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A tisztviselők adóssága.
Hosszas szünetelés után végre megkezdődik a parlamenti alkotó munka. Wekerle
Sándor beterjesztette a vidéki rendőrségek
államosításáról szóló törvényjavaslatot, legközelebb pedig a tisztviselői adósságok konvertálásának nagyfontosságú ügye kerül! a
parlament elé. Már a háború előtt a legsürgősebben megoldandó feladatok közé tartozott
a tisztviselők helyzetének szanálása. Sok máson kiviil ezzel is adós maradt az akkori
képviselőház, amely még ma is a régi. csak
a tisztviselő már akkor is gyökeres orvoslásra szoruló 'helyzete változott meg alaposan. A háború előtt valahogy még meg tudott élni a tisztviselő. A fizetésén ki.vül voltak
egyéb jövedelmei is. ha más nem, az adósságcsinálás, amire keresni — szerető és JÓSZÍVŰ hitelezők szíves előzékenységgel nyújtottak teret az állam életfogytiglan szegénységre itélt, de biztos fizetésű szolgájának.
A háború alatt a helyzet lényegesen megváltozott. Az a kevés, de biztos, amit az állam nyújtott, egyre, kevesebb és bizonytalanabb lett. Végre is nem egészen lehet biztosnak nevezni azt, ami esetleg hét év múlva
eléé desz a megélhetésre, de addig csak az
éhenhaiásra elég. Tudni kell a hét szűk esztendőt átbőjtölni. De ha egyszer kiderül, hogy
a hét szűk esztendő annyira szűk, hogy azzal szemben minden emberi tudás: szerénység, egyszerűség, takarékosság, (lemondás,
találékonyság csődöt mond, akkor e bármilyen ékes, de mégis véges emberi tulajdonságokban gazdag hősök segítségére kell sietni, erős, izmos karokkal a hónuk alá kell nyúlni, hogy el ne pusztuljanak a hét sivár esztendő keserves vándorlásának sivatag utjain.
Az erős, izmos segitő kart a tisztviselők számára ezzel a javaslattal nyújtja első
ízben a kormány. Minden háborús segély a
tisztviselőn átmentileg i s csak nagyon kis
mértékben segített. Ezt bizonyára a kormány
is jói tudta. Elképzelhetetlen, hogy azt is ne
tudja nagyon jól, hogv egymagában a tisztviselők adósságainak konvertálása sem segit
gyökeresen a bajokon. Örömmel kell azért
üdvözölni ezt a humánus, okos, megvalósításra rég megérett szociális tervet, amely
nagy nemzeti érdekeket és értékeket, is szolgál. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni,
hogv az adósságok konvertálása önmagában
nem alkalmas arra. hogv a sivár és szégyenteljes tisztviselő-nyomort eltüntesse. Ha nem
egyszerre, legalább gyors
egymásutánban
több újításra van szükség.
A háborús drágaság vasmarokkal: szorítja a tisztviselőt. Ha nem biztosítják számára
a megélhetést, megszabadulván régi adósságai nyomasztó terhétől, ujakat lesz kénytelen csinálni. Ha ettől elzárják, ugy járnak el
vele, mint akit a levegőtől megfosztanak,
mert lakni, ruházkodni kell, piszkos gallérban sem járhat, a tisztviselő és azért sem lehet rá haragudni, mert az ,ö gyerekei is kérnek enni. Nagyon helyesen cselekszik a kormány. ha nyomban a választójog elintézése
után a tisztviselő-kérdést tűzeti a képviselőházi tárgyalás napirendjére. Helyes, hogy
rendezi a tisztviselők adósságát, csak (jól rendezze, ne olyan tessék-lássék rendeződ legyen az, mely esetleg indokolatlan szükkeb-
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Csütörtök, julius II.

liisége vagy kicsinyessége révén tüskét hagy
a szívben. De arra is legyen gond, hogv öt
év múlva ne kerüljön újból olyan helyzetbe a
tisztviselő, hogy az ezüst jubileumig kelljen
újból harcolni a rendezéséért. 'Haladéktalanul intézkedni kell. hogy a tisztviselő megél-

-

ni tudjon, hogv ne mindjárt kerüljön a hitelezők, a gond, a kamatok és a nyomor kármai közé. Legalább olyan érdeke ez az ország
jó adminisztrációtiának, a társadalom békéjének, mint a munkás, hivatását és önmagát
megbecsülő tisztviselőnek.

Gróf Mirbach koporsóját
Berlinbe szállifotfák.

Károly király részvéte Vilmos császárhoz,
szovjefkormány leverte az ellenforradalmat.

Gróf Mirbach koporsóját nagy gyászpompával Berlinbe'szállították. Ezzel az aktussal a fájdalmas világszenció hullámai, ugy
látszik, elcsendesednek. A szovjetkormány
az ellenforradalmat leverte. Megállapítható,
hogy az antant a politikai gyilkosság t e r v e zésével és végrehajtásával épen ellenkező
célt ért el, mint ámire számított. Nemhogy
sikerült volna neki a bresztlitovszki
béke
megszegését kikéiiyszeniiteni, hanem nagyóbb közeledést hozott létre Oroszország
és Németország között, amelynek eredményei alkalmasint a közel jövőben már mutatkozni fognak, talán a közös katonai akció
vagy — ez sem lehetetlen — a politikai szövetség formájában is.
Nem valósult meg az antantnak az a reménye sem, hogy a bolseviki kormány uralmát megdöntse, bár az eszközökben
épen
nem volt válogatós. A szovjetkormány helyzete nemcsak Moszkvában szilárd, hanem
Szibériában is biztató. Trockij szerencsére
nem aiz az ember, akit meg lehet tántorítani és ugy látszik, az orosz nép, amely a forradalommal megváltotta szabadságát és kivívta az ország békéjét, nem hajlandó fejét
az antant igájába hajtani és vérét ontani —
bármennyire csábítgatják és erőszakolják is
— az antant érdekeiért.
*
Az oroszországi helyzetről szóló
újabb jelentéseink a következők:

leg-

MOSZKVA, julius 10. Hétfőn délután a
német képviselet házában gróf Mirbach német követ koporsója mellett gyászünnepélyt

A

gu részvéttáviratot intézett Vilmos császárhoz Mirbaoh meggyilkolása alkalmából. A
császár szintén táviratban mondott
királyunknak köszönetet.
Bécs, julius 10. A berlini osztrák-magyar
követ a német birodalmi kormánynak, gróf
Mirbach meggyilkolása alkalmából az osztrák-magyar kormány részvétét fejezte ki.
KIEV, julius 10. Az orosz népbiztosság
közleményt tesz közzé, amely igy szól:
A baloldali szociálforradaimárok,

akik

néhány órára hatalmukba kerítették Moszkva városának egy részét és a távirdahivatalt, provokáló híreket terjesztenek,

ame-

lyek szerint a tanácsok hatalmát állítólag a
moszkvai

helyőrség

segítségével,

amely

hozzájuk csatlakozott, megbuktatták. Ezennel tudtul adom, hogy a maroknyi örült gonosztevők által szított lázadást nagy nehézségek nélkül nyomta el a moszkvai helyőrség, amely a munkások és parasztok ügyéhez hü maradt. A lázadókat letartóztattuk, a
városban ismét helyreállott a rend.
Varanev,

a

katonaügyi

népbiztosság

hadműveleti osztályának vezetője.
MOSZKVA, julius 10. A kormány egy
hirdetményében a szociálforradaimárok felkelését levertnek jelentette ki. A város a
rendes képét mutatja. Állítólag 1000 embert
letartóztattak. A vasúti forgalom egyelőre
megszakadt.
KOPPENHÁGA, julius 10.

tartottak. Este a koporsót a pályaudvarra

kormányhoz

vitték, hogy Németországba szólítsák.

A

szerint a bolseviíkieknek sikerült raegállapi-

német bizottság tagjai követték a virágokkal

taniok, hogy az egész ellenforradalmi moz-

díszített koporsót a pályaudvarra. A pálya-

galmat Gucskov volt dumaelnök

udvaron Csicserin külügyi népbiztos

és vezette. Gucskov, akit Anglia temérdek

még-

közelálló

A szovjet-

moszkvai

újságok

inspirálta

egyszer kifejezte az orosz föderatív köztár-

pénzzel látott el, a madzsurlai

saság részvétét a német követ meggyilko-

tartózkodik és onnan szervezi és irányltja

lása ügyében, aki a békéért halt meg.

a maximálistáknak a központi hatalmak el-

Bécs, julius 10. Károly király melegjlian-

len irányuló mozgalmát.

Karómban
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Albániában isméi visszavontuk csapatainkat.
— Az olasz fronton egy ellenséges előretörést visszavertünk.
BUDAPEST, julius 10. (Közli a miniszterelnökségi sajtóosztály.) A Brenta völgyében biztosító csapataink visszavertek egy
olasz előretörést.
Albán délfront unkát erös ellenséges erök

nyomása elöl a berat—pieri vonalon át viszszavontiik. A harci érintkezés tegnap reggel óta nagyon laza volt.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

A franciák folytatták támadásaikat.
Helyenkint sikereket értek el. — A németek előretörésekből
foglyokat ejtettek. —
BERLIN, julius 10. A nagyfhöadiszállás
jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja:
A Kémmel vidéken, valamint a Lys és a
Somme mellett az esti órákban feléledt a
iharci tevékenység. Ellenséges éjjeli felderítő előretörések
A német trónörökös hadcsoportja: A
franciák folytatták heves részleges támadásaikat. Noyontóí délnyugatra és az Aisnetöf
délre több ízben erősen támadtak é s megvetették lábukat az Auteuilítöl nyugatra levő
Port é s Desloges nevű majorokban, vala-

mint a Longtontól északra levő régi francia
árkokban. A csatlakozó szakaszon tüzeléssel
vertük vissza a támadást. Chateau-Thierrytöl nyugatra sikeres előretörés során foglyokat ejtettünk. Reims mindkét oldalán élénk
ellenséges felderítő tevékenység.
Albrecht herceg hadcsoportja: A Sundgauban Largitzemtöl északra rohamcsapa
taink a francia árkokból foglyokat hoztak
magukkal.
LUDENDORFF, első tőszáhásmester,
(Közli a minrszierf Jnöki sajtóosztály.)

