S z e r k e s z t ő s é g :
SZEGED, KARÁSZ-UTCA 9 . SZÁm,
A szerkesztőség teletonfa: 305.

Szegőd, I9ia

ELŐFIZETÉS! A R A :
egész évre 3 6 . - K.
negyedévre 9.— K.
félévre . . i8.-~ K.
egy hónapra 3.— K.
E g y t B a z á m Ara 14
fillér.

VII. évfolyam, 164 szám.

fi franciái ellenoffenzivái kezdtek az
^isne és a flatne között.
— Egyes pontokon betörlek a német vonalakba. Az ellenség többi támadása meghiusult. - Julius
15-ike óta a németek 2 0 . 0 0 0 foglyot ejtettek. -
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Szombat, julius 20
ható a márciusi vagy májusi offenzíva eredményével.
LONDON, julius 19. A Reuter-ügynökségnek az amerikai hadseregnél tartózkodó'
tudósítója jelenti, hogy a harci zóna más részéről beérkező jelentés szerint a német offenzíva néhány jelentéktelen pontját kivéve
teljesen elhlbázottnak tekintendő. Az ellenség összes eredménye az, hogy a Marnefolyón átkelt, de azután a védelmi vonalban
szilárdan befészkelődött angolokra és franciákra bukkant. Az ellenségnek most a háta
megett van a Marne folyó és összekötő vonalai szakadatlan támadásoknak vannak kitéve. Ez egy uj Piave.
BERLIN, julius 19. A Tegliche Rundschau katonai munkatársa jelenti: Francia
foglyok vallomásaiból kitűnik, hogy a franciák a német szökevényektől értesülést szerezte ka német offenziva előkészületeiről.

lángralobbant. A franciák ott a már régóta
várt ellenoffenzivájukat megkezdték. Erös
páncél kocsirajok harcbavetésével sikerűit
nekik legelső gyalogsági és tüzérségi vonalaink egyes pontjaiba meglepetésszerűen betömtök és vonalunkat vlsszaszoritaniok a továbbiakba hadosztályaink a készenlétben álíó tartalékokkal egyesülve egy ellenséges
áttörést meghiúsítottak.
Déltájt a francia támadásokat a SolsEsti német hivatalos
sonstól délnyugatra Neuille, Chateau-Thierry tol északnyugatra fekvő vonalon meghiu
jelentés.
Ezek az események egyelőre pusztán sitottuk. Délben az egész támadó arcvonaBERLIN: A Wolfí-ügynökség jelenti
azt mutatják, hogy az uj német offenzíva lon igen erös ellenséges részlettámadások
19-én
este: Helysküzdelmek a Lystöl északheves elientállásra talált, bár az antant-je- omlottak össze uj vonalainkon. A harcmezöra.
Az
Aisne és Marne közötti harctéren a
lentések egy része a német offenzívának re özönlő ellenséges oszlopok harci repüfranciák megismételt áttörési kisérlete a
teljes kudarcáról számol he, sőt abból, hogy lőink céljai voltak.
Vadász repülőink az ellenségnek 32 re- legsúlyosabb veszteségekkel meghiusult.
a MarneTolyón való átkeléssel összekötő
vonalaik — az antantjelentések szerint — pülőgépét lőtték le. Löwenhardt hadnagy
Flandriában föléledt a harc
38. és 39 ik, Böíle hadnagy 23. és 24-ik, Göállandó tüz alatt állanak, nagy vereséget jó
BERIIN, julius 19. A Wolff-ügynökség
ring főhadnagy 22. légi győzelmét aratta.
sóinak a németeknek.
jelenti:
Flandriában feléledt napközben
A franciák a Marne déli frontja ellen
Az antantnak azonban még nem szűnt
az ellenséges tüzelés és különösen Ypernnél
meg az a félelme sem, hogy Hidenburg a 16-iki és 17-iki kudarcaik után a Mareuiltöl rendkívül hevessé fokozódott. Éjféltájban
marnementi ofíenzivát cselnek szánta. En- délre már csak részlettámadásokat intéztek Jillebakétől egészen Bailleul mindkét oldanek az aggodalomnak az alapossága rövide- ellenünk, amelyeket visszavertünk. A Mar- láig a leghevesebb volt. A z ellenséges jársen ki fog tűnni abból, hogy a franciák ellen- na és Reimstöl keletre a harci tevékenység
őrök számos támadását visszautasítottuk.
offsnzivájára milyen ujabb hadmozdulattaí' helyi harci cselekményekre szorítkozott,
Az ellenség Huluchnál támadást kezdett hellnséges támadások Könlgwaldban és Pour
felelnek a németek.
ves tűzelőkészítés után, de súlyos vereséget
cy mindkét oldalán meghiúsultak. Sikeres
szenvedett.
BERLIN, julius 19. A nagyfőhadiszállás előretörések Frosnestől délnyugatra. Az eljelenti: Rupprechí íronörökös hadcsoportja: lenséges részlettáinadások elháritása alkal- Reims és Eperny közt a németek
A harci tevékenység estére feléledt. Fel- mával a Svlpő mentén, valamint Perthes
elzárják az összeköttetést.
derítések alkalmával több Ízben foglyokat mindkét oldalán foglyokat ejtettünk. A julius
GENF, julius 19. Azon gyors előrehala15-ike óta ejtett foglyok száma meghaladja
ejtettünk.
dás
után, amelyet a németek a reimsi erdőA német trónörökös hadcsoport ja: a 2G.00G-et.
ben tettek, a katonai kritikusok Gourant táLUDENDORFF, első föszáUásmester.
Az Aisne és a Marne köpött a harc újból
bornoktól, a csapatok parancsnokától haladétalan intézkedéseket várnak a champagA n f a n f j e l e n t é s e k a f r a n c i a e l i e n o f f e n z i v á r ő l nei veszedelem elhárítására, mert az ellenség Reims és Epernay között teljesen elzár— „A franciák teljesen urai a helyzetnek." —
hatná az összeköttetést. A tábornok ebben
GENF, julius 19. Luganoi olasz lapok kitűnik, hogy az ellenség tényleg nagyobb- az Irányban már megbeszélést folytatott
utalnak az Aisne és Marne között bekövet- méretü visszavonulást kezdett. A német csa- Foch főparancsnokkal.
kzett francia ellentámadás jelentőségére.
patkötelékek több mint 30 hadosztályból állFranciaország, Olaszország és
GENF, julius 19. A Petit Journal meg- nak. Legnagyobb részük Rupprecht hadGörögország konzuljai elhagyták
vallja, hogy a Marne-szakaszon a németek csoportjában. Azt a gondolatot, hogy ez a
Odesszái.
jelentékeny előrehaladást tettek, amely az hadmozdulat
megtévesztési
hadmozdulat
Stockholm, julius 19. Franciaország, Gö-i
anniikai hadosztály beavatkozása nélkül volna, most már végleg el lehet ejteni. A
könnyen veszélyessé válhatott volna.
helyzet Igen jó. A franciák azt mondják, tel- rögország és Otaszoírszág konzuli missziói
LONDON, julius 19. A Reuter-ügynök- jesen urai a helyzetnek. A németek előre- az osztrák ás imíagyar (hatóság beleegyezéséiség jelenti: Beérkezett harctéri adatokból haladása az első napon össze sem hasonlít- vel elhagyták Odesszát éts Kurskba menteik.

A nagy bizonytalanság után a mai német hivatalos jelentésből megállapítható,
hogy a franciák teljesen felkészülten várták az' uj offenzívát. Ízzel magyarázható,
hogy pár nappal a németek támadása után
a franciák ellenoffenzivái kezdhettek az
Aisne és a Marne között. A német hivatalos jelentés ismert őszinteségével közli,
hogy a franciák egyes pontokon betörtek a
németek vonalaiba és hogy a franciák az
arcvonal más helyén megkísérelték az áttörést, de sikertelenül.
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/Vleghiusüit olasz eSőreSorések.
BUDAPEST, julrus 19. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Aslago mindkét oldalán az ellenségnek tiizérséglleg erősen
előkészített előretöréseit részben tüzeléssel,
részben ellenlökésse! visszavertük. Szintúgy

a Brenti völgyében az olaszok egy támadása is ineghiusult.
Albániában a biztosító csapatok csatározása.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Olaszország nagy offenzívára készül?
ZÜRICH, julius 19. Dlaz olasz vezérkari
főnök legutóbb Velencében kijelentette, miszerint a legközelebbi hetek döntök lesznek

az olasz hadicélokat Illetőleg. Ezen nyilatkozatból nagyarányú offenzívára következtetnek.

Az antant be akar hatolni a Volga vidékére.
— A cseheke! ágyutöíteléknek használják —
STOCKHOLM, julius 19. Az antant hadserege, amely Szibérián keresztül vonul a
bolsevikiek ellen, 25 japán, 4 amerikai és
néhány kinai divízióból áll. A csapatok felett teljesen az antant parancsnokol. A Versailles! haditanács titkos megállapodása ér-

telmében ezeket és a cseheket csak ágyutölteléknek fogják felhasználni. Amennyiben
a japánok szibériai akciója sikerrel fog járni,
megkísérelnék a Volga vidékére való behatolást
i

A pápa és a semleges államok ujabb békeakciót
terveznek?
ZÜRICH, julius 19. Semleges diplomáciai körökben számolnak azzal, hogy a háború ötödik évfordulója alkalmából a semleges kormányok, valamint a pápa a béke
érdekében a hadviselőknél lépéseköt fognak

tennl. Hir szerint a pápa ujabb békenyllatkozatot fog kibocsátani. Ebez a hírhez a
bécsi Presse hozzáfűzi, hogy bécsi diplomáciai helyen minderről semmltsem tudnak
és nem is adnak hitelt az ilyen híreknek.

