől.
Bár ezeknek a jelentéseknek hitelességéhez rendesen szó fér, valami igazság van
bennük. Annyi föltétlenül, hogy az antant
nem riad vissza semmi eszköztől, hogy
mostani sízorult helyzetén könnyiiteni és —
ha lehet — a hadiszerencse kerekét ismét
maga felé fordítsa.
GENF, julius 1. Párisi újságok lelkesen
üdvözlik Kerenszkit a közéletbe váló vissza-

térése alkalmából. Azt hiszik, hogy e tényt
nek kedvező hatása lesz a nyugati eseményekre. Az antant semmit sem hlagy kisérletlenül, hogy Oroszországban államcsínyt
idézzen elő. Kerenszkinek a visszatérése
csak idö kérdése. A Secolo párisi híradása
szerint az antantnak Oroszországban valói
szereplését a versaittesi haditanács fogja
majd megvitatni. Ez a kédés akkor válik
majd aktuálissá, ha az ellenforradalom Let
ninéket meg fogja buktatni, amely előbbutóbb bekövetkezik.
BERN, julius 1. Londoni távirat szerint
a szovjet-kormány helyzete egyre rosszabbodik. A munkások nagy tömege átpártolt
a boisevikiek ellenségének táborába. Moszkvai munkások határozati javaslatot fogad-;
tak el, amely szerint követelik a szovjetkormány azonnali lemondását, az alikotmányozó gyűlés azonnali egybehivását. A parasztok megesküdtek, hogy a bölseviikieknek nem szállítanak többé búzát. Moszkvában és Pétervárott az éhség rettenetes méreteket öltött. Keleíoroszország már teljesen elszakadt a bolsevikiíektől.
ZÜRICH, julius 1. A népbiztosok tanácsának parancsára letartóztatták a kiadeítek
központi végrehajtó bizottságának összes
tagjait, egy sereg ismert politikust, köztük
Skin volt minisztert. A kadettpárt nemrég az
antanthoz fordult segitségért, hogy ezzel meg
akadályozza a német-orosz tárgyalásokat. A'
cár meggyilkolásának hírével is csak komi
promittálni akarják a boíseviki kormányt.
MOSZKVA, julius 1. A szovjetek kongresszusía, amely a napokban fog összeülni,
tárgyalni fog egy indítványt, amely javasolja, hogy a Romanov-családot száműzzék,
az országból és szállítsák külföldre.
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A Monté dí Val Bellánál régebbi főállásunkba
vonluk vissza csapatainkat.
BUDAPEST, iulius 1. (Közli a miniszíterelnöki sajtóosztály.) A Piave-arcvonalon
inem történt különös esemény. Asiagotól délikeletre ismét heves Harcok voltak.
(Minthogy a Col del Rossot és a Monté
Idi Val Bellát csak nagy áldozatok árán tarthattuk volna, visszavontuk e ponton megszálló csapatainkat asteuflei erdő szélén le-

vő régebbi főállásunkba. Canovetöl délre,
Asiagonál ellenséges felderítéseket .visszautasítottunk.
Szárazföldi és tengeri repülőink a Piave
torkolata vidékén sikeres repüléseket végeztek az ellenség katonai telepei ellen és teljes
számban visszatértek.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.1
NKMHMM

191.454 fogotg, 2 4 7 6 ággu és 15.024 gépfegyver
a nyugati offenzíva eddigi zsákmánya.
. BERLIN, julius 1. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A harci tevékenység e§te a harcvonal több helyén feléledt. Az élénk feldeiritö tevékenység tovább folyt. Angol részleges támadásokat Alberttől északra visszautasítottunk.
A német trónörökös hadesoportja:
lAz Aisne és a Maas között az ellenség élénk
'tevékenységet fejtett iki. A gyalogság eröis
felderítések céljából ismételten! előrenyomult. Saint-Pierre Aiglennél és attól délre
a frianciák dél felé heves tűzelőkészítés után
támadásba fogtak; visszautasítottuk őket.
Löwenhard hadnagy 32. légi győzelmét
íaratta.

Amerikaiakkal pótolják
a kimerült francia tarfalékokat.
i: - Bern, julius 1. A Bund irja: Aizt hiszik,
hogy Franciaországban ma félmillió amerikai ka ona van, akiknek közel a fele front•"teiMgáütot teljesít, annál is inkább, mert a
hadvezetőség a kimerült francia tartalékok
követi eztében
amerikaikat kénytelen a
frontra küldeni.

Clemenceau rekonstruálja
kakinetjét.
— A francia bankot áthelyezték
Párísból. —
ROTTERDAM, julius 1. Clémenceau
kabinetjét rekonsltruálni szándékozik, főleg,
m e r t Párás védelmének kérdésében nagy
elhatározások előtt áll. Ha a németek Páris
közelébe jutnak, hogy intenzivebben bombázzák a fővárost, kérdés, hogy védjék-e,
vagy ne. E tekintetben a vélemények eltérőek. A Humanjté szerint a francia bankok
inagyrészét áthelyezték más városba.

Török hivatalos jelentés.
Konstantinápoly,
junius 28. A főhadiszállás közli: Palesztinai harcvMal: Helyenkint élénk ellenséges tüzérségi tűz állásaink
é s a mögöttes terep eílen. Nehéz ágyukból
viszonoztuk a tüzelést a Jerícho vidékén és
attól északkeletre fekvő ellenséges táborhelyek ellen.
A kölcsönös repülőtevékenység igen
élénk volt. Több légi harc folyt le, amelyek
során egy ellenséges repülőgépet vonalaink
mögött lőttünk le. A vezetőt és a megfigyelőt elfogtuk. Egy másik ellenséges repülőgépet leszállásra kényszeritettünk.
Lázadóknak Ancse és Eaan között intézett támadásait visszavertük.
A többi harcterekről /nincs újság.

A számbavétel lezárása szerint a támadás kezdetet, 1918 március 21. óta eddig a
gyűjtő-helyeken keresztül elszállított foglyok száma, leszámítva a beteg állomásokon
keresztül hátraszállitott sebesülteket, 191
ezer 454-et tesz ki; ebből az angolok 94.939
foglyot, köztük 4 tábornokot ős mintegy
3100 tisztet, a franciák 89.099 foglyot, köztük 2 tábornokot és 100 tisztet vesztettek.
A többi a portugálok, belgák és amerikaiak
közöttt oszlik meg. A harcmezőről 2476
ágyút és 15.024 géppuskát szállítottak be a
zsákmánygyüjtö helyekre.
LUDENDORFF, el*ő főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
• i ->

A francia munkásszövetség követeli az antant békefeltételeket.

Szeged, 1918. julius 2. _

Egy millió amerikai katona
Franciaországban.
Rotterdam, julius 1. A Reuter-ügynökség jelenti: Reating lord egy beszédében kifejtette, hogy minden konvenció és egyezmény értéktelenné válnék, ha -a szövetségesek céljaikat elérnék. Németországban joggal fognak csodálkozni azon, hány amerikai
harcos érkezett már Franciaországba. Számra ez időszerint legalább is egy millió.

Kerenszki tanácskozása Párisban
Páris julius 1. Kerenszki titkárával Londonból Párisba érkezett. A pályaudvarról
egyenesen a nagykövetségre ment, ahol
hosszabb ideig Maklakov-val
tanácskozott.
Njoutet szocialista képviselő a tanácskozás
egy részén jelen volt.

A kancellár tanácskozása
a szövetség mélyítéséről a német
főhadiszálláson.
Berlin, julius 1. Gróf Hertlmg birodalmi
kancellár teg/nap este a főhadiszállásra utazott. Kíséretében van Radowiíz államtitkár,
gróf Hertling kapitány, a kancellár fia, és
Winterfeld
ezredes, a hadvezetőségnek a
külügyi hivatalban levő képviselője. A kancellár körülbelül egy hétig marad a nagy főhadiszálláson. Utazásának célja, hogy megbeszéléseket folytasson azokról a tárgyalás
sokról, amelyek a szövetség
elmélyítéséről
Bécsben és Salzbrugban fognak rövidesen
megkezdődni.