A szovjefcsapafok ggözeSm® a cseb forradalmárokon
MOSZKVA, julius 10. Jekaterínbui^—
Seljavits irányában

a

szovjetcsapatok

a

csehek és kozákok ellen diadalmasan nyomulnak előre. Ugyanez a helyzet Tobolsk
irányában.

A berlini orosz nagyköve!
a szovjetkormány helyzetéről.
Berlin, julius 10. Joffe berlini orosz nagy
k ö v e t a sajtó képviselői előtt kijelentette,
hogy az orosz kormány Moszkvában ura a
helyzetnek. A (szociáslí ornadalmároik vezeftőit és Mirbaoh gyilkosait már valószínűleg
letartöztatiták. Savinkov terrorista
vezér
nem értelmi szerzője a gyilkosságnak. A bolsevikiek helyzete, szemben az ellenkező jelentésekkel, egészen szilárd. Az antant sajtóban terjesztett hiresztelések m á r őt is
m a j d n e m megingatták abban a meggyőződésében, hogy a kormány helyzete
erős,
mire megkérdezte a kormányt, amelytől
egészen megnyugtató választ kapott. Azt
közölték vele, hogy a helyzet ugyanaz, cmint
3 hónappal ezelőtt, amikor ő még Oroszországban tartózkodott. A csehek felkelése
nem jelent komoly veszedelmet.
Ezután hangoztatta, hogy milyen kívánatos volna, hogy Oroszország és a központi hatalmak között a béke és a barátság
tartósan helyreálljon. 1 Az orosz kormány
késlz volna a békés viszonyra. Ha több toizalommal lettek volna a központi
hatalmak
Oroszország iránt, akkor Ukrániában is
könnyebben ment volna a dolguk az élelmiszer beszerzése tekintetében.

Olasz hivatalos jelentés
Julius 9. Albán harctér: A ball szárnyon
megkezdett tiizérjségi akciónkkal valamint
angol monitorhajónkkal támogatott akciónk
t o v á b b tart. A Vojusa alsó folyásánál a magaslatokat megtisztítottuk a z
ellenségtől

MOSZKVA, julius 10. A lapok jelentik,
hogy Archangelsik kikötőjében körülbelül
tízezer szerbet és franciát hajóztak ki. A
parancsnokló tábornok kijelentette, hogy a
várost és vidékét a német hadifoglyok megrohanása elöl akarja megvédelmezni.
Fierri helység kezünkre jutott. A centrumban az ellenség által elkeseredetten védett
állások birtokunkban vannak. A foglyok száma 1300. Az ágyuzsákmányt és munioiózsákmányt még nem állapíthattuk meg.

A franciák uj német offenzívát
jósolnak
Rotterdam, julius 10. A Petit Párisién
irja: Nyugaton legközelebb uj.német offenzíva indul, amiit a német hadvezetőség azért
indít meg, hogy a német közvélemény figyelmét elterelje- a z oroszországi) események felől, mert azok aggodalommal töltik
el a német népet.

Kerenszki nem akar találkozni
Izvolszkijjaí
— Az antant mindenáron segíteni szeretne
Oroszországon. —
Genf, julius 10. Kerenszki Izvolszkijnak
azt a kísérletét, hogy találkozzanak, viszszautasiíotta. Azzal indokolta, hogy Izivolszlkij Gurkov orosz tábornokkal a cári uradóm helyreállítását tűzte ki céljául és ezt
meg akarják valósítani, lzvolszij francia barátai azon igyekeznek, hogy a két orosz politikus között találozást létesítsenek, hogy
mindketten irják alá azt a felhívást, hogy az
antant segélyt nyújtson Oroszországnak.

Tömegsztrájk

Angliában.

Hága, julius 10. Angol íapok célzásaiból
kitűnik, hogy az angol gyárakban
tömegsztrájkok törtek ki. Eddig 22 ezer ember
sztrájkjáról irnak a lapok, más jejlemtések
szerint a nagy angol repülőgépgyárban is
sztrájkolnak a munkások.

Szeged, .1918. julius 11.

Vád alá helyezik

a Seidler-kormányV.

Bécs, julius 1-0. Szerdán délelőtt összeült
a pártelnökök értekezlete Oross
képviselőházi einök elnöklésével. Többek felszólalása
után abban állapodtak meg, hogy a képviselőháznak rövid ülésezésre való
egybehivását
kívánják a következő napirenddel:
1. \ költség'vetési provizórium első olvasása. 2. A kabinet vád alá helyezésére vonatkozó indítvány. 3. Á költségvetés második olvasása. 4 A katonai tartalmú sürgős
•interpellációk. 5. Indítványok.
Ezzel a határozattal a pártelnökök napirendre tűzték a kormány vád alá helyezését.
Bécs, julius 10. Az osztrák politikái helyzetre jellemző az a fény, hogy a pártök
egyik legutóbbi ülésén egy lengyel radikális
képviselő heves támadást intézett a csehek
ellen.

Hertling Berlinbe utazik
a nagyfőhadiszáiiásréS.
Berlin, julius 10. A Wolff-ügynökség
jelenti: Mint értesülünk, a kancellár holnap
délelőtt a nagyfőhadiszállásról Berlinbe érkezik, hogy a birodalmi gyűlés főbizottságával a pobtikai helyzetről tanácskozzék.
Berlin, julius 10. Kühlmann államtitkár
visszalépése által teremtett helyzet még
mindig állandó megbeszélés tárgya. A tegnapi izgalom helyébe a helyizet nyugodt
megítélése lépett. Nagy érdeklődéssel nézník a kancellárnak a politikai helyzetről szóló közlései elébe. Általános a meggyőződés,
hogy e közlések megnyugtatókig fognak hatni, ugy hogy a többségi pártok szétrobbanásáról szó se lehet.

A német félhivatalos Kühlmann
távozásáról.

Berlin, julius 10. íA félhivatalos Nord
deutsche Allgemeine Zeitung i r j a :
H a mélyebben betekintünk napjaink eseményeibe, el kell ismernünk Kühlmannak
nagy tárgyi érdemeit. Hogy ki lesz iaz utódja, afelől ez órában még semmi sem bizonyos,
de m á r most megállapitható, hogy a birodalom külügyi politikája Kühlmann viszalépósével nem fog változni.
M á r ez is bizonyítéka annak, hogy helytelen dolog lett volna azt állítani, hogy Kühlmann azért távozott, mert politikája hajótörést szenvedett, Ő a birodalom jól felfogott
érdekében folytatta politikáját és azzal a
mindenki által helyeselt szándékkal, hogy hazánknak a mielőbbi becsületes békét biztosítsa. Ez a cél marad a német politika legközelebbi feladatának és ha a részletekiben netalán különbözne is Kühlmann politikájától,
bizonyára nem fogjuk hazafiasabbnak vagy
jobbnak nevezhetni

BUJA1
LONDON: Az admiralitás jelentése szerint egy angol1 tengeralattjárót Angiba keleti tengerpartján felderítő utján julius 2-án
este 5 ellenséges vizi repülőgép bombákkal
megtámadott. 1 tiszt és 50 matróz meghalt.
Egy tengeralattjáró könnyebben megsérült,
egy másik tengeraílattjárót bevontattak
a
kikötőbe.
KIEV: Moszkvából jelentik, hogy Mihály és Konstantin nagyhercegeket, Kuprini
írót és Szerafin püspököt szovjetellenes működés miatt letartóztatták.

Szeged, 1918. julius 11.
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R főkapitány megrendszabályozza a bérkocsisokat.
— Elrekvirálják és hatósági kezelésbe veszik a zsaroló bérkocsis
kocsiját, lovát. —
(Saját tudósítónktól.)
Dr. Szalay József
főkapitány nagyon jó ember. Legalább a bérkocsisokkal szemben nagyon jó. Minden ember ebben a városban, akit sorsa azzal vert
meg, hogy bérkocsira szoruljon, rég elvesztette már a türelmét ezzel a fékevesztett,
vakmerő; és! elveterríüÜt népségei
szemben.
Az egyre súlyosabb panaszok özönének hatása alatt, amelyek hozzája érkeztek, most
. a főkapitány is elvesztette türelmét és szigorú intézkedéseket léptetett életbe. Vasárnapi számunkban irtunk a (bérkocsisok visszaéléseinek legújabb fejezetéről. Egyelőre nem
folytatjuk ezt a fejezetet, megvárjuk, milyen
hatása lesz a főkapitány erélyes intézkedésének, különösen miként hajtják azt végre. Az
esetet a rendőri sajtóiroda igv tudatja;

