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„Minden jói áll." -
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Mióta a harctéri jelentések nem mindig
a nemetek és a központi hatalmak győzelmeiről számolnak be, a iront mögötti sztratégák ismét szerephez jutottak. Jósolgatnak,
bírálgatnak és nem imponál nekik már
Hindenburg sem. Ezek a kontárkodó katonai
szakvélemények szót sem érdemelnének, ha
nem rontanák a közhangulat
bizakodását,
amelyre föltétlenül szükség van. Hindenburg,
aki nemcsak zseniális hadvezér, hanem kitűnő államférfi is, most levelet intézett Rohr
gyalogsági tábornokihoz, hogy a tamáskodókat és türelmetlenkedőket fölényesen leintse.
Azt írja levelében Hindenburg, hogy
minden jói áli, csak egy kis türelmet kér a
lélegzetvételre. Többet nem árul el, de minden szavából a legteljesebb bizakodás sugárzik élő. Hogy pedig Hindenburg optimizmusa
nem alap nélkül való, bizonyltja egy rotterdami jelentés, amely arról szól, hogy a németek küszbön álló offenzívája Parist és

Londont fenyegeti. Valószínű, hogy Hindenburg ebez az uj offenzívához kér a frontmögötti sztratégáktól egy kis türelmet.
Berlin, julius 12. Hindenburg a napokbank a következő levelet intézte Rohr gyalogsági tábornokhoz, a naunburgi hazafias
párt elnökéhez:
— Minden jól áll. Csak egy kis türelemre volna szükség, hogy a tisztelt hinterland
stratégiái szíveskedjenek lélegzetvételre egy
kis szünetet adni. Ilyen szünetek nélkül nem
mennek a dolgok manapság, amikor egyegy ésata nyolc napig tart, söt még tovább
is, amikor nem lehet az egész hadsereget,
egyetlen csatatéren összpontosítani. Ma, a
mikor a világ két nagyhatalma olyan tüzérségeket tud harcbaállitani, amelyek egyidejűl e g teljes erővel, a front egész szélességében" meg tudják kezdeni tevékenységüket.
Tehát csak türelem!

Uj német offenzíva készül Páris és London eliera?
— Az antant a két főváros ©teste után is folytatja a háborút —
ROTTERDAM, julius 12. Ugy tudják,
hogy a küszöbön álló német offen(ziva nemcsak Parist, hanem Londont is veszélyeztetni fogja. Az antant azonban még az eset-

ben is kész folytatni a háborút, ha netalán
az offenzíva sikere következtében kénytelen
volna feladni a két fővárost.

Japán nem interveniál Szibériában.
BERN, julius 12. A Daily Express jelenti tokiói kitűnő forrásból, hogy Japán
semmiesetre sem fog interveniálni Szibériában, még akkor sem, ha néhány miniszter,
akik régebben az intervenció ellen voltak,
most az intervenció gondolatát hangoztatják.

A közvélemény megoszlott és az ellenzék
oly erös, hogy feltétlenül figyelembe kell
venni erejét. A közvélemény többsége rt|em
érti, hogy japán intervenciója hogyan bírná
befolyásolni Európa katonai helyzetét.

A kancellár ujabb beszéde a főbizottságban,
— A hadihitelt megszavazták. —
Berlin, julius 12. A birodalmi gyűlés főbizottsága ma folytatta a kancellár, az államtitkárok jelenlétéiben a politikai helyzet
vitáját. Stresemann kijelentette, hogy Kühlmann államtitkár utolsó beszéde, amely bukásának oka volt. fejtegetéseinek hatását
annyira feltárta a külföld előtt, aminő mértékben annak államférfiunál nem szabad
előfordulnia. A Belgium kiadása felőli nyilatkozatra nézve nem hisszük, hogy az békét előmozdító hatással volna, mint azt a
balpárt véli.
A kancellár röviden válaszolt
Stresemann beszédére. Megismételte a birodalom-

nak keleti és nyugati politikájára vonatkozó tegnapi fejtegetéseit és beszédét e szavakkal fejezte be:
Segítsenek Önök is, hogy a belső
front egységét fentartsuk, hogy a nehéz
időben e háborút, amit viselni kénytelenek
vagyunk, tisztességes befejezéséig becsülettel megálljuk.
Ledebour független szocialista kijelenti,
hogy a leplezett annexiós politikát Kühlmann
távozása után is tovább folytatják. Szükséges, hogy mindkét oldalon teljes világosság
uralkodjék. Ha a németek e pontok felől teljes világosságot teremtenének, akkor az
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Szombat julius 3.
antant-államok népei békére kényszeritenék
kormányaikat.
Ezután a bizottság elfogadta a 15 milliárdos hadihitelt.

A kancellár beszéde jő hatást
fett a pártoknál.
• Berlin, julius 12. A Germania írja: A politikai hullámok gyorsabban simultak el, mint
általában várták. A kancellár nyilatkozata
után a helyzetet ugy lehet jellemezni, hogy
a szociáldemokrata községben is él az az
óhaj, hogy Hertling kormánya iránt bizalommal viseltessék és megvárhassák, hogy az
u> államtitkár hogyan fog tetteivel beválni.
Minthogy a politikában tárgyi dolgokról é s
nem egyes személyekről van szó, a többségi
pártok a kancellár beszéde után tényleg nem
találhatnak okot, hogy a kormánytól meg- )
vonják bizalmukat.
Berlin, julius 12. A Vossische Zeitung jelenti: Puyer alkancellárnál megbeszélés volt,
amelyen a birodalmi gyűlésnek számos tagjának alkalma nyilt Hintze követtel eszmecserét folytatni.
London, julius 12. A kormány elhatározta, hogy felszólítja az angol bankokat,
állítsak össze az ellenséges külföldiek titkos
betétjeinek lajstromát. A betevők jegyzékét
közzéteszik, a betéteket lefoglalják.

Újból kitör az orosz
ellenforradalom ?
BÉS, julius 12. Gróf Mirbach holttestét
hazahozó küldöttség egyik tagja a moszkvai
kormány helyzetét kevésbé szilárdnak tartja, mint a kiadott kommüniké. Az ellenforradalmat csak Moszkvában sikerült szerinte
pillanatnyilag legyőzni. A szovjetkormány
helytelenül cselekedett, hogy a baloldali szociálforradaknárokkal szakított, akik nem
voltak határozott ellenzékiek.

A munkás és katonafanács
nem enged uj háborút.
Moszkva, julius 12. A Pétervári Távirati
Ügynökség jelenti: Julius 8-án a kommunista frakció által javasolt határozatot nagy
többséggel elfogadták. A munkások és katonák ötödik országos gyűlése teljesen helyesli a népbiztosok tanácsának küj- és bélpolitikáját és újólag kifejezi a munkások és
katonák rendíthetetlen akaratát, hogy az
országot uj háborúba nem engedik belevinni. A szovjet bármilyen imperialista kormánynak orosz terület elleni támadási kísérletével 1 .szemben tényleges ellenállást fog
kifejteni. Az országos gyűlés hasonlóan helyesli a szovjet élelmezési politikáját. Ezenfelül erőteljes intézkedésekkel fogja az ellen-
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Meghinsuif ellenséges felderítő kísérletek ogugaton.

forradalmárok izgatását leküzdeni, akik a
pillanatnyi helyzetet akarják a maguk részére felhasználni.

BERLIN, julius 12. A nagy főhadiszállás
jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja:
A tüzérségi tevékenység este feléledt és az
éjszaka folyamán erös tüzérségi rajtaütésekké erősbödött, amelyek állásaink, valamint a
mögöttük levő terület ellen) irányultak. —•
Yperntö! és Baileultól délnyugatra, valamint
Áíbertiöl északra nagyobb ellenséges felderítő csapatok erös előretöréseit visszavertük.
A nétnet trónörökös hadcsoportja:

Holland államférfi békeutja
Londonban.
ROTTERDAM, julius 12. Colin volt hollandi hadügyminiszter ismét Londonba utazott. Utazását a békeoSíenziváról szóló hírekkel hozzák kapcsolatba. Azt hiszik bizonyos
körök, hogy Colin most is a béke müvén
dolgozik.

A román kormány részvéte

BUDAPEST, julius 12. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Sehol sem történt lé-

Berlin, julius 12. A Morgenblatt szerint
lengyel politikai körökben egyre élénkebb
lesz az az óhajtás, hogy a lengyel király
személyi kérdésének mielőbbi megoldásával
a helyzetet konszolidálják. • Öt jelölt van a
lengyel királyság trónjára: 1. Ágost Vilmos
porosz királyi herceg, 2. Károly István főherceg, 3. Albrecht Jenő herceg, 4. Albrecht
württembergi herceg második fia. Frigyes
Keresiztély herceg, 5. a bolgár cár másodszülött fia.
(

Az orosz kormány elfogadta
a finnek békeajánlatáf.
Stockholm, julius 10. A Távirati
Ügynökség jelentése szerint a finn kormány ajánlatot
tett az orosz kormánynak, hogy azonnal kezdje meg Révaiban a béketárgyalásokat..
Az
orosz kormány az ajánlatot elfogadta.
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nyegesebb harci cselekmény.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Hivatalos jelentés az ellenforradalom leveréséről.

öt jeiöít a lengyel trónra

Bukarest, julius 12. (Hivatalos.) A kamara mai ülése során Q. Stroici képviselő felolvasta azt a parlamenti kezdeményezésből
származó indítványt, amely az előző kormány következő minisztereinek vád alá helye
zését indítványozza: Bratimu Jonel miniszterelnök. Bratianu Vintilla. Cosjmescu Emil,
Constantinescu
Sándor. Morzun Bazile, dr.
•Angelescn és* Take Jonescu. A miniszteri felelősségről szóló törvénynek megfelelően az
indítvány tiz vádpontot tartalmaz ama kormány ellen, amely Romániát a végzetes háborúba sodorta. Az indítványt élénk tetszéssel fogadták. A törvénynek és a házszabályoknak megfelelően a javaslatot a ház elnökségének adták át az előirt formalitások
elintézése céljából.