Genf, julius 1. A francia szakszerveze- A cári család több tagja Angliában
tek küszöbön álló kongresszusára a párisi
Berlinj julius 1. Kopenhágából táviratozszakszervezeteik egyesült bizottsága a következő utasításokat kapta:
zák: Miklós volt cár családjának több tagja
— Követeljük, hogv az antant-államok tegnap kikötött egy angol kikötőben. Angol
kormányai békefeltdt eleiket végéé nyíltan és - hajó jhozta őket Archangelszkből.
minden kétértelműség nélkül htízzák a világ
tudomására; követeljük, hogy minden békeajánlatot. bármely oldalról jön, azömal közöljenek a
rtyilvátidssdgml
mert igazán
a legfőbb ideje, hogy a titkos diplomácia véget érjen.
MILANO: AjZ első amerikai csapatBern, julius 1. A Magyar Távirati iroda
kontingens
Olaszországba érkezett.
jelenti:. A Progres de Lyon jelentése szerint
BERN:
Párisi távirat szerint az idegen
a francia munkásszövetség nyilatkozatot tesz
közzé, amelyben nyomatékosan követeti, hadvezérek a frontra utaztak. Minden jel
hogy a munkásosztálynak bizonyos erkölcsi arra vall, hogy a nyugati harctéren fontos
elégtételt adjanak és a félreértéseket elosz- döntő események állnak küszöbön.
lassák, valamint fölvilágosítsák a népet azokBERLIN: A Wolff-ügynökség jeleníti:
ról az általános feltételekről, amelyek között
a békét meg lehetne kötni. Mindenekelőtt Az antant-hadvezetőség idegessége még
közelebbről költene körülnézni, az igazságos mindig tart. A front teljes hosszában őrjáés tartós békéről folyton felbukkanó formulát annál is inkább, mert ez idő szerint bizo- ratok /és felderítő különítmények előretörényos annexionista kampány észlelhető Fran- se révén igyekeznek a német hadvezetőség
ciaországban. Sajnálatos, hogv az antant- terveibe betekinteni. Az Amiens körüli fronkormánvok a békefeltételeket még mindig ton az angolok és Albertnél a franciák na-,
nem tették közzé.
gyobb támadásokkal igyekeznek vonalaikat
A francia szocialisták árulással
megjavítani. A támadást kézitusával és elvádolják Thomast.
lentámadással mindenütt visszavertük.
— Ribot-val összejátszva visszautasította
GENF: Az Atlanti-óceán egyik francia
Ausztria-Magyarország ajánlatát. —
kikötőjébe befutott a Vaterland nevü volt
Genf, julius 1. Francia szocialista köröknémet gőzös, amely 12 ezer amerikai katoben igen fel vannak háborodva Thomás Alnát hozott a nyugati frontra.
bert ellen, mert csatlakozott ahhoz a 40 szoPÁRIS (Hivatálos): Éjfél után újból felcialistához, akik Varainné vezetése alatt hahangzott
a riadójelzés, minthogy ujabb elzafias nyilatkozatot tettek a julius 28-án
lenséges
repülőgépek
igyekeztek Páris vidéösszeülő kongresszus előtt. Thomas ellen
két
elérni.
Védőesízközeink
/működésbe /lépheves támadásokat fognak intézni, megelőzőleg pedig pártbizottság elé idézik, minthogy tek. A riadó 2 óra 20 perckor szűnt meg.
Ribot /miniszterrel összejátszva, visszaatasi- Néhány bomba a város kültelkén esett le.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti
iötta Magyarország és Ausztria ajánlatát. !A
Populaira és a Journalé Peuple árulással julius 1-én este: Helyi részleges küzdelmek
vádolják Thomast, renegátnak tekintik és Ourqtól délre.
megfenyegetik, hogy majd leszámolnak vele
BUKAREST: A parlament harmadik
a jövőben.
olvasásban jóváhagyta a békeszerződést.
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Szeged, 191,8.

ÍUJÍHS

0.
Brenta között elfoglalt rohammal egy er s
támaszpontot, két tisztet, 31 közembert fo. lyul szállított be. A front többi részén tüze
ségiink hatásos zavaró tüzelést fejtett ki. ^
Capofilenél járőrvállalkozásokkal néhány fegg
lyot ejtettünk. A Lagarina völgye és a Sugana völgyben épülőiéiben levő vasutakat repülőink bombázták.
—
;
. í
•y

46.

Szörnyű dicsőségünk hadd zengjem éjszínű fátyolt
Fonva a lantra, melyen bomlanak az idegek.
Álom nélküli és komoran feketéllő éjszaka vadján,
Lelkem pusztáján marsol a hősi ez e r.
Látom őket a dél kövein menetelni kitartón,
Merre Szabács, Nándor, Valjevo, Nis meredez.
*
Látom éjszakon is zord messze mezők sivatagján,
Hol ugató ércek számuma förgetegez.
Látom, amint dalolón nekiszegzi az ezred a mellét,
Hogy fölfogja a vak északi Rém rohamát.
Látom délnyugaton bástyát állítani holtak
Nagy seregéből, hogy két haza védve legyen!
S látom, a messze, szilaj Piavénái emberi hídként
Holtan is ők födözik a vonuló sereget.
Ó ti fiuk, barnák, szőkék, ti Szegednek hősei, árvák,
Hol van a lant, a. babér, mely dalol és koszorúz ?
Északon és délen, keleten, nyugaton, e világnak
Minden tájékán sírotok áll s nevetek!
Hány hant domborodik s jelöletlen hány rög enyészik
Szerbia bús terein s merre Galícia van,
Lengyel síkokon és a Doberdón, távol Izonsó
És Piavé mélyén, messze kopár köveken!
Mind csöndben szunnyad s álmát álmodja a holt ott
— (Elfáradt gyermek mostoha anya ölén) —
Hűs Tisza partjáról, hol a szürke füzes• szomorún leng,
Nagy jegenyék dala zsong, szőke akác mosolyog,
Hol Dugonics búsong, Dankó muzsikál és méla Tömörkény
Darvadozik anyaföld csöndes ereszze alatt,
Hol kis házak előtt, ha vasárnap alkonya barnul,
Ülnek a jó öregek, égnek a makrapipák,
S várnak a szép eladók pötykén kivirulva az ablak
Szászorszépei közt és violái mögött,
S várnak néma, sötét sorban, siró szemmel, fekelében,
Fájdalmas szüzek és bánatos édesanyák.
Véres idők terhét hordozza borongva, lemondva
E sereg és neki már mit hoz a vak diadal?
Kedveseik vérén váltságot nyert
MAGYARORSZÁG
S szörnyű dicsőségük fénye ragyog
SZEGEDEN!

Epilógus.

Irta: Wlmmir FBlöp.

s

Juhász Gyula.

Tiltakozás angol csapatoknak a ffliiFfnan-parton
va!ő megjelenése ellen,
Moszkva, július. 1. 4 Pétervári Távirali
Iroda j elenti
külügyi* népbiztos Lockhart
angol diplomáciai képviselőnők jegyzéket
adott át, amelynek lényeges tartalma a következő :
— Az orosz szocialista ^ és a föderatív
szovjet köztársaság a nép akaratának megfelelően kilépett a hadviselő hatalmak sorából. Oroszország belső helyzete
lehetetlené
iette, hogy továbbra is háborút vigeijeit. Az
orosz dolgozó népnek és a munkások és parasztok kormányának egyetlen gondjuk, m k
szerint békében és barátságban élhessenek az
összes népekkel. Oroszország népe egyetlen
népet sem fenyeget háborúval, legkevésbé
Angliát.
Másrészről kijelenti azonban a kormány,
hogy felfegyverzett angol osztagoknak a
Aíurnian-parton való megjelenését és támadó fellépését nem az orosz csapatok támadó

fellépése provokálta és ezért ez ellen tiltat
kőzik. Az orosz köztársaság csapatainak feladata, hogy a Murman-területet minden ellenséges, betörés ellen megvédje. Ennek a
kötelességüknek a szovjet-csapatok meg is
feleltek, midőn minden észközzel védelmére
keltek az orosz területnek.
Az orosz ikprmány ezután nyomatékosan
rámutat annak szükségességére, hogy a
Murman-területen semmiféle angol vagy más
idegen csapatok meg ne jelenjenek és újból
tiltakozik angol hadihajóknak a Mitrmtinkikötőkben való megjelenése ellen és elvárja,
hogy a z angol kormány ezt az Oroszország
nemzetközi jogi helyzetével ellenkező intézkedést hatályon kivül fogja helyeztetni és a
békés Oroszországot nem fogja olyan elhatározásokba kényszeríteni, amelyek őszinte
békés szándékaival nem egyeztethetők többé
össze.

Az olaszok jelentik a Monté di
Val Bella elfoglalását.

di Bellát és makacs harc után az ellenségtői elragadták.
A nap és az éj folyamán hiábavaló volt
az ellenséges tömegeknek ellentámadása, lövészeink a támadást visszaverték, koncentrikus tüzérségi tüzünk és repülőgépeink gyors
tüzelői megtizedelték az ellenséges csapatokat. Az elfoglalt állásokat megtartottuk. Huszonegy tisztet és 788 közembert elfogtunk, a
kik négy különböző hadosztályhoz tartoztak.
Ezenfelül ágyukat, .mozsarakát és számos
gépfegyvert zsákmányoltunk.
Tovább keletre a Erancello völgy és a

Sajtóhadiszállás, július 1. Az asiagoí fensikon, ahol csapataink hősies ellenállással
június 15-én megtörték a számbeli túlsúlyban levő ellenséges tömegek támadását és
ahol olasz, francia és angol csapatok naprólnapra mutatták meg vitézségüket, tegnap
szürkületkor a harcok újból kiújultak.. Heves
tüzéíségi tüzeléstől -és szövetségeseink által
végrehaj tött erélyes old a! mozdulatok tói támogatva, csapataink megtámadták a Monté