be vétetem. A kocsisokat hadimunkára fogom kirendelni és helyettük rokkant katonákat fogok kérni, akik boldogok lesznek, hogv
tisztességes keresethez juttatom őket.
— És nem leszek kímélettel olyan esetben
sem, ha hadbavouult gyereke lesz a kotagadják a fuvart, hogy azt az időt is megcsis, mert a hadbavonulás sem jogosít uzsofizettetik, amit a standon állnak és hogy
mindenféleképpen komiszkodnak a közön- rára. Ezek az öklömnyi gyerekek pedig még
szemtelenebbek a felnőtteknél.
séggel. Már a közgyűlésen is felszólaltak
— A törvény megadja nekem a Jogot
emiatt éppen akkor, amikor tarifaemelést
hozzá, hogy mindazt megtegyem, amit elkértem a magpk részére. A közönségnek igaza van. Meggyőződtem róla magam is. En- mondottam és én élni fogok jogommal. Az
gem is meg akartak már zsarolni. Nahát en- országnak és hadviselésnek is érdeke, hogv a
városi közlekedés minél jobb legyen és nem
nek vége lesz!
*
És itt valamivel „emeltebb" hangon foly- tűrhető, hogv beteg emberek szenvedjenek,
tatta magas szárnyalású beszédét a főkapi- esetleg elpusztuljanak, mert az orvos nem
kap kocsit, amely a beteghez szállítaná.
tány:
— Megértették amit mondtam? — kérMiután látom, hogy a figyelmeztedezte
a főkapitány szavai bevégzése után. tés nem használ, parancsot adtam a rendAkkor
elmehetnek és mondják el a többinek
ötöknek, hogv minden egyes esetben, ha
egy kocsis bármilyen visszaélést követ elr is.
Az elnök felelni vagy kérdezni akart vaakár a fuvart tagadja meg, akár nem megy
e! oda, ahová megrendelték, akár pedig töb- lamit, bár ezt az előszobában nem hallottuk,
bet követel, mint a tarifa, a z illetőt azonnnal csak a főkapitány szavaiból következtettük,
állítsák elő és ellene az eljárás megindul és aki ezzel búcsúzott el barátságosan harsoga kihágási bíró azonnal Ítéletet is hoz. még va a bevezényelt küldöttségtől:
— Elmehetnek!
pedig szigoruat.
Hát elmentek; — nem is -- elkullogtak,
Ismétlődés esetén azonban az ipariguzolványt azonnal megvonom, a kocsit, lo- mintha nem gőgös fiakkeresek, hanem levakat rekviráltalain és azt hatósági kezelés- piszkolt, gyáva pasasok lettek volna.
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A bérkocsis iparosokat felrendelte a
főkapitány, meri zsarolásaikkal
és fuvarmegtagadásaikkal annyira tűrhetetlenné tették a helyzetet, hegy az. különösen közegészségügyi vonatkozásban egyenesen életveszélyes lett. Elrendelte, hogv a julius 1. óta érvényben levő viteldíj mellett személyválogatás nélkül bárkit és bármikor kötelesek fuvarozni, mert ellen esetben a bérkocsist a
standjáról hakrdéktaklnul előállíttatja,
őket
iparuktól megiösztju, a felhatalmazási törvény alapján kocsijukat és lovukat rekviráltatja és ugy bocsájtja a közönség rendelke— A képviselőház ülése. —
zésére.
Nehrebeczky
után Bródy Ernő szólalt
(Bizonyára az egész polgárság tapsol en(Budapesti
tudósítónk
telefon jelenítése.)
nek a példás erélyű rendszabálynak. Ha ezt A képviselőház szerdai ülését féltizenegy óra- fel. A választójogot megnyugvással kell elaz elsőt sok hasonló követné, minden intéz- kor nyitotta, meg Szász Károly elnök. A vá- intézni. (Legfőbb ideje, hogy! gazdasági é s
kedésre jogosított hatóság részéről, még se- lasztójogi javaslat általános vitáját folvtat- szociális kérdésekkel foglalkozzunk. Szerinte
senki sincs, aki a magyar hyelv jogának é r gíthetne valamit a minden rendű és rangú ták.
zsarolóknak kiszolgáltatott életünkön. ÉrdeŐrgróf PaUavicini György: A választó- vényesülését ne kivánná. A javaslat jogfosza
mesnek tartjuk a következőkben a főkapitá- jogi javaslatot bírálva, kifogásolja, hogy az tás nemcsak a nemzetiségekkel, hanem
nyi rendelet kibocsfeitásának körüli menyeit ipari munkásnak adnak választójogot, a me- magyar munkássággal szemben is. Rámutat
a négy é s hat elemi közötti különbségre. Szeismertetni:
zőgazdaságinak nem.
Néhány száz panaszos levél és feljelenMock János: Mert az ipari munkástól rinte a választásoknál szükség volna birői hatóság jelenlétére. Bródy délután két órakor
tés után legutóbb egy királyi ügyész felje- félnek!
lentése került a főkapitány kezébe, amely azŐrgróf PaUavicini György: A mezőgaz- beszédét befejezte.
zal vádol egy szegedi bérkocsist, hogv meg- dasági munkások éppen ugv rászolgáltak a
(A délutáni ülés.)
tagadta a fuvart, amikor hivatalos külde- jogokra, mint az ipari munkások. (Helyeslés
A délutáni üiésen Bethlen István szemétésben kellett volna eljárni.
a baloldalon.) Aki hazájáért dolgozik és fáracl
— Ami sok, —• az sok! Amit ez a nép- az mind jó magyar ember, csak azt nem tart- lyes megtámadtatás címén szólal fel. Felelt Pailavicininak és Andrássynak. Bizonyítség müvei, az már tűrhetetlen
• mondta a ja jó magyarnak, aki keres, anélkül, hogv dot
főkapitány — mert ez már a közbiztonsá- güznék. A Káról y-kereszt jogcímének törlé- ja, íhogy álláspontját sohasem! változtatta,
got és a közegészséget veszélyezteti. Három- se rontja a magyarság arányszámát, mert mindig konzervatív irányú volt.
szorosára
van emelve a bérkocsitarifa, de igv, éppen a legtisztább magyar szavazók esEzután folytatták a választójog vitáját.
azért ők ezenfelül is zsarótjük a közönséget. nek ki. Hegedűs Lóránt beszédével foglalÉn meg tudom érteni a közönség felháboro- kozva, kijelenti, hogv az összeférhetetlensé- Nagy Vince kijelenti, lvogy ha Tisza dicsérdását. Az orvos nem kap kocsit, hogy bete- gi törvényt meg kelt reformálni, mert pél- ni jött a javaslatot, akkor szóló temetni jött
geit látogassa, a közönség nem kap kocsit az dául Hegedűsnek iaj harminc
igazgatósági
a választójogot. Visszautasítja, hogy a radiállomáshoz, mert ez a rakoncátlan társaság tagsága van.
még a háromszoros tarifánál is többet akar.
Hock János: Még az hiányzik, hogv a kálisok az árdrágítókat védik. A radikálisok
Az esküvői tarifa 16 korona 50 fillér és akadt parlament is a bankok zsebében legyen!
először hangoztatták az áruuzsora letörését,
kocsis, aki 120 koronát kért egy esküvői fuKun Béla: Részben ott is van.
a hadimilliomosok megadóztatását. Hangsxivarért. A közönség természetesen a rendőrőrgróf PaUavicini: Hive a nők aktiv és
lyozza az önálló jegybank és önálló vámterüség segítségét kéri, de hát minden kocsi mel- passzív választójogának. Fontosnak tartja a
lé mégsem lehet rendőrt állítani. Hanem kerületek beosztását és e tekintetben bizto- let szükségességét. A javaslatot nem fogadazért segítek a bajokon — fejezte be sza- sítékokra van szükség. Egy óriási világ vá- ja el. Ezután PaUavicini György kifogást jevait a főkapitány — és csengetett Patyiknak, lasztja el a radikalizmustól. Semmi köze hoz- lent be ifjú Ugrón Ákos oláhfalusi választása
a főkapitányi huszárnak:
zá és az eredeti javaslatot éppen azért fo- ellen, mert nincs benne a választói névjegy— Holnap reggel 9 órára idebenn legyen gadta el, mert nem tartotta radikálisnak és
Kili. három kétfogatú és három egy/fogatú mert most van talán az utolsó alkalom, hogv zékben. A kifogást a Ház a mandátum-vizsbérkocsis — adta ki a szigorú parancsot.
egy kevésbél radikális választójoggal meg- gáló bizottságnak adta ki. Ezután félbeszakíÉs szerdán reggel ott feszengtek a fő- nyugvást teremtsünk ebben a kérdésben. Nem tották a vitát, csütörtökön folytatják,
kapitányi előszobában a hét gonoszok 'Kili vallja magát demokratának, bár a demokra(Az
interpellációk.)
ur vezetése alatt, aki nem más. mint "a bér- tikus eszmékért küzd. idegenből került Makocsiipartársulat elnöke. Látszott arcukon, gyarországba. de alkalmazkodik a magyar
Áttértek az interpellációkra.
Wekerle
•föld •történelméhez és sajátosságaihoz. A
hogy vihart szimatolnak és inkább mentek
volna ki, mint befelé. Patyik azonban barát- magyar ur kötelessége földet, jogot és kul- válaszol Laehne Hugó és Bikády Anal múltságosan betessékelte őket a főkapitányi szo- turát adni, mert ha nem ad, akkor maid el- kori interpellációjára. Laehne Hugónak kibába. ahol nagyon alázatosan csak annyit veszik jogtalanul, de sajnos, igazság akkor jelenti, hogy a Németországgal való szerzőmondhattak, hogy „Szerencsés jóreggelit", sem lesz. Nem fogadja el a javaslatot.
Nehrebeczky
György: El kell ismerni, dés kérdésében örök időre való lekötöttségmert nyomban a főkapitány vette át a szót
és gyengéd atyai hangon bár. de mégis elég hogy Magyarországon 1848 óta a választójog ről nincs szó. Arra a kérdésre, hogy ugy ér'hangosan, hogv az előszobában is hallat- inkább visszafejlődött, mint fejlődött. A vá- telmezi-e a kormány a gazdasági szövetsélasztójog kiterjesztése jogos és szükséges. get, hogy azon belül mezőgazdasági vámok
szott, imigv beszélt a lelkükre:
Nem
szabad elzárkózni a kielégítő megoldás
- t Maguk ellen százával jön a panasz,
ne- tartassanak fenn, kijelenti, hogy előzetes
elő!.
Pótolni
kell a reformban mindazt, amit
hogy zsarolnak, hogy gorombák, hogy úritárgyalások folytak a tekintetben, hogy h a
nő kket szemben szemtelenkednek, hogy meg- évtizedek óta elmulasztottak.