Az Aisne és a Marne között a franciák harci
tevékenysége tegnap is élénk maradt. A
villers—cotteretsi erdő szélén lefolyt előtéri
harcokban foglyokat ejtettünk. Reimstői keletre ellenséges felderítő előretöréseket vertünk vissza.
Meckel hadnagy 20. légi győzelmét aratta. A Koblenz ellen intézett támadásra indult
amerikai repülörajnak hat repülőjét tüzér-,
ségünk lelőtte és ez is kezünkre került.
LUDENDORFF, elsíj föszállásmester.

Csend a frontokon.

Bukarest, julius 12. A kamarában Árion
külügyminiszter a kormány nevében megbotránkozásának adott kifejezést a moszkvai gyilkosság felett. A román kormány pedig táviratot intéz a német kormányhoz, a
melyben a német követnek
Moszkvában
történt meggyilkolása felett részvétét fejezi ki.

Vád alá helyezési indítvány
a Bratíanu-kormány ellen.

Szeged, 1918. julius 13.

Moszkva, julius 12. (Hivatalos.) A Pétervári Távirati Ügynökség
jelenti: Az orosz
szovjet-kongresszus julius 4-én kétharmad
szótöbbséggel megelégedését fejezte ki a
népbiztosok szovjetjének politikája fölött. Ezzel egyúttal kifejezésre jutott u tiltakozás az
ellen, hogy a Németország elleni
háborút
fölujitsák.
A baloldali szocialisták forradalmi pártja ekkor a Novoroszijszkbó! . néhány nappal
ezelőtt Moszkvába érkezett .1000 főnyi matróz osztagra támaszkodva, amely vonakodott
volt a reá bízott hadihajókat Szebasztopolba
visszavinni és e helyett azokat Novoroszijszk
mellett elsülyesztette, kísérletet tett fegyveres fölkelésre, amelyhez a jeladás, az volt,
hogv Anarejev és Blumkin. a baloldali szoeiálista forradalmi párt tagjai, megölik a német követet. A baloldali forradalmi szociálisták pártjának fölfegyverzett osztagai hirtelen megszállták a posta- és táviróhivatalt,
letartóztatták Pmiadovicsot, a moszkvai szov
jet elnökét, Latist. a belügvi népbiztos kép-
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viselőjét és az ellenforradalom elleni küzdelemre kiküldött rendkívüli bizottság elnökét,
Dsercsinskyt.
A népbiztosok szovjetje julius 6-án és
7-én a munkásokhoz és a moszkvai helyörséghez felszólítást intézett egész Oroszország szovjetjeinek támogatására. A fölkelést
teljesen elnyomták
és a néhány száz. még
életben maradt fölkelőt letartóztatták. Külön
vizsgálóbizottságot küldtek ki az igazságügyi
népbiztos elnöklésével. A bizottság megállapította, hogy a baloldali forradalmi szocialisták pártja, amelynek csak két óra hosszat
volt kezében a távíró, távirati uton igyekezett
Pétervárott és Tulában fölkelést szítani és
mindenféle hirt terjesztett a szovjet-kormánv
nak a németekhez való viszonyairól, amelyek
alkalmasok voltak a néplélek felizgatására.
A szovjetek kongresszusán a fölkelők pártja
kisebbségben volt, mindazonáltal a szovjetkormányt kétségtelenül
mégbuktatták
volna,
ha sikerült vobta eredményt
elérniök.

A román miniszterelnök Bécsben
f8í

GENF: A Havas-ügynökség jelenti:
Amerikából Európába behajózott csapatok
teljes száma 1 millió 900 ezer ember. Az
Amerikába visszatért legénység és a veszteség összesen 800 ezer ember.

Bukarest, julius 12. A Magyar
Tudósító
jelenti: Bukarestből jelentik: Arra való tekintettel, hogy most már a román szenátus i s
ratifikálta a központi hatalmakkal kötött békeszerződést. Marghiloman
miniszterelnök
még e héten Bécsbe utazik, hogv személyesen cserélje ki a két hatalom ratifikált békeokmányait.

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti julius 12-én e s t e : Bailleultól északnyugatra és
az Avre nyugati partján helyi harcok.
BERLIN:
Politikai körökben hírlik,
hogy gróf Mirbach utódja Murran, a kievi
német követ les/z.

A külügyi politika a magyar és
osztrák parlamentben.
Bécs, julius 12. A Reichsrat küszöbön
álló összehívása alkalmából Seidler miniszterelnök gróf Buriámak az aktuális külügyi
politikára vonatkozó fejtegetéseit fogja a
parlamentnek tudomására hozni. Hasonló
közlések történnek majd meg a magyar parlamentben Wekerie részéről.

— Szterényi bárói kinevezése. A Magyar
Tudósító jelenti: A király személye körüli
magyar minisztere előterjesztésére Szterényi
József belső titkos tanácsos kereskedelmi
miniszternek és törvényes utódainak a közgazdaság terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül a magyar bárói méltóságot a brassói előnévvel díjmentesen adományozta és
azt egyidejűleg örökbefogadott fiára, dr.
Szterényi Sándor miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsosra és törvényes utódaira ugyancsak díjmentesen kiterjesztette.
— Az uj orosz követ Bécsben. Bécsből
jelentik: Carp István, az uj orosz követ pénteken Bécsbe érkezett.

J

Régi elismert kárpitos üzletemet és műhelyemet kibővítve egy nagy bútoráruházzal,
melyet a Kárász-utca és Klauzál-tér sarkán (Gaál-palota) megnyitottam, hol a legfőbb
kivitelű uriszalonok, ebédlők, hálószobák, ugy mint teljes lakberendezések méltányos
árakban kaphatók.
Tisztelettel Braun Mihály.
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Sz-eged, 1918. julius 13.
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— Szemlélődések a háborús Táp éti..—
r

Ott állok „a világ közepén", a tápéi öreg
templom előtt, a tisztáson, melyet öskertnek
neveznek, mivelhogy valaha temetőkert volt
és innen nézegetem a nyári délutáni napmelegtől égő háborús magyar falut. A házak
tája néma és mozdulatlan, az itatónál sovány
.gebék pihennek, gyerekek katonasapkában
őrzik a lovat, a libát, a malacot, síöke akácok
porosan alszanak, az árnyékos oldalon elvirult
vadgesztenyefa meg egy kiszáradt másik, a
mely feketén rne/ecí a reménvreleniu forró
kék égre. egv ága erótá kőzik még az élettel, de hiába.
Az öreg templomba térek, jó hűvös, homályos boltja alatt fehér és kék zászlók sokasága .mintha már megjöttek volna a csatából. a főoltáron Szent Mihály
arkangyal,
páncélosán tapodja a legyőzött Sátánt, egészen művészi barokk kép ez a Tiepolo modorában. de egy előtte álló gyönge gipszmunka
majdnem elfödi és. elrontja. Barokk angyalszobrok mosolyogva tartják a sárga gyertyákat és egy szépséges parasztarcu Szűz Mária kék selyemben szintén mosolyogva tartja
egyszülött fiát. a kis m a g y a r bambinót, akinek kezében egy aranv kereszt ugy áll, mint
valami drága, csillogó játékszer. Csöndes,
boldog magyar falusi idill békéje lengi' be a
kicsike templomot, amely egykor a dömösi
monostorhoz tartozott, ahol első Béla királyunkat a trónja eltemette. A főoltár háta
mögött a kutató kéz nyomán éppen most
bukkan elő a rózsaszín kereszt, az egykori
püspöki kenet jele ós öreg Dékánv Pista bácsi is éppen most próbálja magyarázni, hogy
hol volt az. a kép a szentély mellett a falon,
amelyet a kutatók keresnek egykori irások
pyornán.
— Ugy vélöm, hogv ott vót a nagy viz
előtt, — mondja öreg Pista bácsi — bár
iszen Török Esvány jobban tudja, mer hogy
ű írástudó ernbör, de magam is ugy vélekszök rája!
— Azután milyen kép volt az. emberek
voltak rajta?
— Ügön csak figurák, de inkább szentök
— jelenti ki az öreg, — de nagyon rég vót
az kérőm, akkor még deák vótam.
A szegedi festő megkísérli egv kis darabon lehántani a vakolatot, de sok eredmény
nem jár a nyomában. J ó félóra múlva a szép
csöndesen bámuló István bácsi megrázza
bozontos üstökét, azután igen halkan megszólal újfent.
— .Ügön csak rámás kép vót az kérőm
szépen! — jelenti ki szomorúan. E kései jelentésre azután abbahagviák_ a további kutatást és m á s oldalon próbálkoznak vele. Addig
benézek a sekrestyébe, ahol a szerelvények
között a falcn ott lóg a vadházasságban élők
lajstroma is a minisztrnások névjegyzéke
mellett. Azután átmegyek a tápéi trafikba,
dohány, szivar ott se igen akad, de Lidi néni
annál inkább tüzel a dolgok mai állapota
miatt. Lidi néni ott ül a csengős boltajtó szögletében és kémlelve szemléli bevonulásomat.
— Ezök az urak talán harangot hoztak?
— mondja, elnézvén a torony irányában, a
melyre éppen most telepedtek le a varjak,
ki tudja, miféle mezőkről érkezve meg.
— Hát elvitték a maguk harangjait is,
néném? — mondom nyájasan Lidinek, aki
szörnyen mérges, mert az egyik libapásztor
kisasszony rosszul tette be az ajtót.
— Elvitték biz azt, hogv bolonduljon
mög a dolguk egészen! T - válaszol m é g mérgesebben Lidi és ezzel a vitát meg az ajtói
hirtelen bezárja.
A napot ugyancsak tartogatják még. a
tápéi tótok a kékeliő íirmamentumon, magam
a bodzafa alatt nézem a végtelen* falusi
idillt, mellettem egy nagyon öreg szegény
ember, a ki nyugalmasan pipál. Mondom neki,
hogv ez őskert volt biztosan, ez a gyér fiijvel benőtt tisztásféle itt a templom körül. A
ípipás ember is ugv véli és emlékezik rá,

hogv agykoponyákat
is találtak erre nemrégiben. Kérdeni tőle, milyen idős. bácsi?
mire ő azt válaszolja, hogv az öreg Kossuth
idejéből való, emlékszik még valamelyest a
revolucióra, meg a hagy vizre, de bizonv évszámot nem tudna mondani. Ezek a falusi
öregek vagy nagyon szemérmesek az évek
dolgában, vagy igen feledékenyek. Pista bácsi például hetvenkilencnek véli imagát, a felesége ötvenkilencnek mondja, testvérek között
is megérhetett már nyolcvankilencet. Tápén
egy kicsit áll az idő. itt még ma is az a nyugalom van, ami hosszú magyar századokon
keresztül meghagyta ezt a legrégibb nevü
falunkat nádfödelesnek és kákafonónak, csak
éppen hogy a fiatalok bevonultak, a szép lányok magukra maradtak, meg a harangot
elvitték a zömök kis toronyból.
Alkonyodni kezd végre, a fekete reverendás, fehéringes nepomuki Szent János
egykedvűen őrködik a főtéren, az itató előtt,
lenn a Tisza partján, a füzesek tövében már
kászolódik az este, az egyik ház tiszta szobá-