Abból a sze,mpentbŐl, hogy e sorok nerni
közvetlenül a- választás után, hanem csákl •
ma, egész megnyugodott hangulatban jelei - :
nek meg, talán örülnöm kellene á múlt ht ü \
sztrájknak, de azért — ugy érzem — e sori„ *
kat meg ke® irnom, inert addig, amig eze j
a köztudatba át nem mennek, nem tekinti
tem expiálva azt, ami a választás alkalmi
•vall városunkban történt.
Akár politikai, alkar személyi szempont- I
ból tekintem Pálify Dániel fellépését, külön
sen és kizárólag városunk méltóságának é *
dekében, csak elitélőleg nyilatkozhatom ériét,
A politikái szempontot illetőleg le feli'
szögeznem azt, ami egyenesen játék- ve , .
hogy Pálfy Dániel, aki egész életében mii' • j
ikapárti, sőt rnéhánv év előtt, a Gerliczy-választásnál e párt vezetője volt, fellépése e.v-,
jén pártról egyáltalán nem nyilatkozott, később függetlenségi pártinak vedlett át, Hé
ugy, hogy ugv ő, mint pártvezére, Bei
Károly egy héten; át nyíltan és határozó fent
sértésnek jelezték azt, hogy őket K á r o l / k
pártiaknak mondják, hanem csak a Bizony
Ákos frakcióhoz tartozóknak mondották magukat, mig azután evidensen mivel Károlyiéit
•az egri diadal után támogatásra ajánlkoztak — mégis- csak Károlyi-pártiak let:., c'.
Amilyen csúnya mesterség a politika, an i v i.ra nem szabad az ilyen politikai vitustái.cot
Szeged város intelligens, komoly pokjfárafe
val megkísérelni.
A személyi kérdésről alkaratom és
nációm ellenére is nyilatkoznom kel,
hát itt sem állhatok meg azelőtt, hogv. é'M
Pálfy Dánielnek talán 20 é.ve igaz, jó.'burája
ja vagyok,, talán ,már szolgálatot is tettem
neki, és ha £$lnap erre-alkatom nyílik, <zt
készségesen újból meg fogom tenni; de városunk reputációja érdekében itt is rá telj
mutatnom .arra. hogv hiába, n e m j e h e t k l é g i
az, hogv valaki
néhány jó bajatja unszolására és támogatásával — Szeged város
első kerületének képviselője akar -lenni, chea
megfelelő érdem is keli-és, hiába igyeks: \rii
én, aki Pálfy Dániel egés'z múltját elc.-gé
ismerem, az ő múltjában arra való érdemet
keresni, hogy ő az ország második városának első kerületi képviselője legyen. Ki Gt
mondanom, hogv egyetlen egy oly érde léi
nem találók, amely őt ezen nagvon-fontc
magas állásra hivatottá tette -volna.
Szeged városában nem. lehet elég a \
hogy egy Sor ember azért állt mellé, n
vadásztársa, egy másik rész, mivel re^auctársa, egy harmadik, mivel jó és - keu< >
a&ztaitárs. de még az és különösen iaz • u
lehet elég, hogy őt a hagvgyárost egynéh .v
kisiparos a testületben mindenáron f ő v e z ö ré
akárja avatni és én egyenesen üdvözlöm
Szeged város polgárságát, hogv a válasz-ásj
alkalmával mindezen szempontokat fono-j
rálta és a nagy erőltetés dacára, csak fh •
volt az, aki ezen jelöltség mellett leszava; u.
Kézenfekvő dolog, hogy e cikken; a
nem akarok és nem akarhatok elérni^ ni h,
minthogy városunk érdekében, a nagykő; nség elé tárom ezen reflexióinkat' azon szándékkal, hogy hasonló kísérletekkel és egyesek vagy klikkek erőszakoskodásaival e
rosban többé ne találkozzunk.
mfivdsn&k. Réz- és ruggya
bélyegzők gyéri áron, nemesi címerek festve, művésziesen . v . .
S z e g e d , D e á h Fereiie-a. 2 8 .

DELMAGYÁRGRlSZÁG

A vidéki hírlapírók
közgyűlése.

| Ezután megválasztották a szociáliis bizottsá- valójában, h o g y minden szükséges nyersgot, amelynek tagjai lettek: Benedek Árpád anyagot megszerezhessen'.
(BhdapesÜV Sulik Kálmán (Árad), Székely
.Beszédét nyilvánvaló bókeajánilatnak teJános (Újvidék), Katona Béla (Nagyvárad), kinti, amely lényegében Angliának szól. (Ami
Szász Endre (Kolozsvár), dr. Szepesi (Miksa Franeiaországtot illeti, erre Kühllmann nem
(Kassa), Kertész László (Nyíregyháza), Som- veszteget fáradsága). Ki lehet olvasni befai János (Nagybecskerek), Győri Imre (.Bras- szédéből, hogv Németországban az okos emsó), Tölgyes Gyula (Szeged), Olasz Pál (Arad) berek igen nyugtalankodnak. Az osztrák veés Hubán Endre (Temesvár). A szociális bi- reség ezt a nyugtalanságot fokozta, mert
zottság elnökévé Benedek Árpádot, helyettes Németország belátja, hogy Ausztriától mit se
elnökévé Sitiik Kálmááfe előadójává Székely remélhet és hogy a kettős monarchia hamaJánost és jegyzőjévé Tölgyes Gyulát válasz- rosan ujabb teherré válhatik.
toták. A szociális bizottság megalakításával
Ha a németek keleten szabad kezet és
kapcsolatban a közgyűlés elhatározta, hogy a azon kívül mindent megkapnának, amit
Budapesti Újságírók Egyesületével együtt kö- Észak- és Déloroszországban megszállva
zös vezetéssel, szabad szervezetet létesít, a tartanak, ugv a háborúból sokkal erősebben
melynek vidéki központjai is lesznek. Az kerülnének ki. mint ahogyan abba beteldwPegyik központot Szegeden alakítják meg. Mi- koztak.
után még Gyulai Zsigmond egy nagy sajtóalap -létesítését indítványozta, a közgyűlés
véget ért.
_
i i
;

— Viharos vita a szervezkedésről. —
Budapestről telefonálja tudósítónk: A
(Vidéki .Hirlapirók Országos Szövetsége vasárnap délelőtt tartotta meg közgyűlését a
Kereskedelmi Kamara helyiségében. Szávay
Gyula elnök megállapította a határozatképességet. 34 tag volt jelen és 95 adott írásbeli
meghatalmazást. Az elnök beszámolt az elmúlt év eseményeiről, igy a söjtószállási alap
megalapításáról, amely ötvenezer koronára
az Otthon-alapról, amely 200 ezer koronára
a segély-alapról, amely 100—130 ezer koronár a rug. Hangsúlyozta, hogy a közgyűlés feladata a tagok szociális érdekeinek a biztosítása és hogy az alapok alapszabályszerűen
kezeltessenek. A kamatok azzal is erősbithetők, ha a fővárosi székházat eladnák, mert 100
ezer KJ-val értékesebb ma. Az alapok igy félmillióra rúgnának és meg volna az egyesület
negyedszázados fennállásának legszebb emlé- Hazug olasz Jelentés •ffcnzivánk
ke. Ami az ő személyét illeti, bejelenti már
céljáról.
most, hogy a jövőben nem kíván az egyesület
Bécs, julius í. A Magyar TávMaé! IMda
élén állani.
jelenti: A Steíani-ii gy nökség közzétesz egy
> | Sulik Kálmán (Arad) állást foglalt ama a semleges külföldi sajtóban megjelent hivatagok ellen, akik egyben lapkiadók. Szerinte talos jegyzéket, amely azt állítja, hogy ofezek vannak többségben és igy a V. H. 0. Sz. fenzívunknál az volt a szándékunk, ihoev az
csak bitorolja a cimét. iMóst is az elnök 90 olaszul beszélő osztrák-magyar katonákat az
szavazatot rejteget tarsolyában, ezek mind olasz vonalakba dobjuk és ezáltal pánikat, és
lapkiadók .A vezetőség is ilyenekből áll. Ezek- rendetlenségéi idézzünk elő. Az olaszok ai
után nem lehet csodálkozni azon, ha az egye- Hétközség fensiikján el fogtak tóét olasz
sület nein törődik az újságíró tagok szociális
szervezésével. Ezért akarja a vezetőség az egyenruhába öltözött osztrák-magyar katoalapítványokat az alapszabályokban lekötni, nát. A hadijog rendelkezései .alapján mindanehogy egy része a szervezésre költessék el. kettőt agyonlőtték.
Megáll api tást nyert, hogy a Hétközség
Az elnöki jelentést nem veszi tudomásul,
fensikján
álló osztrák-m'agvar hadseregek
azonban bizalmatlanságának ad kifejezést,
i . Az elnök válaszolt a felszólalónak. Kije egyikének sem volt szándékában ai Stefanilentette, hogy a szövetség nem szakszervezet, ügynökség által e tendenciózus közleményj xnem társadalmi szervezkedés. Suliik foly- ben foglalt intézkedések bármelyike, miért is
t t á a beszédét és a hallgatóság nagy figyel- nyilvánvaló, hogy az ügynökségnek a közleközött fejtette ki, hogy az egyesület gáz- ménye azt a célt szolgálja, hogy az olasz
'uasági és nem társadalmi egyesülés és ha a csapatokhoz annakidején átszökött cseh kakiadók ezt nem akarnák, akkor változtassák tonákat, akik talán még az osztrák-magyar
meg a cimét, mert a hivatásos újságírók nem egyenruhába harcolnak, igazolják.
fogják tűrni azt, hogy az ő nevükben orszá- Az angolok Ismét beteg embernek
gos gyűjtés folyjon a lapkiadók részére.
tüntetik fel a monarchiát.
<Székely János IKagyvárad) szemére vetette az vezetőségnek, hogy még csak jóindu- — Mértékadó válasz Kühlmann beszédére. —
latot se tanúsított ,az ujságirókkal szemben,
Lmdan, iunius 29, A Reuter-ügynökség
szégyennek tartja, hogy ebeknek kérni kell a
értesülése
szerint az alábbiak a mértékadó
veztőséget, hogy ők is közreműködhessenek.
angol
körök
véleményének tekintendők KühlHajnal Jenő derültséget keltő hangon üdvözölte a megjelent nyomdászokat, orvosokat és mptnn beszédéről: Nincs semlmi kétség aziránt,' hogy a német államtitkár Angliának
fogtechnikusokat.
Mayor József (Újvidék) csak mellékesen tudomására akarta hozni, hogy Angliával a
említi fel, hogy a ^szegedi újságírók sztrájk- főkérdésben megegyezésre juthatna, ha Néjával mindenki foglalkozott, csak az egyesü- metország szabad kézit Mama keleten. A nélet nem. és akkor se tett lépseket, amikor a met miniszter hároim feltétéit állit fél: 1. A
{Szeged és Vidéke munkatársait bevonultat- történelmi határ (mindegy, (hogy ez imát
ták. Ezután Balassa Ármin ellen tett indít- akab jelenteni); 2. a tengerentúli birtokok;
v á n y t Benedek Árpád elmondotta, hogy a 3. a tengerek szabadsága. A tengerentúli
sztrájk alkalmából eljárt mint a szociális bi- birtokokról szándékosan határozatlanul ,nyizottság elnöke és az egyesület titkárja a fő- latkozott. Nem mondja, hogy Németország
városi testvér-egyesületnél, ennek szociális bi- minden gyarmatát visszaköveteli,' hanem
zottságánál, továbbá a miniszterelnökségnél, hogy rendelkeznie kell tengerentúli birtokoka vidéki tudósítóknál és a budapesti újság- kal. ugy, amint azokra gyarmatpolitikai céírók .szabadszervezeténél/ Az utóbbi vállalta lokból szüksége van. Ami a tengerek szabadaz anyagi támogatást. Pogány Mihály meg- ságát illeti, ugy nyilván azt a jogot akarja
állapítja, hogy a kiadók voltak azok, akik az
újságírók számára olcsó ruhaszövetet eszközöltek ki. Különben is ő újságírónak vallja
A 8 - i k hadikőlcsön
magát.
Az elnöki széket ezután Brejjer Lajos vette át, majd a közgyűlés iaz alapszabályokat
módosította akként, hogy tag csak hivatásos
újságíró lehet. Elhatározták, hogy az alapoeredeti feltételeken jek a t alapszabályszerűen fogják kezelni 100
ezer korona kivételével, amely összeget szerg y e z h e t ő a hivatalos
vezkedési célokra fogják felhasználni. E haaláíró h e l y e n :
tározat ellen 11-en, mellette 15-en szavaztak.
Mayor József indítványozza, hogy esak a jelenlevők szavazhassanak, kérte a határozatképesség megállapítását. Ennek megtörténte
bank- é s váltóután iBenedek Árpád a kollektív szerződésről
üzletében
beszólt, amely nem kielégítő, végül elhatározták, hogy ia szavazás titkos legyen. AlelS z é c h e n y i - t é r , a Városházzal szemben.
nök Mayor lett, aki kijelentette, ho^y Gallovich Jenő titkárral szemben bizalommal van.
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Szeged, 1918. július 2.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