Wekerle a német gazdasági szövetségről.
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Németországgal vámszerződést Iköjfiink, akkor a mezőgazdasági vámokra nézve kölcsönösen teljesen vámmentesség
legyen. Kijelenti, hogy az ipari vámokra nézve sohasem
vétetett a forgalom teljes szabadsága célul,
hanem, hogy azon ipari iparágakra nézve,
hol termelési viszonyaink megkívánják a védelmet, ezen védelem a jövőre is biztosátassék.
Laehne Hugónak ama kérdésére, hogy
egyetért-e a kormány Payer alkancellár törekvéseivel, kijelenti, hogy P a y e r nyilatkozata nem hivatalos minőségben történt és a
magyar kormány nincs az áliákt hangoztatott
$lásponton.
Mezőgazdasági piacunk megóvásáról minden körülmények között gondoskodni fogunk. Arra a kérdésre, hogy a pártközi parlamenti bizottságot ki küld-e a kormány, kijelenti, hogy ilyen bizottság küldését nem hajlandó elfogadni, mert az célszerűtlen. Amikor a kérdés eldöntésre kerül, akkor a szakkörök meghallgatásával fog megtörténni a döntés.
Bikády Antalnak a közellátás tárgyában
mondott interpellációjára válaszolva, utal a
rekvirálási rendeletre. Hogy a rekvirálásnak
milyen foganatja lesz, előre nem mondhatja
meg. A mult évben annak tulajdonították a
•bajt, hogy nem voltak meg a kellő előkészüle
tek a cséplésriél való lefoglalásra. Most azonban megtették a szükséges előkészületeket
é s amennyiben a rekvirálás és lefoglalás lehetséges, ezeket foganatosítani fogják. Két
eset lehetséges. A mult évi fejadagokat felemelhetjük, vagy legalább a fejadagok leszállítására később nem lesz szükség. Egyelőre
a mult évi fejadagokat állapítottuk meg és
pedig azzal, hogy feljogosítottuk a közélelmezési minisztert, mihelyt a termés eredményét látja, ezen fejadagokat, különösen a
mezőgazdasággal foglalkozók körében
felemelje. A választ tudomásul vették.
Utána Czábor László a Selmecbányái
bányászati és erdészeti főiskolának műegyetemmé való .fejlesztése tárgyában interpellál. Kivánja, hogy ezt a műegyetemet Kassán
állítsa fel a kormány. Wekerle kijelenti, hogy
a temesvári műegyetemen kivül rövidesen
szükség lösz még egy műegyetembe,
a minisztertanács azonban még nem foglalkozott
ezzel- a kérdéssel, igy az interpelláció érdemére nézve még most nem válaszolhat. A
válasz tudomásul vették.
Ezután Ábrahám Dezső interpellál a képviselőházi beszédek
cenzúrázása
tárgyálban.
Wekerle válaszában kijelenti, hogy a cenzúrát sehol sem kezelik olyan enyhén, mint nálunk. Hivatkozik külföldi rendelkezésekre,
amelyekből kitűnik, hogy a cenzúra szigorú
kezelési módja milyen a külföldön. Nálunk
egyetlen lap sincs betiltva, vagy előzetes
cenzúra alatt. A választ Ábrahám Dezső nem
veszi tudomásul, a Ház ellenben igen.
'Jobb interpelláló, igy Pálfy József nem
volt jelen; ezeknek az interpellációit
törölték. Ezután Nemez István interpellál a jelentékenyen csökkent kenyérmagvakkal bevetett
szántóföldek szaporítása és ez által 1919.
évre a hadsereg és a nem termelő lakosság
lisztszükségletének a lehetőségig való biztositása tárgyában. Szterényi kijelenti, hogy
minden intézkedést megtesznek. Bővebb fel-

BELMAG YAROBSZÁG

Szeded, 1938. julius 11.

világosítást majd a közélelmezési miniszter
ad. A választ tudomásul vette. Juhász-Nagy
Sándor a nem állami tanítók családi pótlékának és ruhabeszerzési segélyének kiutalásáról interpellál. Zichy János közoktatásügyi
miniszter röviden válaszolt és kijelenti, hogy
a szükséges intézkedéseket
fojgdnatositajá
fogja. A választ tudomásul vették.
Ezután Ugrón Zoltán terjesztett elő interpellációt. Kérdi a kereskedelmi minisztertől, miért oldották fel a rekvirálás alól a
brassói es nagyszebeni kereskedők gyapjués gyapotáruit, más erdélyi városokban pedig nem. Szterényi kijelenti, hogy Brassó
és Nagyszeben a legtöbbet szenvedtek a
román betörés miatt, méltányos volt tehát
az előnyös elbánás. Hogy más erdélyi városok nem részesültek ebben a kedvezményben, arról nem tud. Ugy véli azonban, hogy
azök nem a kereskedelmi minisztériumhoz,
hanem a gyapjúközponthoz fordultak, amely
elutasította kérelmüket. A választ tudomásul vették. Az ülés 9 órakor véget ért.

POLITIKAI HÍREK.
— Budapesti tudósítónk telefoüjeleatése. —
(Gróf Bethlen indítványának sorsa.)
Gróf Bethlen indítványa, amely szerint választójoggal csak a magyar nyelvet Írásban
és szóban bírók rendelkezzenek, már is lekerült a napirendről. 'Bethlen indítványát
nem fogja a Ház elé terjeszteni. Hir szerint
Wekerle határozottan állást foglalt ellene.
Ezekután Tisza is azt az álláspontot foglalja
el, hogy a javaslatnak a bizottságban elfogadott formájában kell törvényerőre emelkedni. Jól értesült körök szerint
Wekerle,
Tisza és Bethlen szerdán tárgyalásokat folytattak e kérdésről, a megbeszélések azonban
eredménytelenek maradtak, mert Wekerle
ragaszkodik eredeti álláspontjához, hogy
Bethlen indítványa jogszükitést
jelentene,
viszont Tisza is ragaszkodik vasárnapi nyilatkozatában elfoglalt álláspontjához. A kérdés a z első szakasznál dől el. A munkapárt
Wekerle nyilatkozatától teszi függővé magatartását.
A 8 Órai Újság Írja: Meg kell állapítani,
hogy az a híresztelés, hogy Bethlen visszavonni akarná indítványát, nem igaz. A hat
napi tanácskozáson a miniszterelnök beható
megbeszélést folytatott a kérdésről, de semmilyen kijelentést nem tett arra nézve, hogy
az indítványt nem fogadja el. Az indítvány
sorsa a részletes vitával az első paragrafus
tárgyalásánál-fog eldőlni. Ehez képest minden kombináció megdől, amit ehez a hírhez
hozzákapcsoltak a többség állásfoglalásáról.

(A belügyi államtitkárság.)

Beavatott

körök értesülése szerint Gaal Sándornak belügyi államtitkárrá való kinevezése már megtörtént, Az erről szóló királyi kézirat a hivatalos lap legközelebbi számában megjelenik.
(Csütörtökön befejezik a választójog
általános vitáját.) A választójogi javaslat általános v i t á j a csütörtökön véget ér. A tanácskozást ezután a jövő hétre halasztják. A részletes v i t a huzamosabb ideig fog eltartani. A
címnél dől el, vájjon csupán a férfiak, avagy
a nők választójogáról is tanácskozzékfe a
ífáz.

Svédország semleges marad.
Stockholm, julius 10. A Magyar Távirati
Iroda jelenti: Az első svéd vásár megnyitása alkalmával, amelyen a királyi pár is jelen
volt. a király beszédet mondott.
— A veszedelem, — mondotta — hogy
a háborúba belesodródunk, nem csekély volt.
Szilárd a z a reménységem, hogy a világdráma'befejezéséig a semlegességet-meg
fogjuk
őrizni. Bizonyos korlátozásokat és az általános nélkülözést nem lehetett kikerülni. Svédországnak lojálisán alkalmazkodni k e l a z
időkhöz.

Moszkvában ismét kiujult a harc.
— Csernov és Krasztíov tábornok Moszkva
ellen vonul. —
Berlin, julius 10. Pétervárról
jelentlik:
Azokhoz a politikusokhoz, akik a bolseviki
kormány megbuktatására törekednek, ujabban Csernov vólt földmivelésügyi miniszter
is csatlakozott, akinek nagyobb pártja van,
mint Kerenszkinck vagy más
politikusoknak,
A legújabb hírek szerint Csernov félfegyverzett parasztokból álló bandák élén Moszkva ellen vonul, mert a főváros közvetlen közeléből akarja a további eseményeket bevárni. Csernov állítólag biztosította a maga számára a doni kozákok támogatását és hir
szerint Krasznov tábornok egy kozák sereggel már útban van Moszkva felé.
A legújabb jelentések szerint Moszkvában
a bolsevikiek és az ellenforradalmárok között ismét utcai harcokra került a sor, melyeknek kimeneteléről még nincsen hir.