Moszkvában rend van.

san jutnak előre Eparnay irányában a Marne mindkét partján és ez elég ok az aggodalomra. Ha a németek hatalmukba kerítik
Epernay városát vagy környékét, evvel nagyon megerősítenék frontjukat, amelyet nagyon sajnálhatnánk, mivel ezeket az állásokat ellenünk kl tudnák használni, ha pedig mi támadnánk, meg tudnák tartani.

ROTTERDAM, julius 19. Hivatalos jelentés szerint a szovjetkormány Moszkvában tökéletesen elnyomta a láfongást A rend
Ismét helyreállott.

Franciaország nemzeti vagyonának nagy részét megsemmisülés
fenyegeti.
BEIRLIN, julius 19. A Vorwaerts haditudósítója szerint ha a franciáknak nem sikerül uj tartalékok harcbavetésével a német
támadást ma vagy holnap megállítani, akkor
az összes Alsne é s Marne között és a remsl
hegyekben levő szőlők, vagyis ezzel Franciaország nemzeti vagyonának nagyrésze a
megsemmisülés veszedelmének van kitéve.

Észak-Amerika és Nagybritánia
között véd- és dacszövetség készül
BERLIN, juhus 19. Az északamerlkal
államok és Nagybritánnia között véd- é s
dacszövetségre Irányuló tárgyalások vannak
folyamatban.

Hintze elfoglalta hivatalát
— Hintze és Burián táviratváltása. —
Berlin, julius 19. Hintzét kinevezték külügyi államtitkárrá.
Bécs, juljus 19. Hintze államtitkár hivatalbalépése alkalmából üdvözlő ' táviratot
küldött Burián külügyminiszternek, amelyre
Burián meleghangú táviratban válaszolt.

Az angolokat aggasztja a marnementi előnyomulás
London, julius 19. A Times a Marneímenti csatáról irva óva inti a közvéleményt
a túlzott optimizmustól. A szövetségesek
néhány állása olyan, hogy a németeknek
még kisebb méretű előrehaladása is jelentékeny hátránnyal járhat. A németek gyor-

Kolerajárvány Pétervárott
PÉTERVAR, julius 19. (Hivatalos.) Pétervárott kitört a kolerajárvány. Tegnap
500-náí több esetet jelentettek be.

Az angolok szerint ötvenhat német
hadosztály küzd a reimsi fronton.
Hága. julius 19. A HoÜand News Bureaa
londoni jelentése szerint Price haditudósító
táviratozza a franciaországi angol sajtóhadiszállásról: A németek Reimstól nyugatra 14
hadosztályt. Reimstól keletre ugyancsak 14
hadosztályt állítottak harcba. E csoportok
mindegyike mögött még további 14 hadosztály átt. Az offenzívában tehát összesen 56
hadosztly vesz részt, körülbelül ugyanannyi,
min: az előző offenzívakban, most azonban
ezek a hadosztályok nem egyenlően vannak
elosztva a froton, hanem egyes pontokon
össze vannak sfürtisitve az etomfomutás megkönnyítése végett

Viharos jelenetek a horvát
országgyűlésen.
A Magvar Távirati Iroda .fetentr Zágrábból 19-tki kelettel:
A horvát országgyűlés mai ülésén felolvasták annak a bizottságnak a jelentését, a
melyet dr. frank Iván és dr. Horváth Sándor
képviselők agyében küldtek ki. (A horvát bán
azt a vádat emelte egyik beszédében e képviselők ellen, hogv azok a háború adatt a
horvát alko:mánv felfüggesztésére és 'katonai
araionwa törekedtek. Az) országgyűlés a bán
beszéde után bizottságot küldött ki ennek az
ügynek megvizsgálására.) A bizottság jelentése közli, hogv a bán a bizottság tegnapi
ülésén bemutatta a két képviselő által 1915. I

Szeged, 1918. julius 20.
junius 24-én kiállított és aláirt iratot, amely
a következőket mondja:
„Alulírott kópvfsjelők már 1914 julius
16-án. tárgyaltak Conrad őexcellenciája va l.
hogv a hadviselés érdekében a Iháboru kitörése esetén Horvát-Szlavanország éléire egy
cs. és kir. tábornokot hivjanak imieg. A budapesti és zágrábi hatóságok megakadályozták
ezt az intézkedést."
A jelentést a többség nagy felháborodással fogadta. Dr, Horváth szólalt fel 'ezután és
elleninditványt tett, amelyben tiltakozik az
ellen, hogv a képviselőknek a parlamenten
kívül való tevékenységét vizsgálat tárgyává
tegyék. Követeli, hogy a bizottság indítábp
vizsgálatot, hogv valódi-e a bemutatott és
felolvasott irat.
Gróf Kulmer. a bizottság előadója szólalt fel ezután. Életem legszomorúbb napjai
a mai, — mondotta — amelyen lelepleződött, hogy horvát képviselők orvtá megtámadták a nemzet legszentebb javait. {Félkiáltások a Frank-pártról: Ti is összeesküvők
vagytok! Popovics katonai kém!) A bizottság meggyőződött atz Irat és az aláriásolk
valódiságáról Egyébként Horváth maga is
beismerte tevékenységét Felhívja a kormányt
hogv terjessze elő az összes adatokat, hogy
a Frank-párt egész aknamunkáját leleplezhessék.
Dr. Horváth újból fel'iszóMt és hangoztatta, hogy az említett iratot sem ő, sem
Frank nem irta alá, itt hamisításról van szó.
Az ő pártja feltétlenül loyális a monarchiával
szemben. Itt misztifikáció történt, melyet az
antant egyik ügynölPe követett é l hogv a
pártot diszkreditálja. (Felkiáltások: Hogy!
tehet ilyen naiv hazugságokkal előhozakodni?) Az irat egy 'házkutatásból való, amelyet
dr. Sachs foganatosított, aki a hitrszerző osztály megbízásából járt el. A koalíció ily módom akarja az ő pártját a nép előtt lehetetlenné tenni, ö azonban apellál a tiszta borválságra, amely Nagy-Horvátország eszrnéjeért
"telkesül és nem hagyja magát félrevezetni a
délszíávoktél
Ezután dr. Akácig szólalt föl lakit a
Frank-pártiak azza! vádoltak meg, hogy
szintén a hírszerző osztállyal érintkezett.
Majd dr. Frank szólalt fel.
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TOKIG (Reuter): A japán pártvezérek
tanácsa meghallgatta a kormánynak a csapatok kiküldéséről szóló jelentését. Azt hiszik, hogy nem hoztak formális döntést, de a
tanács teljesen a kormány pártján áll. Japán teljesen kész katonai elönyomulásra, de
általános nézet, hogy Japán csapatai mozgási szabadságának minden megakadályozását el fogja utasítani.
TOKIO (Reuter): Bár hivatalosan jelentették, hogy a Cavacchi csatahajó robbanástól elsülyedt, utólag megállapították,
hogy 1500 főnyi személyzetéből csak 400-at
tudtak megmenteni.
LONDON*. A Daily Cbronlcle diplomácia' munkaeársa arról értsül, bogy a szö
vecscgesek szibériai Intervenciója közvetlenül küszöbön áll Tokió és Washington rövidesen meg fog egyezni. A szibériai előrehaladás teruészetesen csak a vasutak őrire
tére szorítkoznék.
Gaál Sándor belügyi államtitkár. Budapestről telefonálja tudósítónk: Félhivatalosan jelentik: Gaál Sándor belügyi államtitkárrá való kinevezése a hivatalos lap szombati szániában fog megjelenni.
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Mem csépelteinek a szegedi gazdák.