0000
Évadzéró előadás. A vasirnaptsti előadással véget ért a szezon. Az évadzáró előv adásnak nagy közönsége akadt, amely — egy
időre — nemcsak a .színháztól búcsúzott, de
bucsut vett a színtársulat távozó tagjától:
Körmendy Kálmántól, aki a fővárosi Belvárosi színházához szerződött. Körmendy Kálmán jelentős szerepkört töltött he szintársulatunknáJ, vezető színész volt, akit itt időzése
alatt mindig érdeme szerint méltattunk, Ehhez a méltatáshoz nincs hozzáadni valónk, de
arra sincs ok, vagy alkalom, hogy bármit is
elvehetnénk belőle. Nem először lesz most fővárosi színész, ám hogy újra az lesz, előnyére
válik, mert a fővárosi sziriházakhan más a
rend, a fegyelem, a munka, az irány és a stílus, mint a vidéken: A kiben színjátszó talentum lakozik, az ,a fővárosban eredményesebb
és sikerre vezetőbb módon érvényeitheti,
mint a vidéken, ahol a .színházaknál uralkodó
szellem sokszor szárnyát szegíi a jelentős tehetségnek is. A mi közönségünknek kedveltjei közé tartozott Körmendy (Kálmán, akinek
szereplését minden alkalommal tapsokkal honorálták. Ez a kedveltség különösen megnyilatkozott a RománcAmn való búcsúja alkalmából. Percekig tartó tapssal fogadták és a
második szin után számtalanszor a kárpit
elé szólították és a zenekarból babérkoszorút
nyújtottak föl néki.. (Szívélyes, meleg bucsu
volt,, ami nélkülözte a csináltságot.
A Bárdos kabaré hét tof ja Szegeden.
Mészáros Giza, Ilosvay [Rózsi, Baross Géza,
Petheő Atilla, dr. Bánóczy (Dezső, Bánóczy
Dezsőné és Kardos István, a budapesti Bárdos-kabarénak fenti hét művészből összeállított társulata fog e hó 6-án ós 7-én, szombaton és vasárnap vendégszerepelni Szegeden a
Korzö-mozihan. Sokféle összeállításban volt
már kabaré-előadás Szegeden, sőt a Bárdos
társulatának tagjai is voltak már vendégszereplésen, azonban soha még ilyen összeállításban, mint a mostani, vendégszereplő társulat nem volt itt. A főváros legelső kabaréjának hét legelsőrangu tagja alkotja a társulatot, méltán mondhatjuk tehát, hogy a
Bárdos-kabaré tagjai eljönnek Szegedre a
vérbeli kabarét bemutatni a szegedi közönségnek. Példátlanul áll egy ily elsőrangú művészekből összeállított társulatot vidéki városba lehozni, 'hiszen egy ily társulat anyagi
igénye a mai drága viszonyok között oly
nagy, hogy azt csak kevés vidéki vállalat fizetheti meg. A Korzó-mozi igazgatósága azonban semmi anyagi áldozatot sem "kiméi akkor, amikor . a közönség szórakoztatásáról
van .szó: A kábaré-esték szombaton és vasárnap este 9 órakor, meleg időben a nyári és
hűvös időben a téli helyiségben lesznek megtartva. Tekintettel a páratlanul álló előadásokra, ajánlatos a jegyeket elővételben biztosítani, mig a telefonon megrendelt jegyek legkésőbb szombaton délig átveendők. Helyárakí
zsölye 8, I. hely 6, II. hely 4, III. hely 2 korona és 20 százalék vigalmi adó.

'

Szeged, 1918. julius 2.
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A függöny
•az első (felvonás után összecsapódott, perceikig zúgott a taps, virágerdő boritotta a szinpadot és amikor a kárpit szétlibbent, a színpad közepén állt a búcsúzó színésznő, meghatottan, kipirult orcával, szinte túláradó
boldogságban, hogy megfüröszthette a lelkét
a siker mámoros levegőjében. É s az ováció
megismétlodödtt
minden felvonás
után;
aijabknál-ujabb bokréták, koszorúk, kis kézi
csokrok, kedvenc virágból: a gyöngyvirágból
bevertek garmadaszámra lábai előtt, a taps pedig csattogott, mint. nyári reggelen az erdőben a fülemile és végigzugott a nézőtéren a
harsányhangu éljen. A közönség tüntetett' a
távozó mellett, csak egy balványarcu, csapzott hajú ifjú ült csöndesen, reszkető térdekkel a helyén és befelé élvezte a sikert,- az imádott művésznő diadalmas sikerét. És félszem-mel, lopva tekintgetett az ideál felé, (hogy vájjon érinti-e babfehér kacsóival a hitelbe rendelt pár szál liáfranszot, lángoló érzésének
hervadó virágait? Az előadás véget ért. A
közönség kifelé tódult a színházból, többen
megálltak a színpadi feljáró előtt, hogy -még
egyszer, a távozás előtt láthassák a szivükhöz
nőtt ifjú színésznőt, aki kisvártatva, hódolóktól környékezve, virággal elborítva, lépett ki
az utcára. Jobbról-balra integetett és egyre
mosolygott, élvezte a szeretet, a bucsu mámorát. Selyemköpenyét összevpíita habfehér
nyaka körül, amelyen ott csillogott a kapott
igaz gyöngysor. És megindult a menet a művésznő lakása felé. (A balványarcu, csapzott
hajú ifjú (persze, hogy újságíró volt az istenadta) különválva követte' a művésznőt, a
kire rátapadt -a tekintete, mint flastrom a
sebre. Meg egy pillantás az istennőre és az
ifjú, vézna újságíró sietve lobolt a szerkesztőségbe, hogy megírja a sorszámra kiszabott
referádát. Almi szivében érzés völt és valóság,
iazt belekomprimálta a sorokba. Nem is raferáda volt az, hanem a szive vérével irt dal,
egy kis költemény, amely bu-s volt, mint egy
©l-égia. És hogy kész volt az Írással, maga elé
bámult, elvonult előtte szomorú, bánatos ifjúsága, ami nem édesült meg csókok zamatától. Meg-megsimogatta forró homlokát, idegesen, teli tüdővel szívta a cigaretta füstjét,
majd ráborult a puhafa asztalra és sirt, sirt
keservesen, örömtelen életének első — valóra
nem vált — álmát s i r a t t a . . .
— A királyné jobban van. Bécsből jelentik, hogy a királyné egészségi állapota már
teljesen kielégítő, noha egészen még inem állott 'helyre.

f§— Tisza István köszönete a szegedi

munkapártnak. A szegedi képviselőválasztáson, mint ismeretes, dr. Pálfy József, a nemzeti munkapárt jelöltje került ki győztesen
az erős választási harcból. Gróf Tisza István
ebből az alkalomból a következő elismerő és
és köszönő levelet intézte Bach Bernáthoz, a
szegedi nemzeti munkapárt elnökéhez:
1 Nagyságos Umm! Az olyan fényes sikerrel járt szegedi választási küzdelem befejeztével nem mulaszthatom el, hogy teljes szivemből hálás köszönetet mondjak mindazoknak, akik pártunk küzdelmének irányításában részt vettek. Mindazok a budapesti barátaim, akik megfordultak Szegeden, egyhangú lelkesedéssel beszélnek ugy az ottani
választóközönség magas szellemi és erkölcsi
szinvonalá, mint afelől a példás organizáció
felől, amelyiket a választással kapcsolatos
kuzdelemten minden vonalon tapasztaltak.
Kedves kötelességet teljesítek, amidőn ezért
elsősorban Pártelnök urnák (fejezem ki hazafiúi köszönetemet, de egyúttal felkérem,
hogy azt a pártvezetőség többi tagjai előtt
is tolmácsolni szíveskedjék. Budapest; 1918.
junius 27. Igaz tisztelettel Tiszg, s. k.