80.000 cseh harcol Szibériában.
— Francia tábornokok vezetik őket. —'
Bécs, julius 10. A' Reichspost jelenti Kierből, hop|- az ottani Vecsepnyija Novoszti a
következő értesülést kapta megbízható forráshói: A csehek felkelése az Urai-vidék és
Szibéria különböző pontjainak megszállása
nem véletlen "dolog, hanem az antant ügynökéinek régebben kidolgozott
terve
alapján
történik. Ezt a tervet akkor dolgozták ki, a
mikor az antant elhatározta, hogy Szibériába és európai Oroszországba japán, kinai ós
amerikai csapatokat küld. A cseh lázadás ennek a tervnek csupán egy része.
A csehek fölkelését és Szemjanov kozákjainak mozgalmát az antant szervezte. A cseheknek 80.000 emberük volt, ebből azonlban
30.000-et már elvesztettek. Három hadosztályuk van és kizárólag orosz tisztek
vezetik
őket. 'Mindegyik hadosztály élén egy francia,
tábornok áll, akinek parancsait föltétlenül
végre kell hajtani. A csapatoknk külön biztosuk van. Cservina tábornok. H a a inegegyezés létrejön, akkor azok a csapatok, amelyeket Japánban és Kínában felállítanak, minden akadály nélkül juthatnák Szibérián át a
Volgához.'
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— A királyi pár Pozsonyban. Pozsonyból
jelentik: Pozsony város küldöttsége Szmrecsártyi
György főispán vezetésével megjelent a király
előtt és meghívta a királyt és királynét a Pozsonyban tartandó hadi jótékonysági ünnepségre. A király kegyesen fogadta a küldöttséget és megígérte, hogy a királynéval részt vesz
a 16-iki pozsonyi ünnepségen.
— Kitüntetések. Putz Jakab 46. gyaiogezredbeli őrnagynak az ellenséggel szemben
tanúsított vitéz magatartása elismerésein a
legfelső dicsérő elismerés — a kardok egyidejű adományozása mellett — tudtul adatott.
A király Edvy Gyula, az 5. honvéd gyalogezrednél beosztott háború t a r t a m á r a tényleigesitett nyugállománybeli ezredesnek a 3.
osztályú katonai érdemkeresztet a hadiékitménnyel és a kardokat adományozta.
— Szinger Kornél rendfőnök lett. A
kegyes tanitórendiek idei konventje' Szinger Kornélt választotta a piaristák rendfőnökévé. A
szegedi városi főgimnázium volt igazgatója ezzel a legmagasabb tisztséget nyerte el, ami egy
magyar kegyesrendi szerzetesnek juthat. Magyar
Gábor uj utóda igen népszerű és végtelenül
rokonszenves alakja volt hosszú évek során a
szegedi társadalomnak. Mint tanár, lelkes idealizmussal nevelt egész nemzedékeket az irodalom és a magyarság szeretetére és mint igazgató is több évig biztosította a szegedi városi
főgimnázium jó hírnevét. Most, mint a legmagyarabb tanitórend feje is bizonyára szeretettel
.gondol mindig e város virágzó tanintézetére.
— Fiume gazdasági t a n á c s n o k a S z e g e d e n
DomUrády Ferenc, Fiume város gazdasági
tanácsnoka a közélelmezési viszonyok tanulmányozására .Szegedre jött, ahol a közélelmezési hivatal ügymenetét, és berendezését
tekintette meg. Elismeréssel nyilatkozott a
szegedi közélelmezés vezetéséről. Dombrády
a városban élelmiszereket — paradicsomot és
főzelékféléket — vásárolt, Fiume részére. Szegedi tartózkodását megelőzően a gazdasági
tanácsnok (Mezőhegyesen járt, ahol megnézte
•az. állami mintaszerű sertéshizlaló-telepet.
— Vöröskeresztes kitüntetések. Ferenc
Salvator főherceg, a Magyar Vörös-KeresztEgylet védnökhelyettese a királytól átruházott hatáskörében a háború alatt a katonai
egészségügy körül szerzett kiváló érdemeik
elismeréseid dr. Mandel Andor szegedi főorvosnak és Máesay József békéscsabai, gyógyszerésznek a Vöröskereszt hadiókitmónyes II.
osztályú díszjelvényét díjmentesen adományozta,
— A közélelmezési kormánybiztos helyettese Szegeden. A Nagyváradon székelő
szegedi kormánybiztos helyettese: Ónody Lajos szerdán reggel Szegedre érkezett és délután Szentesre utazott, ahonnan Hódmezővásárhelyre Rtnegy át. Pénteken ismét Szegedre
érkezik a kormánybiztos helyettes és a cséplés
állását szemléli meg. Tanácskozni fog Fodor
Jenő tanácsnokkal es a gabonaátvételi bizottságok megalakítása és szervezete iránt érdeklődik.
— Szterényi bárósága. Budapestről jelentik, hogy Szterényi József kereskedelmi miniszternek és családjának bárói rangra emelése
a hivatalos lap egyik legközelebbi számában
jelenik meg. A kereskedelmi miniszter a bukaresti béke megkötése körüü működéséért kapja
a báróságot és a brassói előnevet.
— Megint az Epílógos, Két tárgyilagos,
halhangu, de nagyon hatásosan érvelő levelet kaptunk abban a pörben, amely arról támadt Szász Ernő és Wimmer Fülöp között,
hogy ki cselekedett kettejük közül helytelenül: Wimmer akkor, amikor az Epilogus-t
megírta, vagy Szász akkor, amikor Becsey
Károly és Pálfy Dániel válasza és ezzel az
egész ügy elintézése után szükségesnek l á t t a
még az Epilogus-sal foglalkozni? A leveleket
nem közöljük, bár sok olyan igazság van bennük, amelyek kívánkoznak . arnyélvánosság
-lé. Neru hagyhatjuk azonban szó nélkül az
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egyik levélnek ránk vonatkozó részét, sőt azt
hisszük, hogy a levélíró igazgató intencióinak is leginkább az felel meg, ha ellenünk
emelt kifogásait a nyilvánosság előtt tesszük
szóvá. Azt méltóztatik mondani: „Miért nem
részesiti a Délmagyarország
olyan elbánásban az országszerte kiválónak elismert Wimmer Fülöpöt, mint aminőben Szász Ernőt részesiti az ő lapja? Hogyan van az, hogy Szász
Ernő cikkei kivétel nélkül meleg és legtöbbször igen terjedelmes kommentár kíséretében
jelennek meg, mig Wirn.ni őrnek hírlapi cikkeihez nem n y ú j t fedezetet a
Délmagyarország•? Mivel tetszik ezt magyarázni? Miért
van végül, hogy a konkrét esetre térjek, hogy
a Délmagyarország
nem mondott véleményt
levél két ügyben érdeklődik nálunk. Mind a
kettőben felvilágosítással szolgálunk. Egékettőben felvoilágositással szolgálunk. Egészen furcsa kívánság, hogy foglalkozzunk cikkekkel, amelyvek más lapokban megjelennek.
Szász E r n ő nem velünk kezdett vitát, hanem1
Wimmer Fülöppel, aki nem szorult se dicsérésre, se fölfedezésre, se Íródeákra, aki a
jelen esetben is megfelelt, világosan, egyenesan, okosan. H a azonban bárkit is nagyon érdekel, ebben az esetben sem rejtjük véka alá
véleményünket.
A következő eset jutott
eszünkbe, amikor Szász E r n ő cikkét olvastuk: (Megy három ember a Tisza Lajos-köruton. A nap erősen süt, a forróság nagy, az
összes ablakok le vannak zárva. A mi három
emberünk közigazgatási dolgokról beszélget,
ami tudvalevőleg kevésbé hozza izgalomba az
embereket, mint a politika. Talán még anynyira sem, mint a választási dolgokról való
vita a — választás után. Amint beszélgetnek,
— hangosabb, erősebb szó alig-alig esik —
hozzájuk lép egy harmadik ur és igy apostoloskodik: „Édes barátaim, ne verekedjetek!
Miért kiabáltok, dühösködtök, minden ablak
nyílva és titeket bámulnak. Ne verjétek be
az egymás fejét. (Gyertek és — beszélgessünk
közigazgatási dolgokról." Marad a másik kérdés, hogy Wimmer cikkeit nem szokta hoszszsfbb vagy rövidebb kommentárral kisérni a
Délmagyr ország, Ezt, azt hisszük, kibírja ugy
Wimmer súlyos egyénisége, mint a közönség,
amely aligha látná szívesen, ha ez egyébként
kiváló ember minden irását mint prófétai
megnyilatkozást akarnók feltálalni. Wimmernek is megvannak a közéleti céljai és ideáljai, nekünk is. Sokszor haladunk és harcolunk együtt, van eset persze, amikor utaink
különválnak. Wimmer cikkei mindig közérdeknek, ezért találnak helyet a Délmagyarország hasábjain. Természetes, liogy mindenki
más cikkeit, hasonló szeretettel ós szívességgel fogadjuk, ha szintén közérdekűek. Abban
azonban, hogy az egyes cikkeket miként helyezzük el, csak a magunk újságírói érzékét
és ízlését tekintjük irányadónak.
— Lichnovszkv herceg kizárása az urakházából. Berlinből jelentik: Pénteken az urakháza ülést tart, a melyben Lichnovszky herceg
kizárását fogják tárgyalni. — Lichnovszky herceg tudvalevően a háború kitörése idején Németország londoni nagykövete volt. Néhány
hónappal ezelőtt megjelentek emlékiratai, a
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melyekben azt igyekezett bebizonyítani, hogy
Németország volt a háború közvetlen oka, nem
pedig Anglia.
— Az uj angol közélelmezési miniszter.
Londonból jelentik: Lord Rhondda utódja Clynes,
a munkáspárt tagja lett, aki eddig az élelmezési minisztérium parlamenti államtitkára volt.
J. R. Clynes most negyvennyolc éves és 1906
óta Manchester északkeleti kerületének képviselője. A lancashirei kerület gázmunkás szövetségének titkárja.
— A mi betegeink. Mi bohémek, itt a
tüskebokros cigánysoron, — hogy őszintén
beszéljünk — nem valami fényes életet élünk.
A lelkünk állandóan remegésben él, hajt bennünket a hivatás: dolgozni reggeltől sokszor
másnap hajnalig, a nagygép megindulásáig —
másokért. S mikor leszakad pilláinkról a nyugtalan álom, mikor ismét munkára késztet a
robot, akkor csak egy örömünk van: ha „szép"
az újság. Ha sokat és érdekeset adhatunk az
olvasónak, aki a hadikávé mellett csemegének
élvezi az újságot és jutalmul lekritizálja a fáradt, ideges bohémet, az újságírót. Ez a mi
egyedüli jutalmunk. Ez a tövisbokréta, melyet
ismeretlen kezek nyújtanak olykor felénk . . .
Ám az egyetlen örömünket is elhomályosítja
olykor a velünk született irigység, ha látjuk,
hogy ma „szebb" a másik újság, többet adott
egy gyenge szenzációval a iürelmetlen, de
mindig nyájas olvasónak. Ezért is olyan fénytelen a mi bohéméletünk itt a tüskés cigánysoron. Irigyek és féltékenyek vagyunk egymásra
s nem a vérünk pirosságával, nem az arcunk
pozsgásságával, nem' az egészségünkkel, nem
az erőnkkel törődünk, hanem azzal, hogy mentül szebb legyen az újság. Kergetjük és kerüljük egymást emiatt állandóan a cigánysoron s
csak némelyikünk örül a másik igazi nagy sikerén. Mégis van itt a tüskebokrok között egy
messze elvilágitó fény. Egy ragyogás, mely
értékével mindenek fölött áll . . . A sziv ez a
fény. A szivnek nagy szeretete, mely akkor ragyog igazi csillagfénnyel, mikor a bohémfiuk
közül valakit baj, sérelem vagy szenvedés ér.
Ilyenkor összebuvunk, mint az elhagyottak,
akik az árvaságot érzik és tünődünk, gondolkozunk, egymásba olvasztjuk a szivünket, hogy
azoknak minden fényével, minden forróságával
segítségére legyünk a cigánysori bajtársnak.
Oh, milyen boldogok vagyunk, ha birunk rajta
segíteni! . . . Most egyszerre két betege van a
cigánysornak. Az egyik Sipos Iván a „Délmagyarország" munkatársa, a fiatal, lelkes poéta
és a fáradhatatlan újságíró, aki betegen vérző
tüdővel keresi a gyógyulást a fenyvesek között
a Tátrában. A másik Ortutay István a „Szegedi
Napló" volt szerkesztője, aki a városi közkórházban várja a súlyos operáció utáni javulást.
Mindkét kollega felé bánatos aggodalommal
tekintünk most s az idegölő robot közben is
ott pihen náluk a lelkünk, szivünknek illatozó
szép virágaival együtt. A gondolatunkat megzavarja őszinte részvétünk, a szeretet tiszta érzéseket vált ki belőlünk forró imádság gyanánt, mellyel kérjük, egyre kérjük a Mindenhatót, hogy adja vissza őket nékünk, jöjjenek
haza a cigánysorra gyógyultan, munkabiróan.
Oh, mert ha irigykedünk is, ha féltékenykedünk
is, ha tülekszünk is a mindennapi sikerért és
győzelmekért, oly nagyon, oly fájdalmasan
hiányzanak ők nekünk itt, a tüskebokros cigánysoron . . .
— y
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A cigányzenekaroknak hajdanában, talán
nem is emlékszünk már rá, jó sorsuk volt.
K L világos-ki virradtig lehetett mulatni a kávéházakban és vendéglőkben és noha a vendégeknek nem volt annyi pénzük, mint most,
a cigányoknak mégis sokkal több jutott. Most
a záróra és a megcsappant mulatási kodv
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gúnyok a Kass- és a Tisza-kávéháztól kér- j
nek. A 40 koronálból a zenekarok egy-egy tagj á r a naponta 4—S korona jut, ami igazán
nem sok és amely: összeget a szegényes tányér ozás nem nagyon szaporítja. N e m lehet
tagadni, hogy a béke boldogabb éveiben) a
cigányzenekarok nagy szolgálatokat tettek a
kávéházak üzleti forgalmának, de akkor megtalálták a számításukat a kávéház tulajdonosainak támogatása nélkül is a közönség
g a vahérsá gából. Most azt kérik, hogy a háború szűk esztendeiben a kávésok is hozzájáruljanak megélhetésükhöz. Azok a kávésok, akik a drágasággal szemben igen hatásosan és szívesen tudnak védekezni a kávéházi árak fölemelésével.
— A mozi é s a p a p o k . Rómából jelenlik:
Pompili biboros, pápai főhelytartó (vicárius generális) rendeletet adott ki, amely megtiltja a
papoknak, hogy a mozgó-fényképszinházakba
járjanak még akkor is, ha az előadás anyaga
a bibliából van merítve.
—Betörők Kiotód főhercegnő palotá jában
Budapestről jelentik: Klotild főhercegnő pár
hét óta Alcsuton tartózkodik és igy a Disztér
4—5. számú palotája a cselédség őrizetére volt
bizva. Kedden ájszaka két betörő, épitési álványokon felkúszott a renoválás alatt álló épület
falaira és a véletlenül nyitott szalon ablakán
beugrottak anélkül, hogy bárki is észrevette
volna őket. Egy utazóbőröndbe becsomagoltak
különféle értéktárgyakat és ugyanazon az uton,
amelyen jöttek, távoztak. A Lánchídon azonban
egy rendőr figyelmessé iett a két jómadárra és
igazolásra szóliiotta őket. Ezek eldobták a bőröndöt és elfutottak. Hosszas hajsza után az
egyiket eifogták. A vallatásnál kiderült, hogy
az elfogottat Wittmann Józsefnek hívják és társával Virág József katonaszökevénnyel együtt
törtek be Klotild főhercegnő palotájába. Azt is
bevallotta, hogy a betörésre régen készültek és
az értékes dolgokra már vevőjük is volt. Az
utazóbőröndben 30—40.000 korona értékű arany
és ezüstnemüt találtak, azonkívül két öltözet
ruhát, amelyet a palota gondnokának földszinten lévő lakásából loptak el. Wittmann Józsefet kihallgatása után Laky rendőrkapitány letartóztatta, társát pedig a detektívek keresik.
— Kedélyes viziközfekedés. Levél a szerkesztőséghez. Szegedet eddig csak két hiddal
áldotta meg a gondviselés. Az alsóvárosiaknak
nem jutott belőle, pedig a boszorkánysziget
táján meglehetősen erős forgalmat bonyolítanak !e az ujszegedi oldalon levő bérföldekkel
kapcsolatosan. A Tiszán keresztül most csónakközlekedés van. A viteldíj oda és vissza 6 fillér. Nem sok. De ez annyi, akár jön vissza az
utas, akár nem. Ennek ellenében két jó öreg
ember lassú tempós evezőcsapásokkal szántja
a türelmes Tisza hátát a vénhedt szélesalju
ladikkal, amelybe elfér harminc ember is. A
vizén csak hamarosan átjut az ember, hanem
a parton, ott a kikötőknél már megakad az
idő. Ott várni kell az utasokra. Több kevesebb
ideig, néha rövid lélekzetü félóráig. Ez attól
függ, hogy a csónakhajtó embereknek akad-e
dolguk a parton. Persze akad. Ugyanis a ladikhajtó emberek picéznek is. Így aztán megtörténik, hogy egy-egy lábos lóbogár irányában
a csolnakban ülő utasoknak várniok kell, mert
a lóbogarat hozó ember a parton már messziről integet, hogy ő is jön. . . Várunk, várnak
az utasok tizen" húszan. Végre a lóbogárügy
elintézést nyer és elindul a csónak lassan,
ringva. Úszni is lehetne mellette. Kedélyes
utazás ez, kedélyesebb mint a vicinális vonat,
amely mellett négyleveJii lóherét lehet szedni.
Talán van ennek a csónakközlekedésnek fölöttes hatósága, amely feifrisithetné a viziembereket.
G. H.
—- A siketnémák felügyelő . hatósága
szerdán délután Várhelyi József kanonok elnöklésézel ülést tartott, amelyen Klug íPéter
igazgató tette meg jelentését az 1917—18. tanévről. Miután a felügyelő hatóság a jelentést
tudomásul vette, több uj növendék felvételét
határozták el. Még néhány folyó adminisztratív
ügy letárgyalása után az ülés véget ért.
— Meghivó A Vakokat Gyámolító Országos
Egyesület Alföldi Fiókegyesiiletáubk választauány-a folyó hó 12-én, pénteken délután 5 óra-
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kor a városi széképület bizottsági termében
ülést tart. melyre a választmány igen tisztelt tagjait ezúton is 'tisztelettel mghivja az
elnökség.
— A vádbeszéd harmadik napja a Meinxpörben. A Meinx-pör szerdai tárgyalásán dr.
Dohány Gyula ügyész immár harmadik napja halmozza Meinx ellen a sulyosabbnál-sulyosabb vádakat és még mindig nem végzett
velük. Röviden kitért ma az ügyész M.arkowetz őrmesterre is, akit azzal vádolt, £ogy ő
adta Meinxnak azt a tanácsot, hogy a raíktáron levő, de semmiféle jegyzékbe fel nem
vett, tehát fölös készletekről adasson Bőhmmel nyugtázott számla és a pénzt tartsák
meg. Markowetznek egyébként azt is bűnül
rój ja fel, hogy 100 koronát fogadott el ajándékba. A Meinx elleni vádak csoportosítása
folytán az ügyész a r r a a konklúzióra jutott,
hogy Meinx üzlettársa volt Bőimnek, mert
másként, aligha fizetett volna ki neki egy negyed millió koronát anélkül, hogy meggyőződött volna róla, vájjon szállitott-e az ilyen értékű árut. Megerősíti az ügyészt ebben a feltevésben, hogy Meinx egyáltalán nem ellenőrizte a
szállifásokat, sőt a neki bejelentett mulasztásokat sem torolta meg, sőt sokkal magasabb
árakat fizetett árukért, mint amennyit mások kértk. A tárgyalást az elnök délután félkettőkor felfüggesztette. Csütörtökön dr. Dohány folytatja és befejezi vácibeszédét.
— Tüz az ujszegedi kendergyárban.
Tegnap délután hat óra tájban tüzet jeleztek
a tűzoltóságon. Az ujszegedi kendergyár egyiík
b a r a k j a gyulladt ki, melyet Tóth-baraknak
hívnak a gyárban, mert benne tót munkások
tartózkodnak. Egy 'betegállományban levő
tót lány, fölhasználva szabad idejét, mosáshoz fogott a konyhán, de ügyetlenül hánt a
tűzzel, amely belekapott a barak faálkotmáinyába, ugy hogy a lány homloka és haja is
megpörkölődött. Szerencsére hamarosan észrevették a készülő veszedelmet, a leányt, félig
eszméletlenül elvonszolták, a barak fakerité-