3
iában Helier Ödön friss képeit nézegetjük.
Az egyiken csitri lányok táncolnak tarka koszorúban. a másikon megint csak öreg Pista
bácsi ballag alázatos főhajtással vasárnapi
misére. Kéirdem az agg harcost, mit szól a
képmásához. Ö szó helyett csak mosolyog
a bajusz meg a pipa mögött, de az élete párja élénken válaszol helyette:
— Ügön eltalálta a Helier ur, de teccik
is a Pistának nagyon.
A Pista még szemérmesebben áll a benyílóban, mint akit tetten értek.
— Hát aztán szeret-e kend él ni? — kérdezi tőle valaki hirtelenül, vallatóan.
A ami embörünk elmélázik a megörökített másán, mint aki az árnyékát akarja megfogni végre, azután lassú ciimbalomhangon
mondogatja:
— Biz én imán öleget éltem, kérőm! Ént
mán csak ugv figurázok itten!
Aki a Kossuthot is megérte, meg a nagy
vizet is. az csak ugv figurázik már errefelé.
Mély és- komoly magvar böleseség szénaillata
terjeng ebben az öreg faluban ós nagy, kimondhatatlan, árva szomorúság az Ur 1918-ik
esztendejében.
Juhász

Gyula,

Megszavazták a hat elemit.
— Falussy inditványát elvetették. — Wekerle uj javaslata a nők
választójogáról. — A képviselőház ülése. —
(Budapesti
tudósítónk
telet őnjetentése.)
A képviselőház pénteki ülését 11 órakor nyitotta meg Szász Károly elnök. A választójogi javaslat részletes vitáját folytatták. Az
összeférhetetlenségi állandó bizottság helyettes elnökének megválasztották Balogh Jenőt.

elemi népiskolát. Hozzájárul ahoz. hogv Fahissy inditványát, ,mint különös kelléket beillesszék a második szakaszba. Ez lenne honorálása a magyar nyelvnek is. Hozzájárul
Platthynak a nyolcholdasok választói jogcíméhez.

(A második
szakasz.)
A napirendhez elsőnek Platthy György
szólalt fel. Pártja, a Bizony-párt, az általános vitában nem vett részt, mert — amint
kiderült — a kapacitációnak ugv sem lett
volna eredménye. A törvényjavaslatért, a
mely, mint a miniszterelnök mondta, senkinek az álláspontjával sem egyezik, a kormányt terheli a felelősség, de a tényleges
felelősség a munkapárté, amely a javaslatot
törvényerőre emeli. Semmi körülmények között sem járul hozzá a hatelemis jogcímhez
és indítványozza, hogv a második szakasz
első pontja helyére a következő szöveget
tegyék: Választó, az. aki az elemi népiskola
négy osztályát elvégzi, vagv magvarul irniolvasni tud.
Létav Ernő javasolja, hogv választójogot kapjanak, akik aranv. ezüst éramtulajdonosok, az ellenség előtt megsebesültek,
megrokkantak.
(Félórás szünet.)
Csermák Ernő és Kovácsy Kálmán után
az elnök félegykor öt perc szünetet ad. A
szünet azonban félóránál tovább tartott, mivel a munkapártiak csekély számmal voltak
jelen. A szünet alatt a folyosó rendkivül
élénk volt. A vezető politikusokat nagv gyürii
vette körül. Tisza, Teleszky a munkapárti
hallgatóságnak, magyaráz. Wekerle Károlyival, Batthyányival tárgyal a módosításokról.
Andrássv a női választójogi mozgalom vezéreivel beszélget. Egv óra után a képviselők
•betódulnak a terembe. Elnök nagv feszültségben megnyitja az ülést.
Wekerle kijelenti, hogv a szavazás előtt
ki akar térni néhánv részletre. Bár lényegesnek tartja a katonai jogcímet, a megegyezés
kedvéért hozzájárul
annak
elejtéséhez.
A
négy elemire vonatkozó álláspontját azonban
fentartja. A négy elemi jogcímének elfogadása lényeges1 a jogkiterjesztés szempontjából, épugy, mint a magyar nép elemi képzettségének szempontjából. Apponyival megvizsgálták, hogyan lehetne a hat elemit általánossá tenni a népoktatásban, de kiderült,
hogy tízéves rendíti /üli költséges munkára
lenne szükség, hogy általánossá tegyék a hat

Ezután az elnök jelntette, hogv a második szakaszhoz tizenhat imódositványt, illetve indítványt nyújtottak be, majd elrendeli
a szavazást. A képviselőház óriási többséggel Wekerle és a kormány tagjaival együtt
a javaslat második pontját a bizottság által
végzett módosítással, vagyis a hat elemivel
szavazta meg.
Majd Fatussy
különvéleményének megszavazására került a sor. amely négy elemit
akart magyarul irni-olvasással. Mikor a szavazási megkezdődött Falussy inditványáróf,
Wekerle, a kormánypárt legnagyobb része,
a Károlyi-párt és az egész baloldal igennel
szavaz, a munkapárt nemmel. Nagy meglepetést kelt, hogy Serényi Béla nemmel szavaz. Amikor Tisza kimondja a nemet, nagv
za.i támad. A baloldal abcugolja Tiszát, a
munkapárt éljenzi. Azt kiabálják a baloldalon, hogy leszavazzák a megegyezést. Besbordesjrnő,
aki Falussyt megelőzőleg ugyanezt az indítványt terjesztette elő, leszavazza az indítványt. (Gúnyos nevetés a baloldalon.)
Balta Aladár: Krajcáros komédia!
Herczeg Ferenc szintén nemmel szavaz.
(Felkiáltások a baloldalon: Magyar író!) —»
Kozma Andor nemmel szavaz.
_ i
Huszár Károlyi felé kiáltja: Koboz krónik á j a ! Amikor Mangra Vazul is nemmel szavaz, megint óriási zpj tör ki a baloldalon.
Sümegi Vilmos: Szavazati jogot sem
adnék neki. Memorandista! Névay
Lajos
igennel szavaz. A baloldal megéljenzi.
A szavazás befejezése után az elnök az
ülést felfüggeszti. Szünet után az elnök kihirdeti a névszerinti szavazás eredményét.
Falussy Árpád inditványát elfogadták 77-ert
és ellénszavaztak 97-en. (Nagy zaj.)
Sümegi Vilmos: Örök gyalázata ez a
magyar parlamentnek, hogy a magyar nyelvet leszavazzák. (Állandó zaj.) Felkiáltások
a baloldalon: Gyalázat a magyar nyelv ellen! Sümegi: Az egyik Oláhországot, a másik Németországot akar belőlünk csinálni!
1 i artós nagy zaj.) Batthyány Tivadar inditványát a munkapárt Kovácsy Kálmánéval
együtt elveti. JűnOss.v Zoltán és
Csermák

(Viharos szavazás.)
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Ernő határozati javaslata ugyanilyan sorsra
jut. Platthy Oyörgv egy jelentéktelen módosítását elfogadták. Létay Ernőnek a rokkantakra. vonatkozó javaslatát is leszavazták a
munkapárton. Felkiáltások a baloldalon: Szilágyi Lajos a rokkantak ellen szavaz!
Huszár Károly állandó zajban ezt kiáltja:
Előfizetési politika. Csak a Külügy-Had'ügyre fizessenek elő!
Fényes László: Ez a lázítás! Elnök Fényest rendreutasítja. Fényes megismétli közbeszólását. Elnök mégegyszer rendreutasítja.
Következik Jrínossy Zoltán javaslata a
rokkantakra vonatkozólag. A baloldal _ viharosan szavazza meg Jánossv módosítását.
Elnök Vass Jánost rendreutasítja. Következik
Szilágyi Lajos jelentéktelen módositása. Ezt
a Ház megszavazza.
Elnök az ülést félháromkor felfüggeszti,
amikor Nagy Vince ezt kiáltja: Most pedig
következik Varga Gyula lefejezése! (Általanos, hosszantartó .derültség.)
(A délutáni ülés.)
A délutáni ülést háromnegyed ötkor nyitotta meg Scitovszky Béla. Indítványozza,
hogy mindenekelőtt a nők szavazati jogára
vonatkozó előadói külön véleményt tárgyalják.
( Vita a nők szavazati
jógáról,)
Wekerie kijelenti, hogy a nők választójoga mellőzhetetlen. Ezért uj 3-ik szakaszt
nyújt be, amely szerint választójoga legyen
qz első szakaszban foglalt általános kellékeken kivül azon nőknek, akik a polgári vagy
középiskola 4-ik osztályát elvégezték, felesége vagy özvegye olyan férfiúnak, aki gimnáziumi, reáliskolai vagy ezzel egyenrangú katonai intézetet végzett. Azután azon hajadonoknak, özvegyeknek vagy elvált nőknek, a
kik mezőgazdaságot, ipart vagy kereskedelm e t önállóan űznek és legalább 100 korona
egyenes adót fizetnek.
Landauer Béla nem szavazza meg a nők
választójogát és tiltakozik a feministák leveleik ellen, amelyekkel a képviselőket terrorizálni akarják. Módosítást nyújt be, amely
szerint a családfen tartó nők, akik hat elemit
végeztek, vagy legalább 8 hold földön gazdáikódnak, önálló iparos vagy kereskedőnök,
diplomás nők választójogot kapjanak.
Farkas Pál elfogadja Wekerie javaslatát. Szabó István (nagyatádi) tiltakozik az
ellen, hogy a falusi asszonyokat kizárják a
választójogból. Károlyi Mihály elfogadja Wekerie javaslatát azzal a kiegészítéssel, aimeiyet majd Fényes László fog előterjeszteni a
ifalusi nők választójogára vonatkozólag. Meg
van győződve arról, hogy ezen első lépést
rövidesen további lépések fogják követni, a
melyekkel a nőkkel szembeni eddigi nagy
igazságtalanságot jóvá fogják tenni. A 100
koronás adót fizetők jogcímét magasnak találja. Végül kijelenti, az egész javaslat őt és
pártját neim elégíti ki és az egész népet felölelő választójogi javaslatot követel.
Teleszky János nem fogadja el Wekerie
javaslatát, mert nem akarja, hogy a politikát
belevigyék a családi életbe. Javasolja, hogy
csak azon családfentartó nők kapjanak választójogot, akik a polgári vagy középiskola
4 osztályát elvégezték és 20 korona adót fizetnek. avagy akik' 4 elemit végeztek és legalább 100 korona állami adót fizetnek.
Fényes László kijelenti, hogy Wekerie
javaslata az osztályuralom biztosítását jelenti. Teleszky javaslata az egyedülálló nőket
nézi és részesiti előnyben. Javasolja, hogy
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Szombaton és vasárnap,
Julius 13-án és 14-én,