— A magyar miniszterek hazaérkeztek

Bécsből. Bécsből jelentik: Wekerle Sándor
aniniszterelnök. Szt erényi József kereskedel-
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mi, Serényi Béla földmivelési és Popovics
Sándor pénzügyiminiszter tudvalevően pénteken Bécsbe érkeztek, ahol tárrSftkozásoIkat folytattak az osztrák kormánnyal a Németországgal megujit'andó kereskedelmi és
gazdásági szerződésről. Hir szerint a tanácskozásokon megállapodás jött létre az alapelvekre vonatkozóan. A magyar kormány a
tárgyalások során elsősorban a magyar államiság ki domborítására és a magyar gazdasági érdekek megóvására vetett -súlyt. Qrót
Serényi Béla1 még szombaton elutazott Bécsből. Wekerle Sándor a Magyar Házból vasárnap délelőtt a királv tartózkodási thelyére
imént, ahol kihallgatáson jelent meg a' király
előtt. Szter-ényi József kereskedelmi miniszter vasárnap déllélőtt Wieser osztrák kereskedelemügyi miniszterrel, Popovics Sándor,
pénzügyminiszter pedig Wimmer
osztrák
pénzügyminiszterrel tárgyalt resszort-ügyekben. A magyar kormány tagjai vasárnap
délután visszautaztak Budapestre.

— Hertiing bécsi utazása. Berlinből jelen-

tik: A NOrddeutsche Allgemekie Zeitung értesülése szerint Hertiing kancellár bécsi utazásának időpontját még nem állapították meg

— A király bútort ad Görz és Gradiska

menekültjeinek. Bécsből jelentik: A király
főudvarnagvi hivatala legfelsőbb parancsra
elrendelte, hogv annak a hölgybizottságnak,
amely bútort gvüjt 'Görz és Gradiska hazatérő menekültjei részére, a császári birtokról jelentékeny számú bútort és berendezkedés! tárgyat bocsássanak rendelkezésre.

— Dr. Biedl Samu a szegedi zsidó hit-
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német .pártok körében mozgalom indult meg,
hogy a napirend megváltoztatásával a költségvetési provizóriumot, ennek kapcsán aktuális ikül- és belpolitikai kérdéseket tárgyaljanak.
— Hamis hir egy személyszállító gőzö*
elsölyesztéséről. Budapestről telefonálja tudósítónk: Napok óta az az ellenőrizhetetlen hir
kering a városban, amely ezernél több ma
•gypr gyer\meket vitt üdülésre Cerkvenlcába.
Illetékes helyen,^ keteskedelmi minisztériun
(hajózási osztályánál érdeklődtünk a hir hitelessége iránt és azt .a leghatározottabban
megcáfolták. A hirnek egyetlen s^vía ;sjem
igaz.
— Hősi halál. Dr. Belle Géza, a szegedi
származású fiatal orvos hivatásának teljesítése közben a Montello hegy melletti harcokban a kötöző'helyen hősi halált halt. Mélyen
megrendülve tudatjuk c nagyon rokonszenves
ifjú orvos tragikus végét, hiszen Belle Gézi:
mindenki ismerte Szegeden, aki barátja a
művészetnek. Mert dr. Belle kitűnő csellómii
vész is volt és több hangversenyen aratót
- megérdemelt nagy sikereket gyönyörű játé
kával. Igen korán, alig huszonhárom éves-ko
rában orvosi és zenei diplomát szerzett és »
fővárosban csakhamar Verebély Tibor éManninger Vilmos sebésztanárok mellett se
.gédkezett. Nagyszerű jövő állott a ' műveli
okos, kedves és tehetséges szegedi fiataiembe)
előtt, de erre már fekete pontot tett a hábo
rus végzet. Családjával együtt igen sokan si
ratják Szegeden és mindenütt, ahol ismertél
és szerették, a tőlünk oly korán elment dr
Belle (Gézát.