Vázsonyi Vilmos: Söhsem a jelölt adja!
Múzsa Gyula: Ott van a kortes «rre a
célra!
Szigorú utasítások érkeznek a terraésátvevö bizottságokhoz.
Platt hy György:
PerhorresZlkáfja és
(Saját tudósít ónktól) Már a termésbecs- | sitásjt kapnak a termésátvevő bizottságok, nem szavazza meg a fuvardíjat, de an?i mentlések sem voltak nagyon biztatóak, a gazda- I hogy azoknál a gazdáknál, akik még neon he tő. azt menteni akarja. Javasolja, hogy a.
sági felügyelők jelentésed sem voltak nagyon 1 csépelhettek, vagy a cséplésre nézve még nem távolság a legrövidebb kocsiutra értendő.
Markhol Aladár: A második pont szekecsegtetőek, mindent egybevetve az a meg- i intézkedtek, a keresztékibe vagy kazalba raállapítás domborodik ki. hogy az idei termés kott gabonát karhatiatamtmlal rekvirálják és rint fuvardijat kaphat az is. akit egészségk
országos átlagban közepesnek mondható. hivatalból csépelte&ék. ÁBtóilag az ifofan vagy erőbeli állapota megakadályoz abban1,
Sokkal jobb a tavalyi termés sem volt az gazdáinak gazdasági ós házi szükségletét tom hogy 'gyalog menjen a választási helyiségkleméi, de azért mégis lényegesen több ga'- hagyják meg, Wánem hatósági elilátáisra utal- hez. Ez veszedelmes pont, ment sok visszaélésre fog alkalmat adni Ki állapítja meg,
kora állott a hadsereg és közellátás rendel- _ ják.
kezesére, mint amennyit az idei csépléstöt
Ez azonban még konántseim elég. Mieg- •hogy a szavazó milyen erőállapotban volt.
várhatunk, ment egyrészt sakkal! nagyobb vau állapítva, hogy á szegedi határban 5 má- Módosítást ajáhl, hogy a község elöljárósága
volt tavaly a szemes gabonával' bevetett terü- zsa az átlagos buzatemmés. ugyanannyi a állapítsa meg, hogy az illető két héttel a válet, másrészt a termelök több jóakaratot mu- rozs, 3 mázsa az árpa és 3 mázsa a zab. lasztás előtt fekvő beteg volt, vagy hatvan
tattak a termés bestzáffitáisáila ós forgalomba- Ehhez képest toii'< követeiké minden gazdá- éves elmúlt
hoziisara. jnúnit eddig az idén.
Bródy Ernő: Az egész szakaszt törölni
tól a bevetett hoildak szeriint a gabonát ós a
Ha őszinték akartunk tenni, kénytelenek melyik nem képes vagy nera hajlandó azt kell, mert ez tág teret ad a választási visszavagyunk aifegállllaptiiiani. hogv a termelők va- beszdgáltatni, ázzál szemben kítnyörtélén élésekre és vesztegetésekre. A fuvandijak
lósággal ellenséges indulattal fogadják a kor- szigorral k e l afflkaffimáziiri a remittelet büntető kérdésével foglalkozik. A legközelebbi válaszmány és hát óság intézkedéseit ós a cséplés szankcióját Mert rengeteg i az a gabona- táson a hadimilliomosok megjelennek autokörül passzív-rezisztenciát tanúsítanak. Csak mennyiség, amelynek beérésót be 'sem várva mobiljaikkal és senki sem veheti fel velük a
e hét első napján kezdődött Szegeden a csép- takarmányiniak kaszálták le a 'gazdák, min- versenyt.
lés és már a harmadik-negyedik napon szór- den tilalom ellenére.
Richter János: Az ügyvédek megvédik.
ványosam szállítják a termelők a csépien dő
Vázsonyi Vilmos: A papok meggyón tatCsak a legszigorúbb eszközök' ídhatsznágabonát. A -torai . termésért prémiummal lásávaf tehet a további visszaéléseket meg- ják!
együtt 90 koronára,emelt búzaár egyáltalán, szüntetni, amelyéit előfordiufaaík tenmészeteRichter János: Ne csináljanak tréfát a
nem sarkalta a gazdákat, akik.— ugy látszik' san inásíesé is, de a szegedi határban' vesze- vailásból!
— .vérszemet kaptak a nekik imtakölatiarvu! delmes miéryeket öltenek.- Nem szabad az
Csizmazia Endre: Az ügyvédi hivatásnyújtott mindenféle kedvezményektől és- ínég orslzág lakosságát és a "hadsereg háíricképes- ból se?
•magasabb árakat remélnek elérni.
Bródy Ernő: Meg fogjuk érni. hogv a
ségét szemérmetlen kapzsiságtól tenWi (függőSzegedén a mai napig nem csépeltek ki vé. atniffltor látjuk, hogy a teranelők (leilkfe- hadimilliomosok Tesznek a legkeresettebb
töíbbet összesen 20 vagon gabonánál, ami a •meretten nyugalommaií nézik a közelgő ve- jelöltek. Törvénybe kell iktatni, hogy a vágyenge terméshez viszonyítva tei elenyészően szedelmet.
lasztó fuvardijat nem követeihét Módosítást
kevés. Ez azonban csak a hivatalosan kimuA kormány már bizonyára tudomádt szer- nyújt be, hogv a második bekezdéstől; kezdve
tatható eredmény. Ennél sokkal! több az a zett a iláppangó veszedelemről. mert pénte- a szakasz többi része törlendő.
gabona, amit lovakkal és cséphadaróval el- ken délelőtt az alábbi távárat étkezett a polílaller István a tapaisztaltak után ugyan
nyorntattak. A tanyákon és földeken minden- gármesteri hivatalhoz:
nincsen sok reménye, hogv a módosításokat
felé láthatók a körbejáró lovak, a 'letűnt tor-.
— Értesítem, hogy a törvényhatóságok figyelembe veszik, de fel kell szólalni e szaszak cséplésö módjának felujuló emléke. Azt területén- beszolgáltatandó terménymentnyiség kasznál. Ha már ebbőll a javaslatból sok minhisszük, nem csalódunk, ha azt áiffitjuk, hogy megáHaptiltálsa végett a tárgyalás juiius hó dent kidobott a többség, ami haladás voit
az ily módon csépelt gabona a közelilátásra 23-án délután félöftor óhajtom megtartani. benne... 'Tisza nevet.) (Hiába nevet gróf Tisza
nézve elveszett mert hiszen ez a tulajdon- Fölkérem, hagy a törvényhatóságban az István, a történelem azt fogja megállapítani,
képení 'Cél. Még ennél is nagyobb atomban. az összes adatokról! és viszonyokról előzetesem hogy ennek a javaslatnak is ugyanaz lesz a
a kár, ami a kazalba rakott száraz gabona tájékozódást szerezvén. azon személyesen' sorsa, mint az 1913-ikinak. amely meghalt,
tóperrgékéböl származik. Ezt 'legfeljebb a ba- megjelenni szíveskedjék. Amennyibe/n a köz- mielőtt áz életbe átment volna.
romfi csipegeti ki a tarlóból.
élelmezési ügyeknek fci$an előadója van, anVázsonyi Vilmos: Bővebbet ősszel
Hogy nemcsak mii látjuk ilyen rémesnek nak jelenléte is szükséges;.
Hailer István: A fuvardíj fentartása keda 'helyzetet hanem a valóságban is ilyen az.
E távirat sejteti, hogv a kormány egy- vezménye a plütokrácrának. mert a fuvararra nézve a legjobb bizonyíték, hogy ugvi a általán nemi óhajt a termelőkkel vitatkozni, dijak óriási összegeket tesznek ki. Most már
kormánybiztos, minit a város hatásága jelen- hanem egyszerűen követelni fogja a várostól, csak az van hátra, hogy a hadimilliomosok
tést tett észleleteiiről a közélelmezési: minisz- hogy a bevetek földek terméséből' slzollgáll- iszemélyesen hódítsák 'meg a parlamentet,
ternek. Mintán pedig itt hosszas fontolga- tassa be a Haditerménynek azt a részt, ami mert nem kell pártkasszát tomnsiök, nem kell
tásra és tárgyálásakra .áincsein iidő. előrelát- a . renddét szerint ref&drállhiaió. A többirt az- strohmant 'béküldeiíick; ők Tfiaguk jöhetnek
hatóan szigorú intézkedéssel fogja a kor- után intézze el a város az ő termelőivel; 1 be. iriert csak' őtk bírják a fuvardíjat. A fuvarmány a renitens gazdákat legelemibb köteles-'"
Az értekezleten egyébként Bokor
Pál dijat nem szavazza meg, de ha a többség
ségiik teljesítésére szorítani.
helyettes-polgármester. Balogh iKáröly és így határozna, akkor erre az esetne módosításul javasolja, hogy öt kilométeres távolHir szerint a jövő héten már olyan uta- Fodor Jenő tanácsnokok vesznek részt.
II ^•nwniaKaswBanacaeiiitnNawrBiaa •Mi*MaM«ai>aB»aiíKa!iia!iaBB«aaHa«*«i8-«iiaw«Hii>wi«»«9s ság helyett tiz kilométert iktassanak törvénybe.

Letárgyalták a választójogi javaslatot.
— A képviselőház ülése. —

(Budapesti
tudósítónk
téletán jelentése.)
A képviselőház pénteki üléslét fáitizenegy
órakör nyitotta meg Szász 'Károly ' élhők,
'Bejelentette, hogy a közigazgatási bizottság
a 'gróf Khuen-HéderváiV Károly halálával'
•megüresedett elnöki székbe Sándor Jánost,
helyettes elnökké pedig báró Perányi Zsigmondot választotta meg, A Darvai Füilöp
halálával megüresedett bíráló bizottsági
nöki tisztségre Rostyál Miklóst választották
meg. A bíráló bizottság az Ugrón Ákos mandátuma eMen emelt kifogás megvizsgálására
Simon Elemért küldte ki. A kiküldött a Ház
előtt letette az esküt.
Ezután folytartták a választójogi javaslat részletes tárgyalását. A 89. szakasznál
Platt hy György szólalt M . Helyesli a tilalmat, mert a zászlókkal sok visszaélést követtek el, viszont kívánatosnak tartja, bogy
se iégl egyesületi, községi, esetleg történeti
értékű zászlókat, amelyeiket l y e n alkalommal használni szoktak, továbbra is használhassák, minthogy azok semmi összeköttetésben sincsenek a jelölttel. Kivánatos, hogy a

választással kapcsolatos irodák zászlóieizéaét
is megengedjék, mert erőikül túlságosan rideg lenne a választás. Ilyen értelemben' módosítást ajánl.
Létal Ernő: A szakasz 1. pontja helyett
a következő szöveget ajánlja: Zászlókat
használni vagy adni tilos.
Wekerle Sándor miniszterelnök: Kéri,
hogy a szakaszt, amelyet jól megfon tokak.
változatlanul fogadják el. Ffetthy kívánsága
tárgytalan, mert a hivatalos zászlók használatát a szakasz nem tiltja.
A Ház ezután a szakaszt változatlanul
fogadta el.
A 90. szakasznál (fuvardíj) Platt hy
György szerint a választásik tisztasága nem
engedheti meg a fuvardíjat és minthogy a
90. szakasz a fuvarköltségeket bizonyos körülmények között ismét intézménnyé teszi,
miután rnegengedl öt kilo/méteren tul a fuvardíjat. nem szavazhatja meg a bizottsági szöveget. A következő módosítást alfánlla: Megengedhető a fuvardíj öt kilométeren tul, ha
azt nern a