Hagy

kabaré esték
E l s ő napi m ű s o r :
I. rész.

1. Kőváry konferál.

2 . A k é r v é n y . Kőváry tréfája. Előadják:
Kőváry és Magyary.
3 . V e r s e k . Elmondja: Magyary.
4 . A k á r t y á s . Szép Ernő tréfája. Előadják : K. Takáts Lily és Kőváry.
5 . A n e m e k k ü l ö n s é g e . (Szász Zoltán
felolvasása az Urániában.)
6 . H a d i m i l l i o m o s . Énekes tréfa irta:
Kőváry. Zenéjét: Patat Leó. Előadják: Kovács Lily, Magyary és
Kőváry.
SZÖNET.
II. rész.

7 . A h i s z t é r i k u s a s s z o n y . Irta: Boda.
Fordította: Hervay Frigyes.
Személyek:
János
Kőváry
Béla —"
Magyary
Mimi
— K. Takáts Lily

8. Kovács Ili.

9 . A l e v e l e z ő . Gábor Andor tréfája. Előadják: Kőváry és Magyary.

10. magyary Lajos.

11. Az a n y a k ö n y v v e z e t ő . Líptay Imre
tréfája. Játszák: Kovács Lili, K.
Takats Ili, [Magyary és Kőváry.
Az énekszámokat Erdélyi Patat Leó. (az Apolló
kabaré karmestere kiséri zongorán.
/fiásodik napi m ű s o r .
I. r é s z .

1. Kőváry konferál.

2 . A c s e r e r o k k a n t a k . Kőváry tréféja.
Előadják : K. Takáts Ili, Kőváry
és Magyary.
3 . V e r s e k . Eimondja: Magyary Lajos.
4 . Ő n a y y s á g á m r u h á j a Kőváry tréfája.
Előadják: Kovács Lili. K. Takáts
Ili és Kőváry.
5 . A z e l e g a n t i á r ő l . (Szász Zoltán felolvasása az Urániában.)
6 . R ó z s i k a . Életkép, irta: Zilahy Lajos.
Játszák: K. Takáts Hü, Magyary
és Kőváry.
SZÜNET.
II, r é s z .

7. C i p ö ü z i e i b e n . Énekes tréfa: Kőváry
Gyula, Zenéjét: Erdélyi Patat Leó
Előadják: Magyary és Kőváry.

8. Kovács Lili

9. A

l i s z t e s . Gábor Andor tréfája. Elmondják: Magyary és Kőváry.

10. /Aagyary Lajos."

11. A h a d i k o n y h a . Énekes tréfa, irta: Kőváry, zenéjét: E. Patat Leó. Előadják: K. Takáts lily, Kovács Lili,
Kőváry és Magyary.
Az énekszámokat zongorán kiséri Erdélyi
Patat Leó (az Apolló kabaré karmestere.)

Helyárak 8, 6, 4, 2 korona é s 20%
vigalmi adó.

Előadás kezdete este 9 órakot*.

Szeged, 1918. julius 11.
minden nő, aki legalább/^ holdon gazdálkodik, szavazati jogot kapjon.
Albricht Hermáim (szász) elfogadja W e kerie javaslatát. Giesswein Sándor a 100 korona helyett ^50 koronát javasol jogcímül.
Huszár Károly az önálló vagy családját fentartó nőknek követel választójogot.
Tisza István: Ellenzi a nők választójogát.
A politikát ne vigyék bele a családba. A valóságban a nép ellene van a nők választójogának. A politika a férfiak dolga és a nőket ne vigyék bele • a politikai
harcokba.
Semmiképen sem hajlandó politikai jogokat
adni azon nőknek, akik családon kivül állanak, tehát a hivatásukat nem töltik be és
lelkileg bizonyos turbulens elemekké válnak.
A müveit magyar női közönség nagy többsége nem kívánja a választójogot. Inkább a
félmüveitek kívánják. Maguk a férfi választók
sincsenek amellett, hogy feleségüknek, leányuknak szavazati jogot adjanak.
(„Nem a nőknek van szükségük a
közéletre, hcinem a közeiéinek a nőkké-")

-

Wekerie kijelenti, /hogy nem a nőknek
Van szükségük a közéletre, hanem a közétetnek a nőkre, akiknek családi, erkölcsi felfogása tisztító hatással lesz a politikai életre.
Sok szociális kérdésben, például az anyaés csecsemő védetem kérdésében a nők köz-_
remüködése elkerülhetetlen, 'anélkül rendes
megoldás elképzelhetetlen. Kéri a szakasznak elfogadását. Ezután az elnök a tárgyalás
folytatását félbeszakította,
,
' : "
(Mentelmi ügy.)
Lovászy Márton Laéhne Hugónak mentelmi jogának megsértését jelenti be, m e r t
Laehne ellen egv becsiilctiigyi eljárási ügyben a honvéd kerületi bíróság vizsgálat megindítását rendelte el. A bejelentést a mentelmi
bizottsághoz utalják. A legközelebbi ülés 17ikén, szerdán délelőtt lesz. Az ülés 8 órakor
véget ért.

Károly király és Vilmos császár
fávirafváltása.
Berlin, julius 12. A 'Magyar Távirati Iroda jelenti: Károly király gróf Mirbach meggyilkolása alkalmából Vilmos császárhoz ezt
a táviratot intézte:
Követed meggyilkolásának hire a hü kötelességteljesítés áldozatainak sorsa, feletti
legbensőbb sajnálkozással, de egyúttal a legjogosabb megbotránkozással töltött el. A borzasztó gaztett előidézői Isten, az emberiség
és a világtörténetem előtt örökre bemocskolták magukat.. Törhetetlen szilárd azonban az,
a meggyőződésem, hogy minél elvetendőbbé
alakulnak ezeik az üzelmek, annál közelebb
állunk a. nemes célokhoz. A legmélyebb együttérzéssel és hü barátsággal Kúrolyod.
Vilmos császár a következő távirattal
válaszolt:
— Fogadd legszívélyesebb köszönetemet
meleg rokonszenvedért, melyet ia megvetésre
méltó moszkvai gaztett alkalmából kifejeztél és amelynek sajnálatraméltó áldozata lett
követem. A haza érdekében való ikötclességhü
és felelősségteljes tevékenységének, amelyet
közös ügyünk érdekében kifejtett, ezzel korai
vége lett. [Remélhetőleg sikerülni fog a gyáva
tett lelkiismeretlen előidézőit leleplezni és az
egész világ előtt megbélyegezni.
Mindenkori
barátod Vilmos.
Ha ő s z ü l a baja használja a
mely 3 nap
alatt vissza

Flóra hajvizet, Mlllloi.

eredeti színét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 1
KspbsfS EBRCm Kimül? B W S i f M a a Btáitanul-ltP U.