sét öszetördelték és igy sikerült a tüzet rövidesen lokalizálni. A tűzhöz Rag Ferenc tűzoltó főparancsnok vezetésével a teljes számú készültség azonnal kisietett és a helyszínén
megjelent Ferenczy Mátyás tb. rsndőralkapitány. Kelemen rendőrfogalmazó és a katonaság részéről faradi Vörös Tibor vezérőrnagy,
kerületi parancsnok is. A veszedelmesnek induló tüzet rövid félóra alatt teljesen eloltották, a. beteg tót leánynak, akinek ügyetlensége folytán a tüz keletkezett, a könnyen gyógyuló pörkölésen és ijedtségen kivül semmi
baja sem történt. Szász Ernő igazgató elsőnek
sietett a. baleset színhelyére és az ő becslése
szerint a kár körülbelül 3000 korona.
— Ütközők között. Harmati Gusztáv 16
éves tanonc, a Máv. fogyasztási szövetkezetének ügyeiben j á r t el Szeged-állomáson, ahol
várakozás közben a postavágány végén levő
ütközőhöz támaszkodott. A vágányon a munkások egy kocsit toltak, amelyet H a r m a t i
nem vett észre és igy történt meg, hogy vigyázatlanságból a vágány végén levő ütköző
és koosiütközője közé került. Eszméletét nem
vesztette él, magától kilépett a vágányok közül, mivel azonban belső fájdalmakat érzett,
a mentők beszállították a közkórházba.
— Zsebtolvajlás, Singer Béla magánhivatalnok zsebéből a főposta táviratfeladási osztályán ismeretlen tettes kilopta a pénztárcáját, amelyben 230 korona készpénz és katonai
irtok voltak. Aki a tettes nyomára vezet,
vagy az iratokat visszajuttatja, 100 korona
jutalomban részesül.