Wekerle Sándor miniszterelnök: A bízotságnak az volt az álláspontja, hogv a fuvardij eltörlendő. Minthogy azonban ez az
álláspontja nem győzhetett, most arra szorítkozik, hogv olyan módon egészíttessék ki
a szákasz. amely megakadályozza a visszaéléseket. Ezért módosításul; javasolja a szakasz második pontjához, hogv a választóik
száillitási költségeit csak hatósági
személy
jelenlétében szabad kifizetni: hogv továbbá a
fuvardijakkal nyolc napon belül el kel! számolni a központi választmánynak és hogv a
belügyfminiszter rendeletileg szabályozza a
kifizetés módját, továbbá hogy az elszámolásról jelentést kell tenni a Háznak. Biztosítja a képviselőházat hogy olyan Ikis választókörzeteket állapítanak meg, amelyek a
lehető legszűkebb körre szorítják a fuvarköltséget. Végül a szakasz második bekezdésében stiláris módositást javasol A „jelölt"
szó helyett „választó" írandó.
Tisza elfogadja .azt a módosítást, hogy
,jelölt" helyett „választó" szó iktassék a1
szakaszba, mert ez csak tollhiba volt Elfogadja Wekerle módosítását is és kéri megfon, tolás tárgyává tenni nem volna-e célszerű a fuvardíjak kifizetését nyilvános ellenőrzés alá helyezni. Ova ifit azonban attól' aa
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illúziótól, Ihosd 3í fuvardíjaik elrörítee -megszüntetné a vesztegetéseket, Tiltakozik aa
ellen, mintha a munkapártot az vezette volna. hogy a fuvardíjak fen tartásával kaput
nyisson a vesztegetéseknek. A ftrvatrdjjtna
szükség van. (Felkiáltások balról: (Kinek?
Baross János; űsak a munkapártnak!)
Tisza.- Azt mondják a hátoldalon. hogy
ne fizessük meg a választöt azért 'mert (politikai jogát gyakorolja. Brről nmos szó. Ép
a szegény választó szempontfából fontos a
fuvardíj, mert úgyis nagy áldlozatot ihoz munkanapja elvesztésével A választók jói tudlak, Ihogy mefefik képviselő az, aki mandátumát fnfctifikálja és melyik az. aki áldozatát
hoz, de éip azok. akik gvismólcsöztetik a mandátumot, nem vesztegetéssel, hanem rzgsatássai dolgoznak.

Korzó Mozi R.-T.
Telefon:
11-85.

Igazgató
vasssAndor

n

Taicfon:]!
11-85. |

Szombat és vasárnap
julius 20. és 21-én

Hagy

(A fuvardíj és Dániel Gábor)
Létai Ernő: Dániel Gábor izgató?
Zajos fdkiáftások a jdöbóldalon: Hát
Ivánka Imre?
Tisza: Aki a Dániel Gábor nevet említette, vagy ismételje meg vádját öfyaa helyen, ahol a méltatlanul meghurcolt -becsületes ember felelősségre vonhatja, vagy pedig
Műsor:
ismerje el, hogy -meggondolatlanul nyilatkozott és mint lovagias férfi vonja vissza, amit
Szombat, julius 20-áa.
mondott. Soha senki sem állította Dánielről,
I. Nap.
hogv képviselői állását gyümölcsöztette.
Elnök: Figyelmeztetem Létait, hogy tar1. Conferál: Mészáros Alajos (A budapesti nemtózkodjék olvan emberek megsértésétől, akik
zeti színház tagja.)
2. M. Berki Kató
nincsenek jelen.
1. . A 8-ik osztály* (Ernőd — Szirmai)
Felkiáltások a baloldalon: Miért -ment ki
2. „Gunnár Tolnész" (Kalmár — Magyar)
a Házból?
3. Oózon Gyula
1. „Hiszen már úgysem szeretem" (Zilaby —
Tisza: A szakaszt Wsdkeríe módosításáBudai)
val elfogadja, a többi módosi fáshoz neon já2. „Itáliában" (Páncél - Patat)
rul hozzá.
3. „Siratja vig Erzsébet" (Ernőd — Budai)
Huszár Károly; Mielőtt a szakaszhoz
4. „Rendeletek" — Duette (Kalmár - Magyar
Előadják Mészáros Alajos és Gózon Gyula
szót, Tisza megjegyzésére kélt visszatérnie.
5.
„Titkozatos
imádó" (Beer Gusztáv és MaAbban a szerencsés helyzetben van. hogy ő
rischka Ernő) vígjáték. J tszák : Berky Lili,
volt az, aki a Házban Dániel Gábor eiiien
Gózon Gyula, Mészáros Alajos.
összeférhetettenségi bejelentést tett. Azt a
SZÜNET.
tényt, hogy Dániel az összeférhetetlenségi
6. Conferál: Mészáros Alajos
bizottság Ítélete elől elhagyta a parlamentet,
7. „Pacifista" — tréfa (Hársányi Zsolt) játszák:
semmiféle rabul!sztika el nem tünteti a viMészáros Alajos és Gózon Gyula
lágból
8. Berky Lili:
1. „Kopp —kopp" (Szép Ernő—ReinitzBéia)
Bltiök figyélmezteti Huszárt, hogy válo2. „Mese" (Kalmár — Magyar)
gassa meg kifejezéséit.
3. „Baltazár" (Kai íár — Magyar)
Huszár Károly: Csak azt a tényt szö9. Oózon Gyula —„Carneval" (Kalmár—Magyar)
10. „Monté — Christó" (vígjáték Békeffy László)
geztem le, hogy midőtt az összeférhetetlenJátszák: Berky Lili, M. Berki Kató, Mészáros
ségi bizottság döntött volna. Dániel lemonAlajos és Gózon Gyula.
dott a mandátumáról, holott a felmentő Ítélet után 24 órával is visszavonulhatott volna.
Vasárnap, julius 21-én.
Megemlíti ezután, hogv voltak képviselők, a
II. Nap.
kik a választásokon százezreket költöttek,
1. Conferál: Mészáros Alajos.
de azután ennek megfelelően viselkedtek. Ez
2. Berki Kató
valóságos járvány voit 1910-ben. Népszerűt1. „Könnyek asszonyi könnyek" (Somlyó —
len politikának és népszerűtlen politikusnak
Heidelberg)
2. „Fend meg a késed" (Harmat — Pártos)
van szüksége .fuvardíjra.
3. Gózon Gyula
Tisza: Félreértett szavainak helyrenga1. „Kacagj Bajazzó" (Harmath — Budai)
zitása cintén szólal fel
2. „Szép volt mint egy álom" (Zerkovitz)
3. „Sóhaj" (Környei Zoltán)
Létai Brnő szintén félreértett szava-inak
4 „Ketten beszélgetnek" tréfa (Molnár Ferenc)
helyreigazítása óimén kért szót. Ha valakit
Játszák: Berki Lili és M. Berki Kató.
— mondja —' hosszú időn újságcikkekben
5. Kvitt! (paraszt vígjáték — Móric Zs.) szerepazzal vádolnak, hogy a hadügyminisztériumlők: Berki Lili, M Berki Kató, Gózon Gyula
és Mészáros Alajos.
ban kijárt éí ezért 300.000 korona sápot ka•m
pott, izlés dolga annak megállapítása, hogy
SZÜNET.
ez a tény mennyiben fér össze a .politikai
6. Conferál: Mészáros Alajos.
tisztességgel, ő személy szerint -megnevezte
7. „Ene — fene — tente" — Duette (Kalmár —
Dániel Gábort és abból, amit mondott semMagyar.) Előadják: Gózon Gyula és Mészáros Alajos.
mit vissza nem von.
8. Berki Lili
Tisza: Abban a konkrét esetben, ame1. „Mindennapos imádság* (Ernőd — Kuruc)
lyet Létai felhozott, a legilletékesebb hely, a ]
2. „Fleuro d' hamour* (Harsányi — Patat)
hadügyminisztérium nyilatkozott nyiíváno- i
3. „Aucsa" (Ernőd — Szirmai)
9. Gózon Gyula — „Carnevál" (Kalmár— Magyar)
san. Ebben az ügyben Dániel igazolva van, '
10. „Színésznő" — Dráma 1 felvonásban. Harmint politikus és mint magánember, mert j
sányi Zsolt. Szereplók Berki Lili, M. Berki
magánbecsület és .politikai becsület nem két !
Kató, Gózon Gyula és Mészáros Alajos.
különböző fogalom. A másik kérdés a marha. !
beszerzés ügye vitatható, -de mint üz'ei minA magánszámokat, Magyar Lá zló az „Intim" kabaré
denképen Decsűietes és tisztességes üzlet vo'.r.
zenei vezetője é s zeneszerzője kiséri zongorán.
Épen azért, mert a munkapárt ezekben a
dolgokban szigorú álláspontot foglal el, adta
azt a tanácsot Dánielnek, melyet adott. Kér:
továbbra is pártját, hogy tartsa magát távol
Helyárak 8, 6. 4, 2 korona és 20%
minden ilyen üzlettől és attól, hogy védővigalmi adó.
ügyvéd! funkciót végezzenek hadseregszállitásokkal kapcsolatos ügyekben.
Előadás kezdete este 9 órakor.
Jakabffy Elemér felszólalása után bekövetkezett a szavazás. A szakaszt a miniszter-