-Szeged, 1918. julius 13.
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Amikor nyomdát vesz
a város.

hogy tudatosan félrevezették a tanácsot, a dor miniszterelnök előtt letette a hivatalos
mely készpénznek vette az ajánlat szövegét. esküt.
Buócz Károly városi mérnök ugyan odaát
Budaijestről jelentik, hogy a közmunkatavolt, a város megbizálásábói a nyomdát szak- aácsbóil többen kilépni szándékoznak,.mégpedig
'Saját tudósítónktól.) Nagyon régi vágya szempontból megbírálni, de ő lehet kitűnő
csl város hatóságának egy városi nyomda fel- mérnök, a nyomdához azonban, ugy látszik, azért, mert annak elnöke Polónyi Géza lett.
állítása, még néhai Lázár Györgytől örököl- kevesebbet ért, mint ama bizonyos hajdú a Az első, aki elhagyja a. közmunkatanácsot,
Vázsonyi .Vilmos lesz, aki a főváros törvényte ezt a tervet a mostani polgármester. Mint- harangöntéshez.
hatóságát
képviseli a tanácsban. H í r e j á r ,
egy két hete értesültünk arról, hogv a városi
Csak természetes ezek után, hogv a ta- hogy Vázsonyi nyíltam megindokolja kilépényomda ügye olyannyira esedékessé vált,
nács elállt az üzlettől és erélyes felszólítás, sét. Arról is szó van, hogy a tanács ügyvezehogy már meg is vették. Hivatalosan ugvan
megy Nemesnek, hogy a 10.000 koronát 3 tő alelnöke, Garancsi Mihály is otthagyja álnem közöltek az ügyről semmit, de egyik
napon belül küldje vissza, m e r t különben lását.
•szegedi lap tudni vélte, hogv Hódmezővásáraz ügyészségnek adja út az ügyet a város,
—• Szeged liszteliátása az elmúlt terméshelyen találta meg a város azt a nyomdát,
hogv pénzét visszakapja.
év utolsó hónapjában. Bokor Pál helyettesamelyet oly régóta keresett és azt a régi
polgármester szerdán ugy intézkedett, hogy a.
tulajdonostól: Nemes Ármintól 40.000 kororendes csütörtöki tanácsülés péntekre halasznáért meg is vette, illetőleg a vételt 10.000
tassék, ő maga pedig a gyorsvonattal Buda'korona előleg lefizetésével perfektuálta.
000
pestre utazott. Péntek reggelre ismét itthon
Szó nélkül tudomásul vettük ezt az eseményt, egyáltalán nem óhajtva az ellen szót
— Gróf Zichy János Bécsbén. A közok- volt a polgármester és mint a tanácsülésem
-emelni, mivel nem az a fontos, hogv milyen tatásügyi miniszter, mint Bécsből jelentik, kiderült, igen fontos ügyben járt a fővárosüzletet kezd a tanács, hanem az, hogy abból péntek délelőtt odaérkezett és a (Magyar Ház- ban. A hatóság sürgetésére ugyanis közölte
a közélelmezési minisztérium, hogy julius
a városnak haszna lesz-e. Még azt sem ki- ba® -szállt meg,
15-től augusztus 15-ig terjedő időre mem
fogásoltuk, hogv titokban, a közgyűlés meg— Szterényit üdvözölte Szeged. A város
kerülésével bonyolíthatták le ezt az üzletet. tanácsa pénteki ülésén elhatározta, hogy iSzte- utalnak k i lisztet a vros lakosságának. A polOtt ugyanis, ahol gyors elhatározással, a rényi József kereskedelmi minisztert üdvözli gármester utazása nem volt eredménytelen,
kedvező alkatom kihasználásával kell -csele- abból az alkalomból, hogy a király, a romá- mert hosszas és kölcsönös kapacitálás utáni
kedni, esetleg nem lehet várni a legközelebbi niai béke körül kifejtett eredményes tevékeny- hajlandónak nyilatkozott a minisztérium az
eddigi lisztkvóta háromnegyed részét — ki•közgyűlésig. Az ügy tehát teljesen rendben
sége elismeréseid, bárói méltóságra emelte. A utalni és pedig 10 naponként, tehát három
lett volna,
tanácsülésen elhatározták ínég, hogy üdvöz- részletben. Takarékos beosztással most m á r
pénteki tanácsülés azonban váratlan ülik Szinger Koméit a piaristák rendfőnökévé talán isikerülni fog a fejkvótát eredeti havi
meglepetéssel szolgált a
uyomdaalapitás történt megválasztása alkalmából és hogy 6 kilós megállapításában meghagyni, az azonügyében. Balogh Károly közélelmezési ta- részvétiratot (intéznek néhai Lé-vau Józsefi ban ki van zárva, hogy valaki bármilyen cínácsnok bejelentette, hogy — miután a tanács családjához.
men is pótadagot kaphasson.
az ö hatáskörébe utalta a városi nyomdát —
— Kitüntetések. Gombos Pál, Fischer Fe— Ötmilliós alapítvány árváknak é s
ő két nyomdai szakértő kíséretében átutazott renc és Lasanc Imre tizedeseiket az 5. honvéd:
Hódmezővásárhelyre a nyomda átvételére. gyalogezredben az ellenség előtt tanúsított vakoknak. Aradról jelentik: Fischer Eliz
Ott azt tapasztalta, hogy a várost becsap- vitéz magatartásuk elismeréseül a bronz vi- nyolcvankilenc éves matróna a. napodéban kéták. A nyomda nemcsak, hogy a felét sem tézségi éremmel újólag, P á d á r János, Gori szítette el végrendeletét. E szerint vagyonáéri -a vételárnak, de a váro.sra nézve teljesen Antal, Olasz István népfölkelőket az 5. bon- nak legnagyobb -részét, ötmillió koronát jótéhasznavehetetlen.
És ennek illusztrálásakép- véd gyalogezredben a bronz vitézségi érem- konycólra hagyja. Négy és fél millió koronát, egy leányárvaház, félmillió koronát -egy
pen felolvasta a szakértők terjedelmes jelen- mel tüntették ki.
szemkórház alapítására hagy a végrendeleitését. Kommentár helyett mi is ebből idéz—
A
piaristák
uj
házfőnökei.
A
piaristák
Fischer Eliz ügyvédje m a terjesztette be zük az alábbi lényegesebb részeket:
szerdán ós csütörtökön tartották Budapesten városhoz és a zsidó hitközséghez az -alapin.
— A nyomdahelyiségben találtunk min- rendi gyűlésüket. Prelogy Józsefet, a szegeoklevelet. A -leányárvaházat ugyanis a zsii ó
denekelőtt egy Siegl-féle 60X86 cm. ráma- di városi főgimnázium kitűnő igazgatóját a
hitközség /kezelésére és vezetésére bízza a
belvilágu gyorssajtót. A gép körülbelül 50— szegedi piaristák házfőnökévé választották. A60 éves lehet, miután a Siegl-gyár már vagy Szegedrőt elszármazott, piarista tanárok kö- végrendelet.
— Az ötkoronás kávéházi szalámi. A
4 évtized óta nem létezik.
Igen
primitív, zül .Jászai .Rezső kormány-segéd és budapesti
VJti\jmgyar.ország pénteki számában megaVgyenge és elhasznált gép. (Az egyik amerikai házfőnök lett, mig Czimmrrmann
ÍPáT íkistaposógép Österreicher és Márkus-féle gyárt szebeni. Both Ferenc temesvári és Sc.handl tuk, hogy az egyik szegedi kávéházban 5 kosem
v
ronát kérnek egy adag szalámiért, amelyben
smány, uj korában
°lt jó; lehet 10 éves, Miklós váci házfőnök /lett.
6
papirvékonyságu szelet van. -Ezzé! kapcsobcsapágyai kopottak, elnyűtt, rozoga. Találtunk
— A hadikőlcsönjegyzések eredménye latban felhívtuk a főikapitányt a kávéházi
a nyomdában 8 nagy szekrény betűt, amelyekből 6 szekrény garmond antikva. 1 petit Szegeden. A VIII. hadikölcsönre julius 11-én árak makszimálására. /Most örvendetesen
.antikva (30 kiló) és 1 ciceró antikva. Ezek a a jegyzések lezárulták. A jegyzések eredmé- megállapíthatjuk, hogy célunkat részben m á r
szöveg-betűk. Ezek együttes súlya optimisz- nye a szegedi bankokban a következő: Szeged- el is értük. Az ötkoronás szalámiból péntekre
tikus becslés szerint 200 kilogram.
Hogv ez Csongrádi Takarékpénztár 9,250.000, Általá- már négykoronás lett, az adagok pedig megmilyen kevés, annak illusztrálására legyen nos Hitelbank 4,100.000, Kereskedelmi és nagyobbodtak. Valószínű, hogy a szalámira a
-zabad megemlítenünk, hogy például a városi Iparbanik 3,200.000, Neu E r n ő bankháza 2 mil- kávés még igy sem fizet rá, amit természeköltségelőirányzat vagy zárszámadás elfcé- lió 200.000, Bankegyesüilet 1.400.000, Népbank tesen nem is kivánu-nk, mert senkitől sem iriszitéséhez körülbelül 300 kiló petit antikvára 500.000, lAlsótanyai népbank 175.000. A főis- gyeljük a jogos üzleti hasznot. A jó példát,
van szükség. Túlzottan bő becslés mellett a páni hivatalban 500.0000 koronát jegyeztek. amelyet, -az egyik kávéház mutatott, /követjiáboru előtt belekerülhetett volna egv ilyen A jegyzéseket tudvalevően julius 24-éig meg- niük kellene a többi kávésnak és vendéglő•nyomda teljesen uj modern gépekkel, betűk- hosszabbították. Valószínű tehát, hogy a jegy- söknek is, nehogy .a-hatósági beavatkozást kikel és felszereléssel 13.020 koronába. Abban zések végösszege jelentékenyen nagyobb lesz. kényszerítsék.
az állapotban azonban, amelyben ma van,
— Hősi halál, A vidéki sajtónak, melynek
— A közmunkatanács uj elnöke. Budalegalább 50 százalékát vesztette értékének és pestről jelentik: Polónyi Géza, a közmunka- annyi jeles, izzó ambíciója fiatal tehetsége
normális, viszonyok között nem ér
többet tanács elnöke pénteken délelőtt Wekerle iSán- cserélte fel négy év előtt, tollát a karddal, gyá6510 koronánál. Ha azonban a háborús ársza vau. A Piavénái, annyi ifin m a g y a r
emelkedést is számításba vesszük, akkor
élet kihamvad-ása sötét folyójánát hősi halált
szerintünk a háború előtti árak háromszorohalt Fekete Tivadar honvéd hadapród őrmess i g kell vennünk és igv megér a nyomda
ter. a vidéki újságíró gárda egyik legfiataA 8 - i k hadikölcsön
19.530 koronát annak, aki használni tudja.
labb és -legtehetségesebb harcosa.. Szegedről
A város nem használhatja, mivel a gép kikerült 1913-ban Nagyváradra, ahol színes
csiny ahoz, hogy a leggyakrabban szükségesÍrásaival, uj-ságirói éleslátásával, alkotni ványomtatványokat elkészíthessék rajta. Meggyó agilitásával -meghódította a tehetségét érvétel esetén azonban körülbelül 5900 korona
tékelő közönséget és k a r t á r s a i t is. A 23 éves
költsége lenne még a városnak a nyomda
Fekete
Tivadar jövőjébe® fiizött. reményeiket
eredeti feltételeken jerendbehozására, a gépek kijavíttatására, lemegsemmisítette
egy ostoba olasz gránát, a
szerelésére, szállítására és csomagolására.
gyezhető a hivatalos
mely
Cette-Casinónál
szivén találta. RohamÜzembehelyezés előtt a városnak egy papiraláiró helyen:
százada
külön
sírba
temette.
vágó-. perforáló- és tűzőgépet, valamint egy
'— A kozépitészeti tanács uj tagja, Wekerle
tömöntődét kellene vásárolnia, mivel ezek
Sándor belügyminiszter dr. Balassa. Á r m i n t
nélkül egyáltalán nem dolgozhatna. Ezek 7000
a kozépitészeti tanács tagjává nevezte ki.
koronába kerülnének.
bank- é s váltó— A közalkalmazottak naturáléi. Papp
üzletében
A szakértők jelentése érthetően megElek pénzügyminiszteri államtitkár — m i n t
top te a tanácsot, mert ennek adatai mennyiBudapestiről jelentik
< értekezletre b/vta.
S z é c h e n y i - t é r , a Városházzal szemben.
ség és méretek tekintetében teljesen elütötmeg az Állami Tisztviselők Országos iEgyo-_
tek az eladó irásős ajánlatától. Kétségtélen,
sületét, valamint a kötelékébe tartotó szak-'