Csütörtökön
julius 11-én

Fred Horst detektiv uj esete

A ÍJ
TELEFOt*
11-85.

Igazgató:
VAS SÁNDOR

TELEFONI
11-85.

Csütörtökön
julius 11-én.
Szenzációs

műsor

A bün terhe

detektivdráma 4 felvonásban

A legizgalmasabb detektivszenzáció.
Előadások d, u. 5, 7 és 9 órakor. Jegyek előreválthatok d. u. 3 órától kezdve.

dráma 4 felvonásban

Élii

U9-H0P.
Csütörtökön

vígjáték 3 felvonásban.

Szombaton és vasárnap 9 órakor

Nasgy kabaré est
Köváry Gyula,
Kovács Lily
Maggari Lajos
Takács ily
Palai Leó
vendég fellépte.
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Rendes helyárak.

Árnyai,

Hunyadi,

Viola Giza

é s a társulat többi tagjai
uj szólókkal. Uj darabok:
A villamoson.
A link fogász.
Uj táncok.
Uj duettek, stb. stb.
Kávéházi italok.

::

Cigányzene.

Bufett.

legyek bIöpb oíüm a Pető-féle tőzsdében,
Előadás kedvezőtlen időben a Tiszában.

A Délmagyarország telefonjai
Ki*dób5ví<í»t

Szerkesztőség

Rt

305.

Szeged, 1918. julius 11.
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ÓTE—SzAK. Vasárnap ismét szép futbalb
mérkőzést rendez az agilis (Szak. Ellenfele ezúttal az Óbudai Tornaegyesület szimpátikus,
uricsapata lesz. Az ÓTE a másodosztályú
bajnokságban előkelő helyet foglal el és már
több éven át csak balszerencséjén múlik, hogy
nem kerül bele az elsőosztályba. Állandó rirválisa a „33" futballklubnak és a III. kerületi
vivó- és tornaegyletnek. A csapat képességei
több elsőosztályu együttes nívóját elérik és
szegedi szereplése mindig a közönség teljes
elismerésével találkozott. Vele szemben a
Szaknak fokozott erővel kell küzdelembe mennie és reméljük, hogy az iminár komplettebb
állandóan lelkes iSzak az ÓTE csapatával
szemben is respektábilis eredményt fog kivívni.

OQOO

A Kőváry-kabaré. A Korzó-mozi idei
nyári szezonjában minden szombatra és vasárnapra kabaróeíőqdásokat rendszeresített,
amelyekre a legjobb fővárosi kabarék társulatait szerződtette. Ezek a társulatok hétrőlhétre lerándulnak Szegedre ós a Korzó-mozi
ihü, kitartó publikumát tréfáikkal, szatíráikkal, válogatott kabarémüsorukkal szórakozt a t j á k , kacagtatják. iMég el sem tűnt ajkunkról a ímosoly, melyet Boros Géza legutóbb
szombati és vasárnapi mókái varázsolt reá,
még teljesen ép az az impresszió, melyet Magyarország legfiatalabb és legbájosabb dizőze,
Ilosvay [Rózsi finom művészete hagyott lelkünkben, már ú j r a készenlétben kell tartanunk nevetőizmainkat a szombati és vasárnapi kabaréestékre, amelyeken Kőváry Gyula
• kifogyhatatlan humora és kacagtató mókái
fogják azokat alapos próbának kitenni. Kőváry Gyula már sokszor volt Szegeden; elmés konferanszaiban, groteszk
játékában
már sokszor volt alkalmunk gyönyörködni.
Társulatának tagjai: Kovács Eili,
Takács
Eli és Magyary Lajos, a budapesti Apollókabaré legjobb erői pompás műsort állítottak
össze mindkét estére. A programból különösen kiemeljük Kőváry,nak kitűnő Szász Zoltán-paródiáját,
amelyben be fogja mutatni,
bogy hogyan tartott Szász Zoltán Szegeden
előadást a Nemek különbségéről és az Eleganciáról. Az egyes számokat Erdélyi Béla Leó
zeneszerző, az Apolló-kabaré karmestere kíséri zongorán. Jegyek már kaphatók a Korzó-mozi pénztáránál 6, 5, 3 és 1 korona 50-es
árban, melyhez 20% vigalmi adót számítanak.
Uj d a r a b o k , uj magánszámok, uj duettek,
u j táncok kerülnek bemutatásra vasárnap a
Belvárosi Kabaréban, a szegedi elite közönség
kedvenc szórakozó helyén. Az eddigi műsorok is olyanok voltak, bogy a közönség belefáradt a kacagásba, a mostani azonban minden eddigit felülmúl. A m i t a társulat, de különösen Violai—Árnyai—Hunyadi
produkál,
azt leirni nem lehet. Azt látni kell. Ajánlatos
a jegyeket a Pető-féle tőzsdében előre meg-

„sigorin"
csoda gyorsasággal irtja

a

p o l o s k á t .

Minta üveg 4 K. Nagy üveg 1 6 K. 1 darab fecskendő 2 K. Kapható: minden gyógyszertárban, drogériában és füszerkereskedésben. Fölerakat Szegeden;
Vajda Imre é s Társa drogériája és Barcsay Károly
gyógyszertárában. Szeged, Délmagyarország.
Magyarországi egyedárüsitó:

REMÉNY-gyógyszertár, PÉCS.

delmagyakoeszáö
váltani. Előadás kedvezőtlen időben a Tiszában.
Pintérék búcsúja. Két szorongásig zsúfolt
nézőtér honorálta Pintér és Parlagi fehérkabaréját a „Hági" tágas kerthelyiségében, ahol
egész Szeged női intelligenciája adott találkozót egymásnak. A kitűnően összeállított műsor
eleitől végig a javát adta. A közönség még
háromnegyed 12-kor is a legnagyobb élvezettel tapsolta végig az egyes számokat. Parlagi
Kornélné, a régi kedves, virgonc, gyönyörű
hanggal rendelkező primadonna, méltó partnere Pintér Imre, a ví>lt Népszínház sokoldalú
művésze. A pompásan sikerült estből kivették
még részüket Anday a debreceni szinház jeles
komikusa és Delit Lajosné szaionkomika.

KÖZGAZDASÁG
0000

Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk: A tőzsdén m a bécsi ós helybeli vásárlásokra szilárd volt az irányzat élénk forgalom
mellett. Magyar hitel 1296—1299. Osztrák hitel 884—880. Fahank 992—996. Forgalmi Bank
627—630. Jelzáloghitelbank 577—572. Kereskedemi Bank 5740—i5760- LeSzámitolóbank
815—;810. Magyar Bank 943-,950. Beocsini
1062—1088. Salgótarjáni 1156—1160. Urikány
838—844. Rimám nrányi 1098—1114. Schliek
484-4482. Államvasút 980—085. Közúti 814—
812.
G y o r s a n keit csépelni. Budapestről jelentik, hogy Windischgratz
Lajos herceg közélelmezési miniszter a vármegyék alispánjaihoz
rendeletet intézett, amelyben rámutat arra, hogy
a legkomolyabb élelmezési zavarok csak akkor
kerülhetők el, ha a korai cséplést a legrövidebb időn belül megkezdik, ugy hogy a malmok julius 15-től az első készleteket már őrölhessék. A korai cséplés lehetővé tételére intézkedett a miniszter, hogy a gazdasági munkálatok elvégzésére kellő munkaerő, a csépléshez
szükséges anyagok, a termény elszállítására
szolgáló zsákok biztosíttassanak. Rámutat a
miniszter rendeletében végül arra, hogy a korai
cséplésre Való buzdítás végett meghatározott
rövid idő alatt a tényleg beszolgáltatott termények után még külön szállítási prémiumot
ís fizetnek a gazdáknak. Minthogy a prémiumok
tiz naponként csökkenni fognak, a termelőknek
is elsőrendű érdeke terményeik legsürgősebb
kicséplése és beszolgáltatása.