Szeged, 1918. jaliug 30.
dhök azon módosításává! fogadták e i amely
szerint a fuvardíjak kifizetése hatásági ellenőrzés alá helyeztessék. Elfogadták ezenkívül
Weker lének egy stiláris módosítását is, elleniben Hal-fer -István, Mahkhot Aladár és
Bródy Ernő. továbbá Platfhy György módosítását mellőztek. Elnök az ülést öt percre
felfüggesztette.
Szünet után a 91-i-k szakaszt Pető Sándor és Porkoláb Mihály beterjesztett módosításai után eredeti szövegezésben fogadták é l
A 92., 93. és 94. szakaszt változatlanul elfogadták. A 95. szakaszt, amely a választásoknál előforduló 'rendzavarásokról Intézkedik. Váz*• nyi beterjesztett módosítása utsáft
és Csizmazia Endre felszólalása után az eredeti szövegezésben fogadták eí. Ezután a Javaslatot a 105. szakaszig változatlanul elfogadták. Vázsonymak több módosítását elvetették. Az ülést 2-kor megszakították, délután 4-koir folytatták.
(A délutáni ülés.)
A délutáni ülésen Simontsits eénö|kxM.
Félötkor nyitották meg az ülést. A következő
szakaszokat a 119-ig megszavazták. A 119.
szakaszt Tisza István kisebb módosításával'
fogadták eí. A 121. szakasznál, amely a titkos szavazásra vonatkozik, Bakonyi Samu
megindokolta küíönvdeményét. Bizony Ákos
pártolta Bakonyi Samu módosítását, a többség azonban a bizottság javaslatát fogadta
el. A többi hátrlevő szakaszokat ezután vita
nélkül mind letárgyalták. Az elnök kijelentette, hogy ezzel a választójogi javaslatot á
Ház részleteiben isi -letárgyalta.
A munkapárt erőlsen éljenezte Wekerfét.
Az elnök öt perc szünetet rendelt et Szünet
alatt a munkapárt a folyosón melegen ünnepelte Tisza Istvánt.
(Ujabb interpellációk.)
Szünet után Szász Károly felolvastatja
az iirterpeíládós könyvet, amelyben ujabban
a következő interpellációkat jegyezték be:
Urmánczy Nándor az olaszok elleni offenzíva tanulságairól, Richter János a Danzer
Aítmee Zeitungban megjelent a magyar államot és a magyar nemzetet mélyen sértő cikk
tárgyában és Albricht Hermanw az 1912—13.
évi részleges mozgósítás alkalmával BoszniaHercegovinában szolgált katonák és tisztek
a jövőben bekövetkezendő 'leszerelése tárgyában a honvédelmi miniszterhez.
(Legközelebbi iüés Szerdán.)
Elnök javasolja, hog^ a íegkötzefcbbt
ülés szerdán legyen, a választójog harmadik
olvasása és a kereskedelmi miniszter több
javaslata a helyiérdekű vasútokról napirenddel.
Jelenti, hogy a nyofc órás ülések megszűnnek, ezentúl csak délelőtti üléseik lesznek délután 2 óráig.
{A Ház munkarendje.)
Huszár Károly1 kérdi Wekerlét, hogy mit
kiván még a nyári szünet aflatt letárgyalhatni. Wekerle kijelentig hogy a pénzügyminiszter javaslatát Gyöngyös újjáépítéséről, a katonai ellátás javaslatát, ezután el fogják napo'ni a Házat. A választ tudomásul vették,
mire az íHés negyed 6-kor véget ért.
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Szegedi mezőgazdák szövetkezése.
— Sertéshizlaló és árubeszerző szövetkezet; a mezőgazdaságokat
érdeklő leszerelési anyagok kiosztása. —
A sovány sertések elrekvirálását kimon- I hogy engedtessék meg a szövetkezetnek, hogy
dó rendelet, valamint az újonnan kiadott ser- I necsak az Országos Sertésforgalmi Irodának,
téshizlalási rendelet igen súlyosan érintette hanem a szegedi ellátatlanoknak is hizlalhasa gazdaságokat. A 'Szegedi -Gazdasági Egye>- sanak sertést, a. szegedi kisgazdaságokban.
.jGfUjwt kezdeményezésére Szegeden mult Jiéft Ezzel nagyban mentesítenék a közellátást a
ban — mint annak idején megírtuk — az az ellátatlanok is könnyebben ós olcsóbban
alföldi ós dél magyarországi gazdasági egye- jutnának hozzá évi szükségletükhöz. A földsületek közös iilést tartottak, amelyen részle- művelésügyi kormány e kérelem jóindulata
tesen megvitatták a sertés hizlalás ügyét s elintézését Ígérte meg s az erre vonatkozó
elhatározták, hogy küldöttségileg keresik fel részletes tárgyalások jövő héten lesznek.
a földmivelésügyi miniáztoriumot azon kérésA sertéshizlalásom kivül szövetkezetet
sel, hogy tegye lehetővé a kisgazdaságoknak alakítottak a szegedi gazdák a nélkülözhea sertéshizlaiáat. Mert a sovány sertések te- tetlen gazdasági cikkek beszerzése céljából.
nyésztése a mai viszonyok között haszonnál A közkiosztásnál petróleumból, eukorból, szapaiem jár s a gazda o&ak a hizlalásnál találja pantól stb, stb. a mezőgazdák lényegesen, kemeg számítását. Ha azután a gazdának nem vesebbet kapnak, mint a városi lakosok, sőt
engedik meg az eladásra való 'hizlalást, ha- hozzá sem tudnak jutni, mert a. tanyán lakó
nem sovány sertéseit el rekvirálva azok hiz- mezőgazda a város által előszeretettel megfáLásájt .jnagyvánOtaOkozőkra- fizzák* Jakkon' Á> honosított és kiosztásnak nevezett közáesorjövőben a kisgazdaságok osak annyi sertést gásban nem vehet részt, mert a jószágot és
tenyésztenék, amennyi saját szükséglettíkre gazdaságot napokra nem lehet elhagyni Ezenszükséges és igy a nagyvállalkozóknak nem kivüíl majd minden foglalkozási ágnak van
lesz mit hizlal-niok.
külön beszerzési szövetkezete, mely a közkiA gazdasági egyesület kiküldötteit, Bor osztásokom felül támogatja tagjait a lehető
kor Pál helyettes polgármestert és dr. Gerle J beszcoraésekkctl. (Most a (szegcdi mezőgazdák
Imrét junius 24-én fogadta gróf Serényi Béla ! is alakítottak ily beszerzési szövetkezetet s
földművelésügyi miniszter. Az előterjesztett | kérték a földmiveLésiigyi minisztert, hogy e
kérelemre a miniszter kedvező választ adott. I szövetkezetet támogassa. Gróf Serényi Béla
Kijelentette, hogy amennyiben a vármegyei e gazdaszövetkezet lehető támogatását megés városi hivatalos gazdasági egyesületek a ígérte.
körzetükbe eső gazdáikat sertéshizJaló szövetVégül a gazdasági egyesületeknek Szegekezetekbe tömörítik, a szövetkezet tagjainak den junius ő-én megtartott közös ülésén az
megengedi, hogy sertéseiket saját gazdasá- alföldi és dél magy aror.szági gazdasági egyegukban hizlalhassák.
sületek által1 dr. Cicát ricis iLafps elnöklete
A miniszter kijelentése folytán a Szegedi alatt megalakított küldöttség az átmehet gazGazdasági Egyesület megalakította Szeged dasági ügyeknek a gazdák érdekében való
és vidékére a gazdák eertéshizlaló szövetke- megszervezésére hivta fel a fökLmivelésügyi
zetét, amely alakulást 'alább részletezve is- minisztert. A föl dm i velós ü gyi miniszter a
mertetjük. A megalakult szövetkezet vezető- küldöttséget külön kihallgatáson fogadta. A
ségét a földmi velésügyi miniszter julius 11-én kórelem előterjesztése után Serényi Béla mitáviratilag felrendelte Budapestre a hizlalás niszter kijelentette, hogy a lőszeréiért ügyében a mezőgazdaságok érdekéről minden vorészleteinek megállapítása végett.
Ezek szerint a szövetkezet hizlalásé fel- nalún gondoskodott. A leszereléskor szigotételei a következők: A setrósrendelet szerint rúan el fogják különíteni azokat a leszereléminden gazda egy sertést hizlalhat magának si anyagokat, amelyekre a mezőgazdaságokminden külön engedelem nélkül. Ha gazdar nak szükségük van. lEzeket a föl dm i vetési
tóga szükséglete föíbb sertés hizlalását igéi- kormány által alakított leszerelésügyi résznyeli, erre esetenkint a polgármester adhat vénytársaság fogja átvenni « a vármegyei és
engedélyt. A sertéshizlaló szövetkezethez tar- városi gazdasági egyesületek, illetve az ezek
tozó gazda a gazdaságában saját szükségletén által alkotott leszorelésügyi szövetkezetek utfelül levő, vagy általa vásárolt sovány ser- ján fogja az egyes gazdaságokba eljuttatni.
A földmivelésügyi kormány által adott
téseket szintén meghizlalhatja, saját gazdaságában. Ha a gazdának magának terem a irányelvek értelmében a szegedi gazdasági
hizlalásra elég kukoricája és árpája, akkor egyesület ugy a sertéshizlalást és árubeszera szövetkezet által a sertésforgalmi irodának zést, mint a leszerelés ügyeinek elintézését
bejelentett sertések után a rekvirálás meg- Szeged és vidékére egy közös szövetkezet alahagy a gazdának terméséből eertésenkint 5 kításával oldotta meg. Az egyesület kezdemémázsa kukoricát és illetve a gazda kívánsága nyezésére junius 80-án ablkait meg Szeged
szerint egy-egy hizóra az árpából is 2 má- a „Szegedi Gazdák SertéshizJaló, Árubeszerzsát, Amelyik gazdának van ugyan hizlalni ző és Átmenetgazdasági Szövetkezete". Aa
Jtlakuld közgyűlésig a iszegedl mezőgazdák
való sertése, de nincs elegendő kukoricája,
ennek a szövetkezet bocaájtja rendelkezésére közül ezernél többen léptek be a szövetkezeta szükséges kukoricamennyiséget maximális be s a szövetkezet tagjai napról-napra rohaáron. E célra a föld-mi velésügyi kormány mosan szaporodnak. Az alakuló közgyűlés a
fog a szövetkezet rendelkezésére adni megfe- szövetkezet elnökéül dr. Gerle Imrét, igazgatósági tagjaiul: Bokor Pált, Borbola Istvánt,
lelő mennyiségű kukorieát
Dobó Istvánt, (Magyar Pétert, ördög Illést,
A . saját szükségletén felül hizlalt sertése- ördög Vincét, dr. Temesváry Gézát éa Vetró
ket a szövetkezet a hizlalása befejezése után Sándort, a felügyelő-bizottság tagjaiul KálSzegeden a Hus- és Vátórpónztárnak, mint máin Bélát, Katona Vinoét, Pataky Jánost,
az Országos Sertésforgalmi Iroda szegedi ki- Rózsa Bélát ós Szél Jánost választott* meg.
rendeltségének tartozik átadni s az átadáskor a hizlaló gazda nyomban megkapja a
sertés maximális árát élősúly ezerint.
Ezek szerint a eertéshizlaló szövetkezet100 wohlt 2 fázisú 4J perijodisu I drb.
ből a gazdáknak az a hasznuk, hogy sovány
2 lóerős é s 1 drö. I •/10 lóerős Gauzkerteseiket sajá(t gazdaságukban meghizlall
féle gvártmánv égész uj állapotban eladó
hatván, az ebből származó haszon a gazdáé
Cim: O T T O V A Y KÁROLY vaakereakedés,
lesz, nem a nagyvállalkozóé s ezenkívül a hizSzeged.
lalási trágya is a gazdaságban marad. Fontos az is, hogy a gazda a szövetkezet utján
Helybeli elsőrangú
öiaximátis áron jut a kukoricához, ami a mai
részvénytársasági
viszonyok között lényeges előny.
keres. Németül tudók előnyben részeA Szegedi Gazdasági Egyesület még küsülnek. Ajánlatok „Postafiók 80" sz.
alatt kéretnek a fi postá'a
lön kérelmezte a f öldmi velésügyi kormányt,
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— Szarmay a királyáéi Badaputrdl
jelentik: Báró Szurmay Sándor honvédelmi
miniszter, kit a király hosszabb magánkihallgatáson fogadott, pénteken reggel visszaérkezett Budápestre.
— Áthelyezés. Csiszár Károly őrsagyot a
szegedi honvédhadosztálybirótóg tárgyalásv<$zetőjét, hasonló minőségben Kassára helyezték át. Osiszér már el is foglalta uj hivatalát
— Kitüntetések. Nyiri János, Nagy József,
Urhán Péter, Török Bálint, (Nagy Lapos, Kálmán Imre, Szóesi Pál, iMikucz György, Majthinger ÍMiihály, Gémes Illés, Duikn Miklós,
Péter György, Fodor János és '.Rózsi Márton
népfelkelőket az 5. honvéd gyalogezredben az
ellenség előtt tanúsított, vitéz magatartásuk elismeréseül a bronz vitézségi éremmel tüntették
ki.