HÍREK

11RLMAGY AftóRb'AAG
Egyesületeket és bejelentette az értekezleten,
•bogy a kormány a közszolgálati alkalmazottaknak természetben ccUó ellátása érdekében
nagyszabású előkészületeket tesz. I g y például
« jövő évi lisztetlátás körül lehetőleg (kedvezményt fog nyújtani, az állami gazdaságokat
pedig sürgősen akként rendezi be, hogy az
o t t termelendő anyagok révén a beszerzési
csoportok utján való ellátás olcsón biztositható tegyen, továbbá intézkedés történt, hogy
a beszerzési csoportokat általában természetben ellássák és azok többen összeállva, hizlalás utján szerezzék meg a szükséges zsírt és
t u s t . A ruházati segélyt legkésőbb őszig megkapják a közszolgálati alikaim ázottak és erre
az időre legalább ötven százalékukat látják el,
sőt sorrend szerint a családtagok is kapnalk
majd olcsó r u h á t és cipőt. Az államtitkár az
értekezleten a megjelentek felszólalása után
megígérte, hogy a kormánynak jelentést fog
teruni a közszolgálati alkalmazottak részére
szükséges közegészségügyi intézmények létesítése, a nyugdijasok helyzetének javitása, a
hivatalos órákon kívül teljesített munkálkodás díjazása, a kiküldetési napidíjak, a családi pótléknak a feleségre és a nyugdíjasokra
való kiterjesztése, tüzelőanyaguknak önköltségi áron való nyújtása, és a közellátás őreként független bírói hatalommal felruházandó kormánybiztos kiküldése iránt felmerült
kívánságuk tárgyában is. A kereskedelemügyi, a föl dinivel ésügyi és a iközélelmezésügyi
minisztérium jelenvolt képviselői is megígérték minisztériumuk nevében az érdemleges
eegitséget'.
! 1te'>
— A cipőhivata! uj főnöke. Horváth László
(nyugalmazott ezredes lemondott a szegedi cipőhivata} főnöki állásáról. Utóda Naszády
(Gyula nyugalmazott máv. ellenőr lett.
— Oroszország kiadja az áruló cseheket,
tBécsből jelentik, hogy az Oroszországban levő
cseh legionáriusok száma 150.000. Ezek részben az orosz offenzíva alatt kerültek fogságba, részben pedig állóharcok folyamáai sétáltak. at az ellenfélhez. Az áruló cseheket rövidesen kiszolgáltatja Oroszország a monarchiának, miután a breszt-litovszki békeszerző•dáa aláírása óta Oroszország is a semleges államok sorába tartozik, amelyeknek kötelesoégüfc a hadifoglyokat kiadni,
— Adomány a vakoknak. Glücksmann
Bernát és Glücksmann Lipót 25 koronát, Beinwill József 10 koronát adományoztak a vakok intézete céljaira, mely 'kegyes adományukért e helyen is hálás köszönetét fejezi ki az
igazgatóság.
— M a g y a r név. A belügyminiszter kiskorú
Fischer Viktor szegedi lakos családi nevének „Fahidi" névre kért átváltoztatását meg@gódte,
„
• : Mí> • • -;,
— .4 legértékesebb honorárium. Saljaynnnek és Rózsa Lajosnak nemcsak hangjuk
van, de érzékük is. Tudvalevő, hogy Saljap i a csak lisztért énekel Moszkvában, Rózsa
L a j p s pedig élelmiszerekért Budapesten, a
vidéken ós a robogó gyorsvonaton. A Gnidel1vendéglőben énekelt szerdán este Rózsa Lajos az 52. gyalogezred árvái javára. Amikor
a vedéglő tulajdonosa megkérdezte a művészt,

•Szeged, 1918. j u l i u s 13.

hogy mennyi tiszteletdijat kiván, Rózsa kijelentette, hogy pénzt nem fogad el, csak élei-"
miszereket. És másnap Gnidel 20 kiló zsírt,
20 kiló nullás lisztet, rizst, babkávét, szardiniát, szalámit, cukrot és egyéb jókat küldött
a művész lakására.
— Nem tanácsos a vonaton aludni. Erre
a szomorú felfedezésre jutott Klein
Irma
lembergi hivatalnoknő, akinek bőröndjét, öszszes holmiját ellopta a vasúti tolvajszövet- kezetek egyik ügyeskezii, éber tagja. A lembergi hivatalnoknő Szegedre igyekezett, még
pedig elsőosztályu ^szakaszban, ahol más nem
utazott és igy Klein Irma a hármas ülésen
végignyujftózkodott, Az ut kimerítette és
csakhamar elszenderült. Mire fölébredt, szomorúan tapasztalta, hogy csomagjait ellopták. Amikor Szegedre érkezett, a rendőrségen
féljelentést tett ismeretlen tettes ellen
bejelentette, hogy az ellopott holmijaiból származó kára meghaladja a 27.000 koronát, A
rendőrség a nyomozást megindította.
— 29S0 háborús rendelet jelent m e g
Németországban. Berlinből táviratozzák, hogy
a háború négy esztendeje alatt 2980 rendelet
jelent meg Németországiban. Ebből az első évben 443, a másodikban 576, a harmadikban
1257, a negyedikben 704 rendelet került a
nyilván osságra,

— Letartóztatás a főtárgyaláson. A temes-

vári liadosztálybiróságon csütörtökön, m j n t
Temesvárról' írják, szenzációs esemény történt, letartóztatták a szabadságon levő vádlottat, egy főhadnagyot, aki különböző viszszaélésetkkel van vádolva. A letartóztatás
azon a elmen történt, hogy a vádlott főhad-

nagy a már kihallgatott és a még kihallga-

ták. Kevóssseí nyugdíjaztatása után gazdagon megnősült. Néhány hónap múlva azonban
a polgári lakosság részéről egymásután érkeztek be ellene feljelentések különböző viszsaaélések miatt. A temesvári
hadseregügyészség a feljelentések álapján megindította Sziegvart ellen a vizsgálatot, amely a
vádakat beigazolta és a, főhadnagyot 1915 novemberében letartóztatták, majd 1917 október 10-én szabadlábra hélyezték, ügyének főtárgyalása pedig 1918 junius 21-én kezdődött
meg. A vádat dr. Kisner Manó főhadnaayhabdiró, hadseregügyész-helyettes képviseli,
aki kijelentette, hogy bizalmas utón arról értesült, bogy a vádlott a már kihallgatott é« a
még kihallgatandó tanukat hamis tanúvallomásra igyekszik rábírni. Indítványozta, hogy
•a katonai büntető törvénykönyv 504. és 11.
szakaszai alapján vizsgálati fogságba helyezzék a vádlottat. A katonai "bíróság elfogadta
az ügyészi indítványt és Sziegvartot vizsgálati fogságba helyezték. A pénteki tárgyaláson a vádlott már egy katonai foglár kíséretében jelent meg.
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Szombat és vasárnap
julius 13-án é s 14-én.

A Sfar-ftírogyár legújabb remeke.

tandó tanukat á r r á igyekezett rábírni, hogy
a bíróság előtt hamis vallomásokat
tegyenek.
A letartóztatott főhadnagy, aki különben
nyugállományban' van, Sziegvart István gazdasági tiszt. Sziegvart Istvánt, aki a háború
kitörésekor még csak hadnagy volt, mint a
20. tüzérezred gazdasági tisztjét nyugdíjaz-

Fantasztikus dráma 4 részben.

írták : G y ő r i E r n ő és S o m l y ó Z o l t á n

Korzó Mozi R.-T.
TELEFON :

11-85,

Igazgató:
V f i S S SÁNDOR.

TELEFON:

11-85.

Szombaton és vasárnap

Nagy detektív dráma

vészjel
detektív sláger 4 felvonásban.

A . legizgalmasabb fantasztikus dráma.
Előadások á. a. 5, 7 és 9 órakor, vasárnap d. u.
2 órától kezdve, j e g y e k előreválthatok d, a,
3 órától, vasárnap d. u. fél 2-töl kezdve.

Órájáf és ékszereit;

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

-.-.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.

„Fogak 1íi

ápolására legjobb
a GERLE-féle

„Oxygén"-fogviz
SZEGED, Klauzál-tér.

f lasdiier £ajos«f •SK2L2*"

Szombaton

Árnyal,

Hunyadi,

Viola Giza

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

:: Cigányzene.

:: Bufetí.

iptTelfifB tmttTPetS-IÉfe Méiieti.
Előadás kedvezőtlen időben a Tiszában.

Szombaton és vasárnap este 9
órakor mozgóképelőadás ís lesz
a téli helyiségben
•
Előadások pénteken és szombaton
5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és
9 órakor.