község elnöke. Dr. Rósa Izsó megüresedett
társadalmi állásai közül az egyik legértékesebbet: a szegedi zsidó hitközség elnöki állását vasárnap délután töltötték be. E r r e az
— Beteg a szultán. A szultán, mint Kon
aktusra nem lehet mondani, hogy „átkos hastantinápolyból
jelentik, erősen meghűlt és
marság", vagy kegyeletsértés történt a hermiatt
vasárnap
a selamlikot nem tartottéi
vadhatatlanj érdemű, néhai elnök emlékével
meg.
-szemben, mert a zsidó hitközség -szerve, munkaköre és különféle irányú feladatai megkí— Szegedi tanulók balkáni tenulmáhytítjá
vánják, hogy az elnöki állás ne maradjon Ismeretes, hogv á mult tanévben több bolgár
még ideig-óráig se betöltetlenül, de olyan em- ifjú tanult a szegedi iskolákban. A magyarber vezesse a vidék egyik legnagyobb hitköz- bolgár szellemi kapcsolat tehát örvendete
ségének ügyeit, akiben a tudás párosul az sen erősödik, ami előfeltétele annak, heg '
éleslátással, az emberszeretet a Szociális ér- gazdaságilag is tért hóditurk a, iBaHcánou,
zékkel, a tehetség -a szerénységgel és'az erény elsősorban Bulgáriában. .A bo rár tanulók
a konsziliáns modorral. Ilyen emberre, egész tanév végeztével hazautaztak és ezzel .egy
emberre talált a zsidó hitközség vasárnapi időben — a város támogatásával — Diche.
közgyűlésén dr. Biedl Samuban, -aki nem tar- Hugó, Kasza László, Müller Imre, Tornya
tozik a törtetők közé, sem azok közé, akik János, Dóbóczkv Mihjilv, Csúcs István. Böhn<
magukat portálni szokták, mindenáron érvé- József és Málnás Gyula szegedi tanulók tanyesülni akarnak és nem tudnak beletörődni nulmányútra mentek Bulgáriába Jakab iDá'vic
abba, -ha -a közbizalom nem az ő személyük tanár vezetésével, akinek szép érdeme var
iránt nyilatkozik meg. Minden bizonnyal nem a magyar-bolgár barátság felkarolása körül
kereste a tisztességet, ami hogy megnyilatko- A bolgár tanulók elutazásuk előtt tisztelegzott értékes személye iránt, nem is tért ki tek dr. Somogyi Szilveszter polgármesternél
előle, hanem vállalta a feladatot., aminek bi- Nevükben Sztojanov Tanajott magyar bezonyára >neg is fog felelni emberül. A köz- szédben megköszönte a polgármester támogyűlést dr. iCzwkor Ignác ny. táblabíró vezet- gatását és a város vendégszeretetét. A polte és dr. iBiedl Samut az elnöki állásra Wim- gármester válaszában a tanulmányi kiránmer Fülöp ajánlotta. Az elnök elrendelte a dulás és a magyar-bolgár barátság nagy jetitkos szavazást, amelynek az lett az ered- lentőségét hangoztatta. A szegedi tanulók
ménye, hogy Reiniger Jakab 20 szavazata el- tamjlmányutjukban ellátogatnak Ruszcsukba,
lenében dr. Biedl íSamut 32 szavazattal vá- Szófiába, Várnába és Konstantinápolyba.'
lasztották meg a .szegedi zsidó hitközség elnö— Szeged 48.000 koronát kap a rendőrkének. A választás után küldöttség ment az ség fejlesztésére. A belügyminiszter körrenu j elnökhöz, akit az ülésterembe léptekor za- deletben tudatta a törvényhatóságokkal, hogy
jos éljenzésseí fogadtak. iMég intenzivebb volt a városok fejlesztésérc előirányzott négy mila taps, amikor elmondotta tetszéssel találko- lió'koronából, ennek az évnek első felére
zott, komoly és tartalmas programbeszédét. 1.500.000 koronát kiutalt, amelyből a törvényEzután titkos szavazás utján az elöljáróságot hatósági joggal felruházott városok közül
választották meg. Kultusz elöljáró és helyet- Szeged. Eebrecep és Kolozsvár kapják a legtes elnök lett Bach Jenő,-iskolaszéki előljáró: nagyobb összeget, egyenkint 48.000 koronát.
Landesberg Mór, pénzügyi előljáró: Szécsi A többi törvényhatósági joggal felruházott
Ede, jótékonysági előljáró: Rosenfeld Nán- város részére 15.000 korona a legkisebb öszdor, jogügyi elöljáró: <lv.JJapp (Róbert.
szeg, mig a rendezett tanácsú városok 18.000
— Az Urakháza ülése. Bécsből jelentik: korona maximális összeget papnak. Egy csoAz Urakháza a legközelebbi ülését julius 16- mó kisebb város csak 3000 koronát kap.
— Román diákok útja Magyarországon
án fogja megtartani.
át
Svájcba. Bukarestből jelentik: Az ugyzeBécsből jelentik: A mai napon Ausztriávezett
Take Jonescu-íélc vonat Jassybóil jöban beállott az ex-lex állapot. Julius 16-án
gyül egybe .a Reichsrat, amelynek napirend- , vét Magyarországon, Ausztriáin át útban
jén nem; szerepel a költségvetési javaslat, Svájc felé áthaladt Bukaresten. A vonaton
csupán néhány kisebb bizottsági jelentés. A Take Jonescun kivül az olasz és szerb köve-
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tek, valamint román diákoik ut áznak, akik
Svájcban folytatják tanulmányaikat. Ezenkívül betegápolónők, orvosi személyzet, öszszesen 119 ember utazik a vonattal.
— Repölö katasztrófája Újvidéken. Újvidékről jelentik, hogy a 16. varasdi gyalogezred főhadnagya, Kuzelik
Antal fölszállt
JSötl Simon megfigyelő altiszttel együtt a
hadigépem A repülés eleinte sikerült, egyezerre azonban, amikor a gép ezer méter magasságban volt, a motor kigyulladt és a gép
megbillenve, a repülőtérre zuhant, A főhadnagyot holtan szedték ki a gép roncsai közül inig az altiszt élt, de mire a kórházba
, szállították, kiszenvedett.
— Nagy teherpróba.
Valamely nemzet életrevalóságát és leg' főképpen jövőre való hivatottságát az az er\ ' kölesi ós anyagi ellenállás mutatja, melyet
b a /Gondviselés által időnkint fámért nagy
| i teherpróbákkal szemben kifejteni képes,
f i ÍAmelyik ^ilyenkor megméretvén, könnyü, i nek találtatik, az a népek versenyében máris eljátszotta a maga szerepét,
f>
/Minket a mult hét a fronton és a front
1 'mögött egyaránt
súlyosan megpróbált,
r . Amott a kiszámithatatlan időjárás sodorta
reánk a veszedelmet, itthon pedig a mun| i kásszervezetek álló hét napos sztrájkja bé>'í nitotta tétlenségre ipari- életünket, ami
"*; hogy minő katasztrofálissá fejlődbetett vol% n a a zavartalan ipari szolgáltatásoktól
f ) függő háborús^ időben, még csak elgondolni
I i is idegölő borzalom. Mi mind a két rettene1 ites teherpróbából rugókorjyan, magunkhoz
í való bizalmunkban rendületlenül kerültünk
•; ki. Érzékeny veszteségek árán ugyan, de a
5 Piave-inenti veszedelmekből ki tudtuk mai gunkat verekedni, mielőtt az beláthatatlan
i (pusztulássá válhatott volna. A sztrájk sem
i tudott odáig jutni, /ahol már jóvátehetetlenelv a rombolásai. Megmérettünk és nehezeknek* találtattunk azáltal, hogy a fronton
a magyar hősiesség nem ingott meg egy
pillanatra sem, itthon pedig a józan helá-_
tás nrrá lett az elmérgesedett ellentétek felett s megint teljes a rend s ujfen erős- a
kilátásunk, hogy a mult hét keserves ta• . pasztalatain okulva, csak annál nagyobb
1
, ' é s -összetartóbb erőkifejtéssel törünk ismét
Ki előbbre, hogy egész nemzeti jövőnk felett
j döntő háborús céljainkat megvalósítsuk.
A jegyzés folyása állapítja meg, hogy
] a mult hét lifütalmas zökkenései dacára a
: üradikölesön örömmel tapasztalt nagy len| •) dülete semmivel sem csappant 'meg. és az
» legkivált az alsóbb rétegekben mind,nagyobb
i tömegeket hat át és ragad magával. (Ez is
" - a nemzetben rejlő kifogyhatatlan őserő,
• í soha meg nem ingatható energiájának a bili zonyitéka, amely kihatásában csak annál
izmosabban jelentkezik, minél keményebb
- i próbák elé kerül Nem tudjuk eléggé a leli kére kötni mindenkinek, hogy a nehéz naí - pok után s azok tagadhatatlan kárának jóE:'; vátételére álljunk továbbra is lankadatlan
kitartással a hadikölesön mellett g annak
H > sikerét minden tőlünk kitelhető módon igyekezzünk a lehető legmagasabbra fokozni.
— Adomány. Dr. Grüner István tüzérhad. nagy 100 koronát adományozott nálunk a
' Szurmay-alapra. Az adományt rendeltetési
f. helyére juttatjuk.
— A katonaság az árdrágítók ellen. Az
árdrágítók ellen — néev év tapasztalatai után
l elmondhatjuk — gyönge fegyverekkel küzdtek edd le: a kormányok. Ez egyik legfőbb
:
oka, hogy ez a kellemetlen háborús fajzat
elszaporodhatott és elhatalmasodhatott. Az
ardrágitók elleni harcot fölveszi most — nagyon helyesen — a katonaság is. Az összes
alárendelt "parancsnokságok, katonai hatósá. gok és intézetek-ugyanis rendeletet kapták,
hogy a katonai szolgálatot .teljesítő árdrágítás gyanúja alatt állóktól kötelesek minden
kedvezményt azonnal megvonni, esetleg állomáshelyükről föltétlenül és sürgősen áthelyezni. Ha szabadságon van az illető, ezt
azonnal visszavonják s az áthelyezéssé! egy
idejüleg bevonultatják. Hasonló eljárást fo-

ganatosítanak fCilimentés esetén is. Figyelemremélt/^ hogv a legénységet is Iki kell oktatni, akiknek kötelességükké van téve minden,
tudomásukra jutó árdrágitóeset följelentése.

— Felvétel a szegedi állani felső kereskedelmi iskolába. A szegedi állami felső ke-

reskedelmi iskolába az 1918-Ü9. iskolai évre
junius 30-tól bezárólag julius 5-ig a délelőtti
hivatalos órák alatt lehet felvételre jelentkezni. A felvételre jelentkező tanuló legutolsó iskolai bizonyítványát, születési ésr ujraoltási
bizonyítványát köteles bemutatni. A felvételi
díj 11 korona. — Felvétel a női kereskedelmi
szaktanfolyamra. A szegedi áll. ielső kereskedelmi iskolával kapcsolatos női ker. szaktanfolyamra az 1918—19. tanévre már junius
.30-tól kezdve lehet beiratkozni. A felvétel alkalmával minden tanuló 10 korona felvételi
dijat fizet. Az évi tandíj 150 korona, mely 15
koronás előleges havi részletekben is lefizethető. Tandíjmentesség nincs. Szükséges okmányok: iskolai, születési és ujraoltási bizonyítvány. .
— Uj zárási idő a szegedi Bzletekbea.
A szegedi kereskedőkhöz a Magántisztviselők és Kereskedelmi- Alkalmazottak Országos Szövetségének Szegedi Egyesülete azzal a /kérelemmel fordult, hogy a nyári hónapokban: júliusban és augusztusban az üzleteiket, természetesen a hetipiac és vásári
napok kivételével, déli 12 órakor zárják és
délután 3 órakor nyissák- ki. A kereskedők
egy/része eleget tett" ennek "a méltányos kérésnek és Így a nyári k^'t hónapban déli 12
órakor zárnak és délután 3 órakor nyitnak
újra.' Vasárnap, mint eddig, zárva 'lesznek az
üzletek és ünnepnap déli 12 óráig lesznek
nyitva.
— Vasárnapi hivatalos jelentések. Az
olasz fronton az ellenség támadásai a Hétközség fensikján folytatódtak, nagyrészt sikertelenül. A Monté di Val .Bellán azonban az olaszoknak elkeseredett közelharc után sikerült
első vonalunkba . behatolniok. A nyugati

Korzó Mozi R.-T.
TELEFON:
1 1-85.

Igazgató:
í j TELEFON:
VASS SÁNDOR. | | 11
Kedden
julius 2-án.

Szenzációs sláger műsor.

A nővérek
sláger dráma 4 felvonásban.

Az ellenálhatatlan
vígjáték 3 felvonásban.