— Fogadjuk szeretetadományokkal az
olasz frontról visszatérő hőseinket. Az

olasz front legutóbbi
súlyos
harcaiban,
mint alakulat, a 138. gyalogezred is résztvett.
Ennek a gyalogezrednek a kötelékébe tartoztak a 46., 33. és 101. gyalogezred vitéz fiai,
akik közül többen, visszatérnek most a nehéz
küzdelmek színteréről pihenésre. Mozgalom
indult meg, amelynek élén dr. Kelemen Béla
főispán áll, hogy a három vármegyének, Csongrád, Békés és Arad vármegyéknek hőseit
szeretetadomány okkal fogadjuk. Miérettünk
küzdöttek ők, szenvedtek nélkülözéseket, szállták szembe a Piave ellenséges árjával. Most,
hogy kimerülten visszatérnek közénk, tegyük
számukra minél kellemesebbé a pihenést éa
igyekezzünk pótolni, amikben a hosszú nélkülözések napjaiban hiányt szenvedtek. A szeretotadományokat, ennivalót, cigarettát stb.
Szeged város területén Gróf Dezső. Alsótányán Sas Lajos, Felsőtanyán Bokor Antal
gyűjti. Az áldozatkész társadalom, együttérez
a hősökkel, siessen a hazaérkezők segítségére.
— A 30 és feles mozsarak Szegeden.
Julins 21-én, 22-én és 23-án a hadvezetőség a
városháza előtt több 30 ós fele* mozsarat állit
ki. A mozsarakat egy koronás belépőjeggyel
lehet megtekinteni. A (Széohenyi-téren ez alkalomból katonazene is lesz. A pénzintézetek és
biztosító intézetek a helyszínén jegyzéseket
eszközölnek. A belépődijakból befolyt összeget
a hadiözvegyek és árvák alapja javára fordítják.

A tisztarák ujabb megállapítása. A

hivatalos lap pénteki száma a fogyasztó közönség, különösen a szegényebb néposztály
részére nem sok örömet hoz. Két rendelet jelent meg ugyanis egyszerre. Az első a közfogyasztásra szánt buza és rozsliszt előáfiitáeának és forgalomba hozatalának szabályozásáról, a másik a búzaliszt és rozsliszt, valamint a búzakor pa, rozskorpa és árpakorpáért
követelhető legmagasabb árak tmógá|lapitásáról szól. A rendelet az 1918. évi termésű
gabonából előállított lisztért a magyar szent
korona országainak egész területére a legmagasabb árakat a következőkben állapítja
meg: A búzából előállított finom tésztalisztnék az dfia 296 ikorona 50 fillér, a főzöliszté
80 korona, a búzából készült kenyérliszté 50
korona, a rozsliszté 87 korona 30 fillér métermázsánként. A lisztért kicsinyben, vagy részletkereákedésben
követellhető legmagasabb
árat a törvényhatóság első tisztviselője fogja
megállapítani. Ezt az árat azonban a közélelmezési miniszter a szükséghez képest megváltoztathatja. Aki a (rendelet hatálya alá
eső cikkért a rendelet szerint követelhető legmagasabb árnál magasabb árat, vagy bármiÍven mellékszolgáltatást követel, vagy igér,
kihágást követ el s a büntetése hat hónapig
terjedhető eízáráe és 2D00 koronáig terjedhető
pénzbüntetés. A rendelet azonnal hatályba
lép.
-
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Aradról jelentik: Purgly [Emil esanádmegyei
nagybirtokos a mult évben megvásárolta báró
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Harkányi János volt kereskedelemügyi ÜIÍn réz tor 3400 holdas gyomai birtokát három
millió koronáért, tütet a birtokot most Hirsehrfeld Dániel aradi bornagykereskedő öt millió négyszázezer koronáért akarja megvenni.
tPurgly Emil tehát egy óv alatt két ós fél millió koronát keresne a birtokom. Érdekes, hogy
az ügynök, aki a vételt létrehozta, kétszázezer kotroxui. közvetítési dijat kap. A vételhez
természetesen még az ingat Lamforgalmi bizottság jóváhagyása szukséges- Magántisztviselők a vasárnapi nunkaszQaeíért, A Magántisztviselők és KereakedelMi
Alkalmazottak Országos Szövetségének Szegedi Egyesülete a vasárnapi munkaszünet
ügyében Ql-én. délelőtt 10 érakor nagygyűlést
tart a városháza közgyűlési termében. Előadók: dr. Rózsa Andor és a magyarországi
magánalkalmazottak
legjobb
nőszónoka,
Goldschmiedt Sári lesznek.
— Nyári vihar. Pénteken éjjel aagy szélvihar, nrajd hatalmas dörgés é9 vtMmtás
között felhőszakadás vonult el Szeged fölött.
A villám több helyen lecsapott a környéken,
'megtépte a fákat és növényeket, Kecskemét
és Félegyháza között pedig kidöntötte a tefefonoszlopokat, ugv hogv pénteken délelőtt,
amíg a helyreállítási munkálatokat végezték.
Budapesttel közvetlen telefonösszeköttetés
nem volt. Péntek délutánra azonban már
helyreállították a tettes telefonüzemet.
—• Szenvedések a jég körül. Kánikulai
forróságtól izzó a levegő, az uteák, az aszfalt. A'
hőmérő árnyékban 40—42 fokot mutat és hasztalan futnak keresztül a város fölött a tisztító
viharral terhes esőfelhők, reggel már árnyékos
oldalát keresik a járdának az emberek. Mintha
osak a nyugati front tüzhullámai ós nem hőhullámok csapódnának át a magyar Alföldön,
olyan izzó a levegő. A Tisza vize nem hoz lehűlést a fürdőzőknek ós az éjszakák alatt sincs
enyhiilet. Hiába vannak tárva-nyitva az ablakok, a. meleg lett az ur. Izzadunk nappal, izzadunk éjjel és keressük a jótékony lehűlést.
Kávéban, fagylaltban, málnaszörpben, jeges
vizben, sörben és szóda vizes spriccer ben. Keressük a kávéházban, moziban, kabaréban, eszlingeni függönyök mögött, pincében és sehol
nem találjuk a jótékony lehűlést. Egy-egy kis
darab jeget találunk ós hogy örülünk, amikor a fogunk alá kerül a drága jó, kicsi fagylalt között. Jég. Viz. Jéggé fagyott viz. Mikor .
igy .szemt ől-szembe látjuk, vagy a. fogunk alatt
érezzük, egy kissé lehűlünk, hogy azután ismét
döntsön bennünket a forróság, a méreg, hogy
miért nem lehet elegendő és olcsó jeget kapni
ebben a szaharai metropolisban? Mert a télen
.hosszú kocsisorokban láttuk hordatni a Tisza
gyártási költségek nélküli természetes jegét.
Jó öreg nópfölkelők, katonai lovak robotolták
be a jégvermekbe. A fuvar nem is volt drága,
A jég azóta nem lett forgatva, költségek nem
terhelték ,és mégis most ugy kerül a napvilágra, hogy az ember .szinte fázik rágondolni,
hogy azt a fólliter, vagy egy üter tejet, ha azt
akarja, hogy össze ne menjen, legalább két
korona értékű jéggel kell, hogy megmentse
és igy egy liter tej Szegeden tulajdonképpen négy korona negyven fillérbe kerül Egy
koronáért a jégből csak mutatvány-számba
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menő jeget adnak és ez a jég pár órán belül
eltűnt. És amikor eltünődünk a kánikulai forróságban a jég fölött, eszünkbe jut, hogy
mégis osak bal dog város ez a Szeged, jégre
lehet vinni sok mindenben, azonban a várostól jeget kapni nem lehet — főleg olcsón nem.
— Ruhaankét akadályokkal. Budapestről
jeŰeniiki: Pénteken délelőtt báró
SzfeMnyi
jjófeeef kereskedelemügyi miniszter íjkupkliél
sóvel megkezdődött a ruhaéllátási ankét. Az
ankéten a minisztérium vezetőin kivül a Népruházati Bizottság ós az összes érdekélt, ipari testülétek képviselői vettek részt, Hósászabb vita indult meg a tervezet fölött, a
mely az összes ruhakészletek összeírásán alapul. E szerint a kereskedők és poeztógyároeok összes készleteiből a. Népruházati Bizottság rendelkeznék és az ócska ruhák forgalmát is központosítanák. A jegyek szétosztása ügyében még nincs határozott terv. Az.
egyes testületek ezután is külön szövetkiuta/táshan részesülnének. Különböző wihaárak
lesznek és egyes cikkeket kivonnak az ármegállapítás hatálya alól.
— A S3-e«ek heeliabuma. A cs. ét kir. 82.
székely gyalogezred hadialbumának szerkesztősége (Szászváros, Hunyadmegye) ezúton
kéri a különböző katonai kötelékekben vagy
kórházakban szótszóródott tisztjeit, hogy
fényképeiket, naplójegyzeteiket, haTctéri fölvételeket és érdekes megfigyeléseiket a szerkesztőségnek megküldeni szíveskedjenek. A
hősi halottak — ugy a tisztek, mint a legénység — hozzátartozóit kéri a szerkesztőség a
hősi halottak fényképeinek, rövid életrajzi
adatainak és esetleg hátramaradt naplóinak,
általános érdekű leveleinek megküldésére. A
szerkesztőség minden rendelkezésére bocsátott képet, naplót stb. annak idején sértetlenül visszaszolgáltat.
— Koazorumegváltis Ortutay István
árvái javára. Ortutay István árvái javára
koszorumeg'váltás cimén a következő adomátDyjdk /érkeztek he á DfflmagyarrrrsRÓtifim:
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TELEFON