Bocskay-ütca 9. 1. emelet. Telefon 14-58.
Legújabb modellek és saját tervek szerint kés-zit
toilleíteket, kosztümöket, blúzokat. Raktáron blúzok
loillettek, Azsurozást, pliszirozást. gombáthuzási,
mühimzést, müstoppoiást elválal. Hivatalnokoknak
10 százalékos engedmény.

Virágház

•

Széchenyi-tér 5.
Telefon 1 7 - 0 7 .

gyönyörű virágok,
pontos kiszolgálás,
o l c s ó árak ! ! !

#

f
Szeged, 1918. julius 18.
— Seidler leánya

a

BELM3AGYAHOBSZ&G
Burg-szinházban.

Bécsből jelentik: A Neues Wiener Tageblatt
beavatott helyről arról értesül, hogy Seidler
Alma, Seidler miniszterelnök leánya a Burgszinhazhoz szerződött és szeptember 1-től
kezdve az udvari színház kötelékébe lép.
— Leégett milliós üvegraktár. Budapestről
telefonálja tudósitónk: Czuctter
Henriknek
Oyömrői-uti üvegraktárában " pénteken délután félkettőkor tüz keletkezett, amely alkalommal az egyik raktár elpusztult. Másfél
órai munka után a tűzoltóknak sikerült a
tüzet eloltani. Alig vonultak be a tűzoltók a
laktanyába, amikor jelentették, hogy az üveg
raktár másik része ismét kigyulladt. Ekkor
a tüz már hatalmasabb volt, amelynek úgyszólván az egész üvegtelep áldozatául esett.
A kár ' meghaladja az egy millió koronát.
Czuckpr Henrik azelőtt a városi raktártelepen működött, ahol egymásután nyolc iaben
ütött ki a tiiz, amikor gyújtogatás gyanúja
alatt letartóztatták. Később azonban ártatlansága kiderült és erre /szabadon bocsátották.
—350.000 koronás banklopás a fővárosban
Badápesről telefonálja tudósitónk: A rendőrséget Kecskeméti Győző nagyarányú lopásához hasonló lopási eset foglalkoztatja. A
Magyar Országos Bank szolgálatába ugyanis
néhány nappal ezelőtt Genila János néven
egy szolga lépett be, akit pénteken a bank
egyik fiatal tisztviselőjével egyiitt megbíztak, hogy 200 darab 1000 koronást vigyen át
a Wiener Bank-Vereinhoz, azonkívül egy az
Osztrák-magyar Bank címére szóló 150 ezer
koronás utalványt. A Wiener Bank-Vereinnál, amikor a szolgát kisérő tisztviselő azintézet egyik fülkéjébe ment, hogy a rosszul
kiállított pénztári utalványt kiiavitsa, azalatt
a szoiga a táskában levő pénzzel és utalványnyal megszökött. A rendőrség a legszélesebb
körii nyomozást inditotta meg és alapos a
gyanú, hogy a lopás már előre elkészített
terv volt, amikor a bankhoz szerződött. A
•Csekket a rendőrség nyomban letiltotta az
Osztrák-magyar banknál, ugy hogy nem lehet beváltani. Az ezreseknek a száma is mind
ismeretes.

SPORT
oooo

O T E - S z A K . Élénk érdeklődés kiséri az
Óbudai Tornaegylet csapatának vasárnapi
találkozását a Szakkal. Ismét érdekes és szép
futballmeccset ikapunk, melyben két egyenlő
erejű ellenfél küzdelme változatos és tetszetős
játéikot fog produkálni. A vendégek a II. osztályú bajnokság eílső helyezettjei között foglalnak helyet és tudás -dolgában több elsőosztályu csapattal egy szinten vannak. Velük
.szemben újból nehéz mérkőzése .lesz a Szak
gárdájának, de ismerve az utóbbinak csüggedetlen, mindig lelkesen kitartó játékát, respektáb|Us eredmény kivívásait Válr.iuk föle.
.A Szak a legjobb összeállításban veszi fel a
•küzdelmet. Pontban délután hat órakor Horváth Pál bíráskodásával kezdik meg a meescset.

m u l L
eooo

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

A „VASS"-MOZl MŰSORA :

'vasárnap 14-én „Egy éjszaka törtenete" apacsdráma 3
felv. és a „Házasulandó fiatalember" vígjáték 2
felvonásban.

I

7

oszlatni semmi. E g y r e tömörödött, egyre sűrűsödött és .sötétebb lett. A nép, mely a gőgös, a magának való vagyonos embert, ki
0000
tudja, miikor, kparasztbáró"-naik nevezte el
ezen tulajdonságaiért, most még a kalapját
Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósi- sem billentette meg előtte, a gyermeke iránt
tónk: Az értéktőzsde ma igen szilárdan in- való lelketlensége miatt. A hir valami utáladult és bizakodó hangulat mellett az értékek tos gyűlöletet vitt magával az emberek közé,
sorban emelkedtek. Magyar Hitel 1307—18, akik azután ntjókban elfordították a fejüket
is, ugy tettek, mintha nem látnák Tóth J á Osztrák Hitel 888—96, Agrárbank 1066—69, nost.
Eabank 952—57, Forgalmi Bank 630—634,
Ez a nagy hűvössége a lelkeknek és az
Hazai Bank 607—02, Jelzáloghitelbank 574, idők múlásával megváltozó érzelem h a j t o t t a
Kereskedelmi Bank 5825—45, Leszámitoló- az öregre a megbánás s a lelkifurdalás boruBank 810—15, Magyar Bank 950—56, Beo- latát. Mert változandó az ember, mint az
csini 1080—85, Salgótarjáni 1170—78, Uri- örökszép természet. Érzések jönnek, érzések
mennek az emberi élet világában, a szivben,
kány 851—57, Rimamurányi 1136—45, Álhol derülten, hol zordonan. A harag, a gyűlölamvasút 999—1019, Schlick 485—89, Köz- let jégkérgét is megolvasztják ezek. mint a
úti 813—819.
föld fagyát a napsugár csókja. Ez a benső válA vásárlási igazolványok, A termés- tozás azonban leginkább a külsőségekben
rendelet egyik szakasza szerint a nem terme- nyilvánult meg. A tanyán. Az öreg házon,
lők részére gabona beszerző utalványt julius ott a nyárfák között, melynek gólyafészkes
10-ig kiszolgáltatni tilos és csak ezután, a kéményéről lerágta az idő a meszet, faláról
szeptember 30-ig terjedő időre szabad az ily lehántotta a vakolást, a góré lécei eleresztetutalványokat kiállítani. Most
Budapestről ték a hevederfát s az aranysárga kukoricajelentik, hogy a vásárlási igazolványok dol- csövek kibújtak itt is, amott is, az idegen
gában a közélelmezési miniszter rendeleteti kéz faló. A kut kávájának deszkáira is ráült a
intézett a törvényhatóságok vezetőihez, a szu és őrölt naphosszam!, azután a sudárfa is
melyben fölhívja őket, hogy utasítsák hala- recsegett a korhadáétól. A ház tenyérnyi abdíV-ibailadiill és| szigorúan alárendelt hatósál- lakaiba is hiába sütött a napsugár, nem vigaikat, hogy mindaddig, amig a miniszter rított ott semmi. A muskátli húsos leveleit
a r r a föl nem hatalmazza őket, a vásárlás cél- belepte előbb a por, azután üsszefoimyadtak,
jaira szolgáló beszerzési utalványt iki ne ál- piros virágai lehajtották kicsi fejüket, mint
lítsák s a vásárlás címén netalán szerzett a haldokló gyermek, szint változtattak és letermények kiszolgálását, elszállítását és föl- hulltak. Nem volt, aki gondozza őket. Az is
használását föltétlenül akadályozzák meg. elment a fin után, az asszony, a beteg szívű
anya, aki sima, fekete selyemruhában, hófe„Alnia) ItieaftviseiUBket pedig,! akJJk ^beszerzé^iv
utalványok kiállításával, vagy másként lef hér kendővel a kezében j á r t a a, templom hihetővé teszik, vagy megakadályoztatását el- deg köveit, hogy ott fohászkodjék a Megváltó
mulasztják, a legszigorúbb eljárással fenye- keresztje alatt. És az anyasziv, akinek nem
volt szabad otthon egy könyörgő szót se ejgeti meg a miniszter.
teni az eltávozott, elűzött gyermekért, herA katonaság nem rekvirálja a takarmáyt vadt, mint a dérlepett virág, azután kivitte
Eddig a katonaság részére szükséges takar- a bánat az árnyékos akácfák tövébe, a csönmány-mennyiséget a katonaság szükség sze- des, virágos kertbe, hol fájdalom zokog a fürint rekvirálás utján szerezte meg. Az idén ves sirok felett . .
szakítanak ezzel a renddel és nem rekvirálMeglátszottak a lelMvihar nyomai a panak, hanem törvényhatóságonként
kivetik rasztbárón is. A nagyvér ü, akaratos embeazt a mennyiséget, amelyet a termelőknek a ren: Tóth Jánoson. Az események szerfelett
hadsereg takarmányszükséglete fedezésére be leverték. Hasonló lett. a korhadó szomornfüzkell ezolgáiltatniok. A kontingenst meghala- höz, melynek leboruló ágait megtépázta a vidó mennyiséggel a termelők az érvényben le- har. A lelkifurdalás lasankiut lefoglalta/mavő rendeletek keretén belül szabadon rendel- gának az egész embert. Kedélyvilága elbokezhetnek.
rult. Igyekezete, akaratereje megtört. És

KÖZGAZDASÁG

J { é g i
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Szegedi

v i l á g b ó l .
*

töriéneiek,

Irta: Cserzif

—

jYtihály.
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DÉLUTÁN.