Angol és német repülőgépek
holland vizeken.
Hága, julius 10. (Hivatalos.) A külügyminisztérium közli, hogy junius 30-án délután 3 német repülőgép és az ezeket üldöző
öt angol vizirepülőgép haladt keleti irányban
a németalföldi felségvizek fölött Ameland
mellett. A repülőgépeket tüzelés alá
vették.
Az angol repülők Franche Gat magasságában
tértek vissza és a felségvizek fölött maradtak, mire ismét lőttéit őket.
Ugyanazon napon délután a Rotterdam
nevii hadihajó Amelandtól északnyugarta rálőtt egy német repülőgépre, mely északnyugati irányból jött és északkeleti irányban a,
parti vizek fölött távozott el. J u l i u s 1-én délelőtt Oadsandi kikötő felett is láttak egy német vizirepülőgépet ós minthogy nem adott
vészjeleket, rálőttek. A berlini és londoni holland követeket megbíztuk, bogy Németország és Anglia kormányainál tiltakozzanjak
a németalföldi terület semlegességének
megsértése ellen.

T { é g i

v i l á g b ó l
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— Szegedi

iöriéneiek.

Irta: Cserzy

JYÍiháfy.

Babos Sándor

h n e é 8Z ö
| fl ? E £

Iskola, utca — 8. Szolid árak.
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yiajsájrnaíp d é l u t á n .
Alkonyat felé csöndes szellő kerekedett s
ez szétverte a szürke borulatot. A felhők foszlányokra szakadoztak, a nap kisütött, a levegő tele volt a záportól felfrissült erdő puha illatával. A lombok között vidám madárdal
hangzott, a tölgyek levelein csillogó gyöngyszemek gyanánt ragyogtak a kövér esőcseppek. Fenségesen szép volt az erdő . . . Valami elragadó hűvösség terjengett benne. Illat, szin, káprázat és varázs . . . A félhomályt bent az összeboruló lombok alatt, a levelek közt beszűrődő esti pir iparkodott megt ö r n i s ez az erőtlen, biborszerü fény arany
zománcot vont a tölgyfák erős, hatalmas törzseire.
A: gyalogúton, mely mint egy keskeny,
fehér szalag kígyózott az avar között, lassú
léptekkel jött egy leány. Fiatal, parasztleány,
alig tizenhat esztendős. A kezében pipacsvirágot tartott s azt olykor felemelte az ajkához. Szagolgatta semmittevésből. Messziről,
az ösvény széléről lehetett már látni, hogy
formás, fejlett. A szépsége, az üdesége azonban csak a közelben mutatkozott be. Olyan
volt, mint a hajnalhasadás: rózsaszínű, a
szemei pedig feketék, tűzben égők. Mellette,
alig egy-két lépésnyire, az esőverte gyöpön,
fiatal, erőteljes legény lépkedett. Szótlan
volt, mélázva birizgálta a nedves füvet egy
frissen szakasztott vesszővel.
Mikor közel értek a gyalogút végéhez,
mely beleolvadt az erdőt keresztülszelő kocsiutba, megfogta a leány kezét, megállt és a
szemébe nézett.
— Látod, Magda, — mondta neki lassan,
szinte szomorúan — ez a mi sorsunk . . .
Evvel vert mög bennünket az Úristen!
— Mivel? — (kérdezte megátalkodva a
leány.
— Avval, hogy bujkálnunk köll, mint az
űzőbe vött vadnak!
Magda lesütötte a szemeit, hallgatott.
Ugy tett, mint aki érzi, hogy valamiben
bűnös.
Meddig tart még ez, mondd? — folyt a t t a tovább a legény, szerelemittasan, nézve a
leány szelid arcát, melyen mint két selyem
pilleszárny reszketett, a szempillája.
A leány a pipacsvirágot tépdeste s ha fel
is vetette a tekintetét, olyan volt, mint a neszre megrettenő félénk madár. Nem hirt. szólni,
egyre gyengült, egyre hangosabban vert a
szive. Szeretett volna belekapaszkodni a legény erős karjába.
Az pedig kemény szóval tovább mondta;

többé pmtiihiány.

/Cíbcs
Rongyos és használhatatlan kerékpár
külső gummiját vigye felújítás vegett

TTTAFT varrógép kerékpár é s
I\ I
K ^ i J i ^ gramofon raktárába.
S z e g e d , K i s s - u t c a Keleti-palota.

Óráját és ékszereit

j a v í t t a s s a elsőrangú é r a - é s é k s z e r üzletemben. S z o l i d á ra k !
Órákban é s

-.v.\

ékszerekben n a g y

F I S C H E H K.

Korzó-kávéház

I s k o l s h e g e d ö k b e n . valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

—

raktár.

inelldf.
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Spitzer
Belvárosi

bácsi

Kabaréba
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— Vagy ha nem szeretsz, azt 'is mondd
mög. H a az anyád kötőjihöz huz a szived,
eriggy oda, maraggy ott . . . Én nem hágom
a lábad nyomát. 'Szent .Mihály napjára nekörn már itt beföilegzütt. elmék, aztán ha jól
esiik sóhajthatsz utánam. H a pedig másként
akarod, gyixsz velem, nem löszünk lába alatt
senkinek.
Magda felemelte a tekintetét, az arca
lángba volt borulva, a szemei pedig fényesek
voltak, mint a kinyílt rózsaszirmon a reszkető harmatcsepp. Komoly elhatározással,
szinte nekiszánakozva mondta:
— iMók, veled mók, P i s t a !
Nehéz lélekzet szakadt föl a legény melléből és reszketve szorította ínég a leány kezét. Azután: elérzékenyedve folytatta:
— Szeretsz? . . . Igazán szeretsz, Magda?
— Szeretlek! — sngta a leány halkan, mint
mikor
szellő átsuhan a virágok felett.
— Nézd, itt vagyunk az Isten ege alatt, a
szabadban, ahol mindön él, mindön mozog,
esküggy mög itt, neköm, hogy addig -süssön
rád az Isten napja, amíg égy lössz velem a
gondolatod. É n elmék érted etrül a földrül.
I t t hagyom azt, aki nevelt, akit öreg napjair a elhagyni bűn tiilem . . . Kész vagyok veled
bujdosni, ha köll. Dolgozom is mindön erőmmel, csak azután tó lögyél az, aki létöriiü rulam a verej-tóköt, aki mögsimog-at. aki mögvigasztal és erőt ad ezökbe az izmokba . . .
Mögesküszöl?
— Mög! — felelte bátran a leány.
; — No hát esküggy mög!
Oda vonta keblére a leány fejét s az most
szeliden súgta:
— Esküszöm!
Folyt. köv.

OOűO
AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:
Péntektől-vasárnapig ; „Az ősember" fantasztikus dráma
4 felv. írták: Győri Ernő és Somlyó Zoltán. Azonkívül „A kis gézengúz* vigj. 2 felv.

Szeged, 1918. julius 11.

WIESNER S. bútorgyáros
ARADI-UTCA 6. SZ.

Ajánlom saját gyártmányú
mindennemű bútoraimat.
Telefon: 844.

Teleion: 8 4 4 . «

Fafaipu cipő- és s z a n d á l y g á r .
Budapest, VB., Csengery-utcza 74. szám.
Utalványmentes
fatalpu szandálok :

Nagyság:

21-27

BaBaBBBaaaaaBBBaaaBBaaaaaaaBBaasBaaaaaBBaanaaBBaaiBa
Felelős szeríc-esstö: P á s z t o r Jözmt
Kiadétulafdomos: V á r s s y L.

31—35

38-40

41-44

6.57

7.21

Csakis nagybani eladás.

Minták utánvéttel küldetnek.

ATZ

A szegedi m. kir. pénzügyigazgatóságtól.

Árverési.

hMnán/.

URI SZABÓ ÜZLETE

A szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság közhírré
teszi, hogy a pénzügyi palota tetőzetéről leszerelt rongált bádog lemezeket folyó évi julius hónap 16-án
délelőtt 10 órakor a pénzügyi palotában tartandó nyilvános árverésen eladja. Az anyag a legtöbbet Ígérőnek
adatik el, vételár azonnal fizetendő s az eladott anyag
azonnal eltávolítandó.
Szeged, 1918 évi julius hó 8-án.
21496 szám. 1918-1.

Telefon 818.

Köicsey-utca 4.

r es

larsa

Kelemcn-uíca 7. sz.
; Iskola-utca 18. sz.

Dr. Sajtos Samu
pénzügyigazgató h.

A „VASS"-MOZI MŰSORA :
Vasárnap 14-én „Egy éjszaka törtenete" apacsdráma 3
felv. és a „Házasulandó fiatalember" vígjáték 2
felvonásban.

28-30

Korona:

A világítási rendelet

A nyolcadik m a g y a r 5!|a°|0-os

ff

határozatait a fényhatás
csökkenése nélkül csakis

fél-wattos
lámpákkal
jegyzéseket

lehet betartani.

S0SZÉÍM 60 itt ínasziásu
legnagyobb

mint nyilvános

Hajősziilés ellen
te Legmegbízhatóbb cég. u
Legolcsóbb beszerzési torráfs.

j B a r i a

j t g o s f o r s

fogmüierme
Csekomfes-u. 6.

S z é c h e i k y i - t é f '<f7.

Telefon 8 5 4 .

Teleion 8 5 5 .

TCiggó-utca
telefon

jt

Szeged Csongrádi
Takarékpénztár,

1.

13—6%.

A kötvények mintegy
6%-ot

A P R Ó H I R D E T É S EK.
Kőris é s tölgy kerék talpak akácz küllők
és szerszámfák eladók Tóth és Paré.
Veszek régi, jókarban levő könyveket. Ajánlatok a kiadóba.
_
Szőnyegek (valódi persákat) keresek megvételre. Cim a kiadóhivatalban.

aiáirási

hely a

raktara. —
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
használja. Ára 2.— K. Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárábanzeged Széchenyi-tér.

az

eredeti feltételek mellett

Túngsrarnlámpákaf.

f é r f í és női divatcikkek

elfogad

Megrendelést, fazon munkát,
fordítást, alakítást vállal v . \
polgári- és egyeni uha szabó

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában. Kárász-utca 9,

jövedelmeznek.

A hadikölcsön kötvényekre
előnyös feltételekkel nyújtunk kölcsönöket.
.
'