11-85.

VAS SÁNDOR

11-85.

Szombaton és vasárnap:
föaria
Ca rmi
legújabb nagy slágera,

Árvay Ferene 20, Hesser ós Bnchwald-cég 2Q„
Scheinberger Antal 20, Zenthbauer János 10
korona. — A Szegedi Újságírók. Egyesületénél adakoztak: Fabriczky István 100, Győri
HlréLap 50, [Délvidék szerkesztősége fi^abadf
ka 33 koronát.
— Békeffy Lászlé afférje a balatoni vas
nton. A „Déli Híalap" irja: Szerdán este Sió
fokról Budapestre utazott Békefi'y László, a
Belvárosi Színház tagja. Egy elsőosztályu
kocsi mosdófülkójében tartózkodott, amikor,
kívülről valaki erélyesen megzörgette az aj- .
tót. Mikor kilépett a mosdófülkéből, egy főhadnagy durván rákiáltott:
—. Na, csakhogy végre kiméltóztatott jönni!
—, Engedelmet kérek — mondta Bókeffy,
mire a főhadnagy a következő szavakkal támadt rá:
—' Kuss, fogja be a pofáját!
—- Legyen szives, főhadnagy ur átadni a
névjegyét, — mondta Bókeffy, mire a főhadnagy gúnyosan nevetni kezdett. Ekkor megszólalt a folyosón egy ismeretlen hadnagy:
— Azt hiszem, hogy ha ezt az arat igazol- •
tatnánk, kisülne, hogy katonaszökevény,
A1 sötét folyosón Békeffy elővette igazolványát és a hadnagy felé fordult:
— Bár nem 'tartozom magam igazolni, nem
vagyok katonaszökevény, — mondta és megmutatta a hadnagynak Írásait
A főhadnagy azonban erre sem volt hajlandó megnevezni magát ós tovább inzultálta Békeffyt, aki erre a kocsiban utazó egyik
ismerőséhez. Ki vezérkari ezredeshez lépett
és elmondotta neki az esetet.
Az ezredes kihívta fülkéjéből a főhadnagyot és barátságosan szólt hozzá:
— K. ezredes vagyok — mondta és kezet
nyújtott a főhadnagynak.
A főhadnagy erre németül bemutatkozott.
— 'Miért mutatkozik ön be nekem németül.
— mondta mosolyogva az ezredes, mikor én
magyarul mutatkozom be önnek?
Azután igy szólt a főhadnagyhoz:
— Kérem szíveskedjék ennek az urnák átadni a névjegyét, mert Öntől elégtételt akár
kapni.
A főhadnagy erre átadta névjegyét, melyen ez állt: Ifj. iRickert József tartalékos főhadnagy, Dob-utca 60.
A színész tegnap délelőtt a budapesti,
térparancsnokságon megtette a följelentést a
főhadnagy ellen.
— Vasúti karambol. Szegeden pénteken
súlyos kimenetelű vasúti karambolról részéltek az emberek, amely a, valóságban egy kisebb jelentőségű összeütközés. Mokrinban történt pénteken hajnalban, hogy az ott veszteglő tehervonat három utolsó kocsijába, a
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Színház

Szombaton és vasárnap

Nagy dráma 4 felvonásban.

jalitis 20-án ás 21-én :

WANDA
Szombaton és vasárnap este 9 órai kezdettel;

Nagy kabaré előadás.
Berfcy Lfly és Góron Gyula felléptével.

nyulaival

még csak pár

Ébeged, 1918. julius áO.

napig látható a

TREUMANN

az ismert művésznő legújabb filmje.

Bz II mámora
Dráiua 3 részben.

í

A művésznő legszebb alakítása.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

j e g y e k a P e t ő - f é l e t ő z s d é b e n váltbatők.
Előadás kedvezőtlen időben a Tiszában.

Rendes helyárak.

E l ő a d á s o k d. u. 5, 7 é s 9 é r a k o r , v a s á r n a p d . u.
2 Órától k e z d v e . J e g y e k e l ő r e v á l t h a t o k d . u.
3 ó r á t ó l , v a s á r n a p d. u. fél 2-tól k e z d v e .

Szeged, 1918. julius 20.

úriasszony. A cipész a cipőkért 560 koronát
számitott. Feljelentés folytán az árvizsgáló
bizottság ©ló ikerült az ügy, amely megállapí1,9-BDP.
totta, hogy Szeleczki mindegyik pár cipőnél
70 koronával lépte tul a maximális árat. Arvay
Szombaton
Ferenc rendőrbiró az árdrágtió cipészt 8 napi
elzárásra, mint fő- és 200 koronára, mint mellókbüntetésre ítélte. A 140 korona többlet visznagy énekes és táncos revü 5 képben és
szafizetését nem kellett elrendelnie, mert Szeleczki azt már előzőleg visszatérítette. SzeViola Giza, Arnyai, Sugár, Kassai
leczki az ítéletet megfölebbezte.
Klári, Váradi Juci, Szép Rózsi
— A bőrkereskedés betörői. Bosnyákovics
és Karló Nusi.
János 25 éves budapesti nyomdászsegéd és
Almási Béla géplakatos ügyét tárgyalta pénteUj d a r a b K i v á n d o r l á s o n
ken a törvényszék Pókay-tanácsa. BosnyákoKávéházi Italok. :: C i g á n y z e n e , r. B u f e t t .
vics és Almási május 25-én éjjel Kálmán Ernő
borkereskedő üzletének vasredőnyét feltörték,
legyes eISpb oáiftiatóli a Petfi-föle tőzsdében.
az ablaktáblákat betörték és igy behatolva az
Előadás kedvezőtlen időben a Tiszában.
üzletbe, a nyitott pénztárfiókból 324 korona
készpénzt, 8—10 ezer korona értékű papucsmely a bejáró váltán tul nyúltak, belefutott selymet, meg nagymennyiségű gummisarkot
a Szegedről érkezett 710-es személyvonat moz- loptak ©L A törvényszék bűnösnek mondta iki
donya, A három kocsi leszakadt és összetört. a vádlottakat és' Bo-snyákovics Jánost, aki loHaláleset' tófp. történt. Egy jraknti jfékezö» pás miatt már többször volt büntetve, bárom,
könnyebben sebesült meg, a személyvonat Almási (Bélát pedig -két évi fegyházra iélte. A
vádlottak fölebbeztek.
utasai közül két utasra ráhullott a podgyász— Tolvaj erdőkerülő. Seress Kálmánnak,
hálóba felrakott csomag. Ezek -teljesen jelentéktelen sérülést szenvedtek. A vonatok köz- a Pallavicini-uradalom főerdőőrének feljelentése folytán pénteken tárgyalták a szegedi törlekedését a karambol nem hátráltatta.
— A Vörös Kereszt Egylet Szegedvárosi vényszéken Sugár József 50 éves erdőkerülő
választmánya julius 20-án délután 6 órakor ügyét, Az erdőkerülő hosszú időn át lopta a
a városi széképület tanácstermében ülést tart. fát az uradalom erdejéből ós IAffler Zsigmondnónál értékesítette. A törvényszék Pókay-ta— Merénylet a járásbíróságon. Budapest- nácsa a tolvaj erdőkerülőt hét hónapi börtönről telefonálja tudósítónk: A köz-ponti járás- büntetésre itólet, Löfflernót azonban felmenbíróság épületében pénteken egv Pető Katalin tette az orgazdaság vádja alól. Az itólet jognevű leány pőrét tárgyalták, amelyet d r . erős.
Franki Sándor.orvos ellen adott be. A bíró
— Lisztet jegy nélkül nem lehet kapni,
elutasító ítéletet hozott, amely felperest
ellenben
Sigorin ismét kapható. Sigorin. csoannyira elkeserítette, hoev előrántotta revolverét és rálőtt dr. Frankira. A golyó azonban da gyorsasággal végleg petéstől -kiirtja a poa falba fúródott. A merénylő nőt átadták a loskát. Minta-üveg 4 korona. Nagy üveg 16
korona, 1 darab fecskendő 2 korona. Magyar'rendőrségnek.
országi főraktár Remény gyógyszertár Pécs,
— Singer Bélát négy évi fegyházra ítélték.
Budapestről jelenti tudósitónk: Singer Bélát, A messzehordó ágyuk közelebbről
a Lipótvárosi Társaskör ismert kártyahősét,
lövik Párist.
aki az Agrárbanktó! nagy összegeket elsikZürich, julius 19. A Secolo jelents Páriskasztott és azt eikártyázta, a bíróság pénteból: A legutóbbi bombázás a legnagyobb
ken tizenhatrendbeli csalás bűntettében bű- aránya volt Páriis lövetése óta. A messzenösnek mondotta ki és négyévi fegyházra hordó ágyuk jelentékenyen
közeledtek a váítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosbítás- roshoz és tüzüket a repülök írányirtják:. Az
ért, a vádlott és védője a minősités ellen, áldozatok száma igen nagy, többnyire könyilletve a büntetés enyhítéséért felebbeztek. nyü sebesültek. Az anyagi kár jelentékeny.
8Jj német messzehordó ágyuk
— Árdrágító cipész. Szeleczki Antal szegedi cipészmesternél két pár cipőt rendéit egy
lövik Chalonst.