Szeged, 1918. julius 2.
harctéren fokozott tüzérségi tevékenység
volt, amely helyenkint gyalogsági harcokra
vezetett.
— Elfogták a szélhámos ál-ezredorvosnőt
Megírta annakidején a Délmiagygrország
egy ál-ezredorvosnő szélhámosságait. Május
végén tudvalevőleg megszállt a /Kassban egy,
magát dr. Margerber Zsuzsán,na ezredorvosnőnek bejelentő nő és itt több kisebb-nagyobb
lopást és csalást követett el. Ismeretséget kötött többek között egy_ ezredorvossal is, akiből pénzt csalt ki kölcsönkép. Pár nap múlva
a szállóban az ágynemüeket ós /törülközőket
összepakolva, mint aki jól végezte dolgát, elutazott Szegedről. Dr. Dreyer József bűnügyi kapitány megkeresésére most sikerült
a kassai rendőrségnek az „ezredorvosnőt",
ak-i Daróczi Ida, egy budapesti ügynöknek
válófélben levő felesége, elcsípni. Daróczi
Idát, aki csalás miatt már többször volt büntetve, most Szegedre. hozzák és átadják az
ügyészségnek.
— A várost pénztár páncélszehája. Balogh
Károly pénzügyi tanácsos a hétfői tanácsülésen aziránt tett előterjesztést, hogy a városi
pénztár részére ujabb pénzszekrényt szerezzen be a Város. Az előterjesztést azzal indokolta, hogy a meglévő pénzszekrények nem
elegendők a város értékpapírjainak, a különféle alapítványi papíroknak és letéteknek a
befogadására, miután a különféle értékpapírok értéke a harmincegy millió koronát meg*
haladja. Indítványa előterjesztése után bemutatta az Arnhei'm-cég ajánlatát, amely
szerint 18.000 koronáért szállítana egy megfelelő páncélszekrényt. A1 tanács soknak tartotta a 18.000 koronát és a legközelebbi ülésen fog dönteni az ajánlat felett, amikor tárgyalni fogják Balogh Károlynak egy páncélszoba elkészítésére vonatkozó javaslatát is.
— Vonaífosztogatók Ausztriában. Nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is
áMatlanok az áruszállítási viszonyok. Nálunk a .repülő vonatőrségekkel már örvendetesen csökken az árufosztogatások, a vasúti
kocsik feltöréseinek mérve. Ausztriában most
akarják a Máv. mintájára á vasutőrző csapatokat felállítani., A vasutügyi miniszter
jelentése szerint ugyanis az utóbbi időben
fenyegető jelleget öltöttek a vasúti rablások,
nemcsak egyes esetekről, hanem tömegrablásokról van szó, nemcsak titokban való lopásokról, hanem nyilt, amerikai méretű vonatkifosztásokról. Valóságos rablóbandák, a
melyek több száz, néha ezernél is több fosztogatóból állanak, megrohannak egész vasúti vonatokat, azokat megállítják és kifosztják olyan módon, hogy fegyverrel, yaló fenyegetéssel szerelik le a vonatkísérő személy
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Kedden
julius 2-án
Richárd © s w a l d a mesterrendez®
legújabb alkotása.

A mult árnyai
dráma 4 felvonásban.

Rendes helyárak.

A főszerepekben Hugó Flink.

K e d v e z i idő esetén a 9 órás eláadás a nyári
helyiségben leaz megtartva.

Előadások 5 7 és 9 órakor.

Elöaáásek á, u. 5, 7 és 9 éreker. Jegyek elöreválthaték á. u. 8 érától kezdve.

(Szeged, 1918. julius 2.
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zet mindén ellenállási kísérletét. A vasutiigyi minisztérium — mint Bécsből jelentik
— mind a maga, mind a köz érdekében mindent meg fog tenni a hadügyminisztérium
segítségével, hogy ezeknek a vasúti tolvajlásoknak és nyilt rablásoknak .gátat vessen.
— Olcsóbb lesz a hatésági hus. A város
kezelése alatt álló hatósági mészárszékben
keddtől kezdve a marhahús 1 koronával olcsóbb lesz, vagyis a marha eleje 13. hátulja
15 korona 'lesz kilónkint. Kedden déli 12 órától kezdve a hatósági mészárszékben nagy
mennyiségű sertéshús kerül kimérésre.
— Repülőjárat az ország városaiban, A
Délmagyarortszág a napokban hirül adta,
hogy repülőjárat indul meg Budapest és Bécs
között. Ez a postai repülőjárat már csütörtökön megindul és amint Budapestről jelentik,
Bécsből Budapesten kivül a többek közt még
Szegedre, Szabadkára, Temesvárra, Újvidékre, Verseere, Zimonyba és Zomborba lehet a
repülőjárattal leveleket küldeni.
— Hadikölcsönbiztositás. Az eddigi nagy
sikeren felbuzdulva, a Fonciére, Pesti biztosító
intézet a most kibocsátásra kerülő VIII. hadikőlcsön alkalmából feltételeit lényegesen megjavította, hogy igy még szélesebb körben tegye
hozzáférhetővé a hadikölcsönbiztositást és ezzel
a közönség minden rétegének lehetővé tegye a
nagy nemzeti küzdelemben való részvételt. A
német hadikölcsönök káprázatos sikereit a hadikölcsönbiztositások sok milliárddal szereplő öszszegeit hihetetlen módon segítették elő, aminek
titka a német nép fejlett sociális érzékében keresendő, mellyel a biztosítással egybekötött
jegyzés szembeszökő előnyeit azonnal felismerte.
Lehetetlen, hogy a mi közönségünk is hasonlóképen ne értékelné a nagy nemzeti érdekeket,
melyek a hadikőlcsön sikeréhez fűződnek és
épen a „Fonciére" által ajánlott biztosítási módozot az, amely mindenkinek lehetővé teszi a
jegyzésben való részvételt. Felvilágosítással
készséggel szolgál és ajánlatokat felvesz, a
Fonciére, Pesti bíztositó-intézet szegedi vezérügynöksége, Kelemen-utca 7.
— Talált tárgyak árverése. A vasúti kecsikban és állomási helyiségekben elhagyott,
tulajdonosaik által nem igényelt különféle
tárgyak Szeged-állomáson julius 16-án délelőtt 9 órakor a harmadosztályú váróteremben nyilvános árverésen eladatnak.
— Elcsípett vasúti tolvajok. Ismeretes a
honvédelmi miniszternek az az intézkedése,
hogy a postai küldemények és vasúti csomagok őrzésére a nagyobb városokban körzeti
patrulokat állítottak fel. A szegedi „Überwachungspatroul" Papp Menyhért 46-os főhadnagy vezetésével már igen .szép eredményeket ért el és sok vasúti tolvajlást akadályozott meg. Flambach Győző és Pmilich Lajos katonai detektívek vasárnap a vasúti vonalakon tartottak szolgálatot. Temesváron
egy vagon dohányküldemény feladásáról értesültek és tudva, hogy a vasúti tolvajok nagy
előszeretettel viseltetnek a dohánynemüek
iránt, megfigyelés alá vették a vagont. Megfigyelésük eredménnyel járt, mert este 11 órakor rniár munkába léptek a tolvajok. A detektívek hagyták őket dolgozni és csak a munka befejezésével csípték el őket. A tolvajok:
Fejes Imre, Borbély Lajos és Gyuritoin Golumbás vonatkísérők, akik a temesvári állomáson teljesítenek vasúti szolgálatot, igy az
ottani rendőrségnek adták át őket.
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AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:
Hétfőn és kedden : „A múlt árnyai" dráma 4 felvonásban a főszerepben Hugó Fiink.
Szerdán és csütörtökön: „Századok legendája" fantasztikus dráma 5 részben.
Péntektől—vasárnapig: „Tavaszi vihar" dráma 4 felv.
a főszerepben Corthy Mira és Dán Norbert.

A „VASS"-MOZI MŰSORA:
Vasárnap jut. 7-én „A Pál-utcai fiuk" Molnár
világhírű regénye.

Ferenc

KÖZGAZDASÁG
0000

512°jo 8-ik magyar
«

Hadikőlcsön
jegyezhető eredeti feltétetek mellett

összes

kedvezményekkel

a

SZEGEDI ÁLTALÁNOS
HITELBANKNÁL
Kölcssi-utca 11 s z .
í M W M W K í M W H f l f í W

É l i Ilii
ez n M I H i t t .

Hunyadi Emi!,
Árnyai Károly
R é v é s z Kató,
Visontai írén,
Li Hell duett, tVámbéry Mariska
Loraine Anna,
Forral Mihály.
Bbrta Lajos karmester.

Legénységi Iskola. Az ügyvivő ur.
Bluettek, Tánc. Ének stb. stb.
Kávéházi italok.

Cigányzene.

:: Bufett.

JegíjgSi ú m uálfliafók a Pefő-féle tőzsdében.
Előadás kedvezőtien időben a Tiszában.

'Óráját és ékszereit
j a v í t t a s s a elsőrangú óra- é s

ékszer-

üzletemben. S z o l i d á ra k !

Órákban és ékszerekben

-.\v.

nagy

raktár.

F I S C H E B K.
.v.v
K o r z ó - k á v é h á z mellett.

JCincs többé pmiihiány.
Rongyos és használhatatlan kerékpár
külső gummiját vigye felújítás vegett
P O F * varrógép kerékpár é s
L^LjIX I
L L / L ( gramofon raktárába.
S z e g e d , K i s s - u t c a Keleti-palota.

Aki csekély készpénzzel és könnyű szerrel

habikölcsönt akar jegyezni, az kössön

i Fiiilj^M I U M M
mely intézet háború veszélyére, öngyilkosság és párbaj esetére is érvényes hadikölcsönbiztositást nyújt m é r s é k e l t dijak mellett
és pedig 10000 korona erejéig orvosi vizsgálat nélkül. A jegyzés kívánatra hirlapilag
közzététetik.
Bővebb felvilágosítással készségei szolgál
és hadikölcsön-biztositásokat felvesz a

Fonciére, Pesti
biztosító intézet s z e g e d i v e z é r ü g y n ö k s é g e Kelemen-utca 7 .

Telefon
235.