. . . A vadvizekből táplálkozó pMaty"
ere épen ötödször áradt meg azóta. Ötödször borította vizes takaróját a semjékékre melyeknek lapályát szagos széna termi be, ha lehúzódik róluk a viz s a partja kákát, nádat növeszt, mely felett sivalkodva bolyong a, bíbic
s amely rojt elemesen susog, ha közibe téved
a bujdosó szellő. Fent, a partos dűlőn, a nádtetejes tanyaház felett is sok vihar elmúlt azóta. Az ősz sárga viharzása is letépte párszor a jegenyék citkés leveleit ós vitte, sodort a a fonnyadt virágokon keresztül a kőhíd
lábaihoz, a feleserepesedett iMaty fenekére.
Ott azután megállapodott a .sárga levelek egy
része, halommá nőtt, inig össze nem keverte
őket az eső, a hó a felpuhult földdel.
Efeek a viharok azonban (nem hagyták,
nyomot a pusztai ház felett. A leszakgatott
levelek helyett ujak nőttek, az égiháború dörgése élesöndeisedelt, ujjrat kisü/tött utána a
n a p és a kiengesztelődés szelíd képében mosolygott a magyar föld felett. J ö t t azonban
egy más vihar, egy más, romboló, pusztító
elem. a parasztbáró lelkének nyugodt vilára. A lelkivihar. Ezet már nem birta el-

még szófuikarabb, mogorvább lett. Mint a halálát közeledni érző aggastyán, járt-kelt a tanya körül. Nem érdekelte ugy. amint kellett
volna semmi, nem törődött semmivel, nem javíttatott, nem igazított semmit. Oda dobott
mindent a pusztulásnak. S amint lassú múlással tovatűntek az évek, olyan lett ez a nádfedeles. tanya, itt ezen a bűbájos réti pusztán,
mint egy elhagyatott, magányos rom, mely
felett az elmúlás borong. E g y árnyék, egy
napsütötte vadvirágos mezőben.
Lelket se igen lehetett látni a ház körül.
A földekét bérbeadta, a cselédséget elűzte,
csak egy béresgyerek kullogott olykor a gyöpös udvaron, meg egy mezitlábos parasztleány tűnt fel néha, amint dolgát végezte. A
márványszivü ember hajába is lassankint beleszövődtek a fehéren csillogó ősz szálaik, barázdákat szántott arcára az idő » a félszázados ember lassankint megroskadt.
Folyt. köv.
*i»a»Ma«K««Masa«iiaaai>aH««aMinuiMii»*n<i>««*ii«kBuiai(MiSa<>
Felelős .szerkesztő: P á s ü . a r József
Kiadótulajdonos: Vénwty L.

Jftics többé gummilnány.
Rongyos és használhatatlan kerékpár
külső gummiját vigye felújítás vegett
n i f t D V Í S Í T P 1 varrógép kerékpár és
Ui-^ÍA i
1-7 U 2 L . gramofon raktárába.
1 ; i ged, Kiss-ufca Keleti-palota.

Szeged, .1918. julius 13.

DELMA G Y A ROSSZÁ/G

Meghívó

sr

A „Szegedi Borkiviteli Részvénytársaság
felszámolás alatt" 1918. julius hó 30-án d.
e. 10 órakor tartja

ARAD3-UTCA 6. SZ.

a Szegedi Bankegyesület R.-T. üzleti helyiségeben, amelyre a társaság részvényeseit ezennel
tisztelettel meghívja
a Felszámoló Bízottság.

mindennemű bútoraimat
Telefon: 844.

Tárgysorozat:

Telefon:

.

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
2. A felszámoló bizottságnak az 1917. évre vonatkozó
jelentése.
3. A felügyelő bizottságnak az 1917. évre vonatkozó
jelentése.
4. Az 1917. évi zárszámadások előterjesztése és tárgyalása.

5. Feimentvények.
6.
7.
8.
9.

Az alapszabályok 16. §. érteimében beérkezett
indítványok tárgyalása :
Javaslat a felszámolás beszüntetése és a társaság
működésének felvétele iránt.
Evvel kapcsolatosan a társasági alapszabályok 3,
18, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 45," 46, 52. §§-ainak
módosítása.
5 igazgatósági tag választása 3 évre.
3 felügyelőbizottsági-tag választása 3 évre.

Mérlegszámla : Tartozik. Berendezési számlának
4423-86 K, Szegedi Bankegyesüiet rt,-nak 92,568 90 K.
Veszteség 57,507 24 K, összesen 154,500 K. Követel.
Részvénytőke számlától 150,000 K. Tartaléktőke számlától 1500 K. Adótartalék számlátó! 3000 K. Összesen
K. 154.500.
Üzleteredményszánila: Tartozik. Költség számlának 42.— K. Veszteségátbozat 1916. évről 103,486.51
K. összesen 103,528-51 K. Köve vetek Peres kétes követelések számlától 46021-27.EgyenIeg mint veszteség
57.507-24 K. Összesen 103,528-5!
Szeged, 1917. december hó 31-én.
A Felszámoló Bizottság.
A fenti mérleg- és üzleteredmény számlát megvizsgálták, a fő- és segédkönyvekkel összehasonlítottuk és heivesnek találtuk.
Szeged, 1918. junius 30.
A Felügyelő Bizottság.
Szeged

sz. kir. város

közélelmezési

ii

eipo-

ss

Budapest, V I . , £ s @ r t § e r y - u t a a
Utalványmentes
szandálok :

fatalpu

Csakis

Nagyság:

21-27

Korona:

4.66

maggbaní

miniszteri tanácsos.
Szeged, 1918. julius hó 16.
58271918. ké. szám.
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Gép, motor, és M i , í ü l f f i s ,
cseplőfelszerelésekben

állandóan nagy raktárt tart és legolcsóbb napi árban

SRUCKNER
TESTVÉREK
uasneonHepsskedés Sieged, Kossuth bijossugárat i sóim.

41—4tj.

6Ü7

7/21

Minták utánvétté! küldetitek.
Hajőszülés ellen

A nyolcadik magyar 5^%-os

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

J f a r f a

j T g o s i o n

JC/gyé-ufca
jegyzéseket

elfogad

az

Jelefon

1.
13—64.

eredeti feltételek mellett
mint nyilvános

aláírási
Nincs t ö b b é f o g f á j á s a annak, ki a
1
használja. !
Legjobb
száj- és fogápoló készítmény. Egy üveg ára 2 K 50 fillér.

heíy a

Szeged Csongrádi

HaphaiaBBHESBtf Kfiuoty mmwfamn

A kötvények mintegy

6°J0-of

ff
csoda gyorsasággal irtja

Minta üveg 4 K. Nagy üveg 1 6 K. 1 darab fecskendő 2 K. Kapható: minden gyógyszertárban, drogériában és füszerkereskedésben. Fölerakat Szegeden.Vajda Imre és T á r s a drogériája és Barcsay Károly
gyógyszertárában. S z e g e d , Délmagyarország.
Magyarországi egyedárusitó :

jövedelmeznek.

A hadikölcsön kötvényekre
előnyös feltételekkel ngujtunk kölcsönöket. =======

SgfcluiHjf-ffr 12.58.
U

Takarékpénztár,

B o k o r PáF,

^iiit

5.30

36-40

eladás:

REMÉNY-gyógyszertár, PÉCS.

Hoff er es T a r s a
üpfisFesíiBdfiS: Kelemon-ufca 7. sz.
HipUepeí IBMö: Iskola-utca 18. sz.
-

polgármester h.

és egyébb

31-35

szám.

fogmüierme

A m. kir. kereskedelemügyi Minister bőr- és textilügyi meghatalmazottjának a fatalpu cipők forgalmának
ujabb szabályozásáról kiadott Bt. 6103/1918. számú
rendeletét az alábbi teljes szövegben teszem közhírré ;
A 31863/1918. számú H. m. rendelet 20. §-ában
nyert felhatalmazás alapján a fatalpu cipők forgalmát
további intézkedésig a következőképen szabályozom:
\ . §. Termelők (cípőgyártók) fatalpu cipőket bármely cipőkereskedőnek szabadon eladhatnak. Cipőkereskedők a termelőtől vásárolt fatalpu cipőket csakis
fogyasztók részére és csak az illetékes hatóság vagy
az általa megbízott hivatal (szerv) által kiállított és
megjelöltén fatalpu cipők vásárlására jogosító utalványok ellenében szolgáltathatják ki. Az ily utalványok
azonban a 318631918. számú K. M. rendelethatározmányaitól eltérőleg az ország bármely helyén beválthatók.
2. §. A cipőkereskedő köteles a fatalpu cipő utalványokat kiállító helynek (szervnek) minden ho Y. és
15-ik napján hejelenteni:
a) hogy a bejelentés napjáig mennyi cipő vásárolt,
b) hogy ugyanazon napig "fogyasztóknak mennyi
cipőt szolgáltatott ki. Az utóbbi bejelentéssel együtt a
beváltott utalványok is beküldendők.
3. §. Termelők (cipőgyárosok) fatalpu cipőket csak
a Népruházati Bizottság bőripari osztályának (Budapest VI., Vilmos császár-ut 43. sz.) előírásai szerint
gyárthatnak és kötelesek minden hó 1. és 15-ik napjáig
a Bizottságnak bejelenteni, hogy a bejelentés napjáig
kinek és mily mennyiségű fatalpu cipőt adtak el.
4. §. Jelén rendeletem kihirdetésének napján lép
életbe és a 3186311918. számú K. M. rendelet egyéb
intézkedéseit nem érinti. Hatálya Horvát Szlavonországokra nem terjed ki.
Budapest, 1918. évi julius hó 7-ik napján.

Dr. Maíy Ferenc s. k.,

74.

28-30

hivatala.

Hirdetmény.

dobsin

szaBoaltjgeit

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 Tevő könyveket. Ajánlatok a kiadóba.
Szőnyegek (valódi persákat) keresek megvételre. Cim a kiadóhivatalban.

Szőnyegek, moquette plüschök, ágyés asztalterítők, csipke és szövet

függönyök legnagyobb választékban

Szeged,

Nyomatott Váraay L, könyvnyomdájában, Kárász-utca 9.

szőntjeíjáruházában
K á r á s z - u t e a (Wagner-palota.