Á Délmagyarország telefonjai
kiadóhivatal
Szerkesztőség

81
305.

Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk: Nyugodt forgalom mellett ma különösen a zárlat felé megszilárdult a tőzsde iránya, mert a bécsi piacról szilárd jelentés érkezett. A vezető értékek 2—3 koronával!
emelkedtdk. Magyar Hitel 1287—92, Osztrák;
Hitel 877—81, Hazai Bank 594—98, Kereskedelmi Bank 5740—50, Magyar Bank 927<
Salgótarjáni 1146—49, Urikány 833—30, Rimamurányi 1092—98, Schliok 495—98, Államvasút 937—91, Közúti 822, Városi 348.
Ismét drágul a szén. A sziléziai bányák,
miután a német kormány a belföldi szenek
árának felemelését megtiltotta, az ekszportszenek tonnánkénti árát 6 márkával felemelték. A porosz szén tehát július 1-től kezdve
Magyarországon 9.60 koronáról 12 koronára
emelkedett. A magvar szénbányák sem akarnák elmaradni a németek mögött és igy a
szénkartel szintén emelt. Igy például a salgótarjáni ipari szenet, amelyet június elején
emeltek, 4.20 koronáról 4.50 koronára emelték.
Borkereskedelmi szokványok. A magyar bortermelés és borkereskedelem régóta
hiányát érezte annak, hogy a borüzletnek
nem voltak általános érvényű, elfogadott
szokványai. Ezen a baj^n segítendő, a Magyar Kereskedelmi Csarnok borkereskedelmi
szakosztálya a többi közgazdasági érdekképviseletek meghallgatásával elkészítette a
borkereskedelmi szokványok gyűjteményét.
A füzet, amely igen áttekinlbeitő és teljesen
megfelelő kodifikálása a magyar borüzileti
szokásoknak, kétségtelenül számos bizonytalanságnak fog véget vetni s éppen ezért ajánlatos volna, ha a borkereskedelmi érdekeltség
e szokvány-szabályok
figyelembevételével
kötné meg üzleteit. A szokvány-gyűjtemény
megszerezhető akár a Magyar Kereskedelmi
Csarnoknál, akár pedig a szegedi kereskedelmi és iparkamaránál.
Vége a főldbirtek-spekulációnak. A
háború alatt Magyarországon nagymértékben elharapózott az ingatlanokkal való spekuláció. Különösen a földbirtokok értéke lett
rettenetesen felverve. A földmivelésügvi miniszter a közeina,pókban rendeletet fog kiádni, amely szerint az egész ország területére ki fogja terjesztem az ingatlanforgalom
korlátozását. Eszerint az összes vármegyék
birtokváltozásai,ról az. Országos Ingatlanforgalmi Iroda fog végső fórumként dönteni.
Galac loco rendeltetésű teheráruk felvétele. A Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási R. T. igazgatósága közli, hogy
Regensburg, Passau, Linz, Wien, Pozsony,
Budapest-jobbpart, Budapest-balpart, Vukovár. Újvidék, Zemun, Báziás és Orsova állomásai Oalac loko rendeltetésű teherárukat,
furvarlevelenkint legalább 5000 kg. súlyért
való díjfizetés esetén, ismét elfogadnak száilitásra. Ezekre ,a küldeményekre folyó évi
április 11-i 5001—B. I. számú hirdetés határozmányai mértékadók. A többi román állomásra rendelt szállítmányok felvétele továbbra is szünetel, kivéve a Braila és Sulina
állomásokra átmenetre feladandókat, amelyek
a kikötőkből tengeren való továbbszállítás,ra
vannak rendelve. Az igazgatóság.
Fűszerek árai. Fűszerekben nincs üzlet.
A készletek teljesen megcsappantak, ugy,
hogy forgalomról e cikkekben nem is lehet
iszó. Bors 180—aöő, fahéj 100—<H0y szegfűbors 70—74, szegfűszeg 120—130, gyömbér 70
—75, kömény 62-^65, vanília 1200 korona kilónkint. Mazsola 1917. évi termés, 36—40,
az 1917. évi termésből raktárom lévő mogyoró
á r a 35, csokoládé ára 80—88 korona,
•••••Ki»m««HnnH«nnMmnn'«Hnnwin,au>
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótukldomas; Váraay L.

Szeged, 1918. július 2.
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&aria jtgosfon WIESNER 3. bútorgyáros
ARADI-UTCA 6. SZ.

fogmüterme
JCigyó-utca
Jelefon

Ajánlom saját gyártmányú
mindennemű bútoraimat

1.

13—

Telefon: 8 4 4 .

Telefon: 8 4 4 .

Ili mess az lnb^pBI, Hagy a

T

m e s é s e k , inert a s z a k m ű h e l y é b e n javított írógépek tényleg mesések.
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ü

é s
H Í S w á r ' i
m i i s z a k i
v á l l a l a t a
é
s
fényképészeti
cikkek.
művégtagok, látszerek
Kárász-utca 10. s z á m .
Telefon 12—22. szám.

APRÓHIRDETÉSEK.

Hoffer és T á r s a

Kőris és tölgy kerék talpak akácz küllők
és szerszámfák eladók Tóth és Paré.
1. kereskedelmit kitűnően végzétt egészséges urifiu jövő tanévre teljes ellátásért eredményes oktatást vállal. Latint is tanit. Cim
kiadóban.
Bútorozott utcai szoba előszobával julius
l-re kiadó. Kossuth Lajos-sugárut 50,

J Kelemen-utca 7. sz.
; Iskola-utca 18. sz.
r ó g é p s z a l a g s z é n p a p í r stb. uj é s h a z s n á l .
í r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak
<*ZEGED, S z é c h e n y i - t é r
Telelőn 3 8 . sz

T-m ,

Ha őszül a haja használja a
b
•
•
a, mely 3 nap

F l ó r a

h a j v a z e f ,

eredeti szinét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7

Haphaffl 8SBGSBtf HflRBbV ggásuazarláraban Btértanm-lér 12.
l ü H l I I I I U elsőrangú nöl dluaíferei

A nyolcadik magyar 5'14,-os

Aradi-utca 5 . s z á m .
Legújabb tavaszi divatujdonságok Berkovits modellek után selyemruhák blouseok, aljak stb.
legjutányosabb árban.

Szőnyegek, moquette plüschök, ágyé s asztalteritők, csipke é s szövet
függönyök legnagyobb választékban

60—70 filléres elRuhafesíék,
,
adásra 100 levél vékitűnő

telnél 2 6 . - kor, 1000 levél vételnél 24.— kor
10.000 levél vételnél 2 2 . - per 100 levéi. Cipőkrém,
olajégő pohárban, szalmiák só, mosószer, szilárd
szesz legolcsóbb napi árban kapható.
Krausz Ferenc, Budapest, VII., Rózsa-utca 35/b.

szönyegáruházában

Szeged,

jegyzéseket elfogad az
eredeti feltételek mellett
mint nyilvános

Kárász-ufca

(Wagner-palota.

Egyenruhák zati

Flascbntr rajosai " i S ^ J

aláírási

hely a

Szeged Csongrádi
Takarékpénztár,

gyártmány

felszerelési
cikkek legkedvezőbb beszerzési forrása.

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

SZEGŐ ÁRPÁD

hadfelszerelési intézete
Szeged, Kölcsey-utca 10. sz.
Telefon 291.
Nincs többé f o g f á j á s a annak, ki a

Flóra szájvizet

Izzad valamely testrésze?

n

t

á

.

P°'$.^szitmény. Egy üveg ára 2 K 50 fillér.

Bapkató BBHC8BV HBROLf g^óBuazsptápáhag IffthimiMfr iz.ji.

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

Viszketegséget, sömört, rüht
a leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch-féle ere-

„SIGORIN"

A kötvények mintegy

A hadikölcsön kötvényekre
tunk

nyuj-

kölcsönöket.

=

csoda gyorsasággal irtja

a

6°|0-ot jövedelmeznek.

előnyös feltételekkel

deti törvényesen védett „ 8 H 0 B 0 F 0 R M ~ H E H 0 C S "
Nincs szaga. Nem piszkít. Mindig eredeti pecsétes
dr. Flesch-félét kérjünk. Próbatégely 3— K. nagy
tégely 5 - - K. családi adag 12 — K. Szeged és
Vidéke részére főraktár BOKOR és VAJDA gyógyszertár Kállay Albert-utca, Szegeden. Vételnél
a „SKABOFORM" védjegyre ügyeljünk.

poloskát.

Minta üveg 4 K. Nagy üveg 1 6 K. 1 darab fecskendő 2 K. Kapható: minden gyógyszertárban, drogériában és füszerkereskedésben.Főlerakat Szegeden:
Vajda Imre és Társa drogériája és Barcsay Károly
gyógyszertárában. S z e g e d , Délmagyarország.

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

Magyarországi egyedárusitó:

REMÉNY-gyógyszertár, PÉCS.

KENDERESI
<«7FfíFn

OA.L.UL.U.

i

Főüzlct F e k e t e s a s - u t c a 1 6 . (Keleti palofa.)

BUTORARUHAZA

.v.v..v.v
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Elvállal mindennemű a s z t a l o s é s kárpitos munkákat, u. m . : hálók, ebédlők, uri- é s
leányszobák, konyhaberendezések s egyébb modern fehér bútorokat. Szalongarnifurák, diványok, ottománok, leányszoba garnitúrák stb. Külön nagy javitó termek.
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