Spitzer

bácsi

A 8 - l k hadikőlcsön

Frankfurt, julius 19. A svájci. határról
táviratozzák: A lyoni Progrés jelentése szerint a Chaflons környékén tevő városokat uj
német messzehordó ágyukból lövik.

Az olaszok lemészárolták
fogságba jutott katonáinkat.
eredeti feltételeken jegyezhető a hivatalos
aláiró h e g e n :

ii
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bank- é s váltóüzletében

S z é e h e n y i - t é r , a Városházzá! szemben.

N A G Y

utálatos példáját a civilizált emberiség örökre emlékezetében fogja tartani.

Japán nem tud dönteni a szibériai
intervenció ügyében.

London, julius 19. A Reuter-ügynökség
jelenti. A Times arról értesül Tokióból, hogy
a japán dipémáciai tanács julius 15-én összeült. A tanácskozás célja az volt, hogv beleegyezzék a kormánv az amerikai indítvány
elfogadásába amely a japán-amerikai együttes intervencióra vonatkozik. A tanács határozatot nem hozott. Kénytelen volt elnapolnia magát két tagnak ellenzése miatt, akik a
szibériai helyzetet nem tartották eléggé kritikusnak aira. hogv Japán beavatkozását
vonja maga urán.

M OZ I
oooo

AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MÖSORA:
Szombaton és vasárnap: „ A z é l e t m á m o r a " dráma
három felvonásban. A főszerepben Wanda Treumau.

A „VASS"-MOZI MŰSORA:

Vasárnap: „A t e n g e r e k k a l a n d o r a " kalandor
7 felvonásban.

dráma

* Az élet mámora. Wanda Treumannak,
a kitűnő filmprimadonnánaik érdekes, legújabb filmje ez a rendkívül finom és művészi
társadalmi dráma, amely szombaton és vasárnap kerül vetítésre az Urániában Ugyanakkor lesz bemutatva az Édes titok kedves
vígjáték is.

SPORT
oooo

Futbalmérközés az utászok javára,
szimfonikus hangversennyel Vasárnap nagy
eportprogrammot ad a Szak újszeged! pályája. Ez évben először fővárosi elsőosztályu csapat mérkőzik a Szakkal. A Magyar Atlétikai
Klubot nem szükséges Szegeden bemutatni,
hiszen mindeníki tudja róla, hogy Magyarország legunibb sportegyesülete. Játszik a
csapatban több válogatott is, mint Kehrling,
Krempels, Bodnár stb. A Szak nagy erőpróbának néz elébe és tekintve a szerencsésebb
osapatösszeállitást, a mult vasárnapinál sokkal kiadósabb teljesítményt várunk tőle. A
mérkőzés tiszta jövedelme a 7-ik utász-zászlóalj elesettjeinek özvegy- és árvaalapját illeti.
Derék hidászaink, a Száva, Dnyeszter és legutóbb a Piave nagy hősei buzgólkodnak a
mérkőzés minél nagyobb sikere érdekében.
Fólbatkor szimfonikus hangversenyt rendez
az 5. honvéd gyalogezred zenekara Fichtner
vezénylete mellett és hatkor veszi kezdetét a
külsőségeivel is impozánsnak ígérkező meccs,
melyet Horváth Pál biró fog vezetni.

Sajtóhadiszállás
julius 19. A Magyar
Távirati Iroda jelenti: A piavei állások kiürítése alkalmával az egyik helyen olasz csapatoknak az emberiesség orrínden töjnvényét kigúnyoló következő magatartását állapítottuk
meg:
Egyes emberek, akik még a Piave túlsó
pariján maradtak és akiket nemtehetettm á r
biztonságba 1 helyezni, ctasz fogságba jutottak
mig a legtöbbnek sikerük úszva az innenső
partra kerülni. Egybehangzó vallomások szerint a balparton visszamaradóttakat az olaszok lemészárolták.
A gyáva durvaság ez

MOSHOQ1CS TBSTUfiRBB SBSM0SÚBVIIRü
ismét fenakadág nélkül a legjobb kivitel
GALLÉRT, KEZEKÖT, I N G E T
korlátolt mennyiségben vállai

mellett
STB.

Dugonics-tér 1., Kosuth Lalos-sugárut
és Felsötiszapart 22. szám alatt.

10.

Jfiitcs többé gummihiány.
Rongyos és használhatatlan kerékpár
külső gummiját vigye felújítás vegett
ITlS'DV
DCtt I

F H F
L D L

varrógép kerékpár és
g.amofon raktárába.

BUTORÁRUHÁZ,

Régi elismert kárpitos üzletemet és műhelyemet kibővítve egy nagy bútoráruházzal,
melyet a Kárász-utca és Klauzál-tér sarkán (Gaál-palota) megnyitottam, hol a legjobb
kivitelű uriszalonok, ebédlők, hálószobák, ugy mint teljes lakberendezések méltányos
árakban kaphatók.
Tisztelettel Braun Mihály.
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Szeged, 1918. julius 20.

KÖZGAZDASÁG

icrggáros

« 0000

Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk: Lanytha megnyitás után kissé ..megszilárdult az irányzat, de a realizációkra az árfolyamok csakhamar leadták z elért árnyereségüket. Magyar Hitel 1328—34, Osztrák
Hitel 909—04, Agrárbank 1078—73, Fabank
960—63, Hazai Bank 62ő—17, Jelzálog 575,
Kereskedelmi Bank 5800—820, Leszámitolóbank 816—22, Magyar Bank 955—58, Beocsini 1093—1105, Salgótarjáni 1174-^70, Uriikány 854—56, Rimamurányi 1127—20, Államvasút 1022—20, Schlick 486—82, Közúti
809—793.
Egy milliárdos tarifaemelés a kettős
monarkiában. Budapestről irják : Az osztrák
vásutiigyi minisztérium képviseletében Solvis
lovag több napos tárgyalást
folytatott
Budapesten a tarifaemelés ügyében. A tanácskozást tegnap teljes megegyezéssel befejezték és hir szerint Magyarországon és
Ausztriában életbeléptetendő tarifaár ágitás
összesen egy milliárd korona bevételi többletet fog eredményezni.
Nyolcvanmilliók ipari hitel. A B. H. értesülése szerint a kamarai titkároknak Szterényi kereskedelmi miniszter einöklésével
tartott minapi ülésén a miniszter bejelentette, hogy az állam a Pénzintézeti Központ utján 80 millió koronát fog a háborúból hazatérő kiskereskedők és kisiparosok részére kölcsön gyanánt folyósítani. A folyósítás az öszszes belföldi pénzintézeték bevonásával történik. A kamarák, a közigazgatási és az iparhatóságok megbízottjai bél külön bizottság
fog alakulni, amely azonban csak 5000 koronáig menő kölcsönt folyósíthat, amit különös méltánylást érdemlő esetekben 10.000 koronáig lehet fölemelni. A kereskedelmi miniszter ezenkívül ujbél életbelépteti az állami kisipari segitőakciót az iparfejlesztési
törvény értelmében. (Ezt az ő kisipari akcióját
annak idején és azóta is tudvalevően több alkalommal erős és jogos fcrití kában részesítették.

ARADI-UTCA 6. SZ.

Ajánlom saját gyártmányt!
mindennemű bútoraimat.
Telefon: 8 4 4 .

Telefon: 8 4 4 .
Szeged

sz.

kir.

vdros

közélelmezési

hivatala.

Hirdetmény.

ii íuuiut JS
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1,1iuuuiiuiiuuJÍS,
d o b s i n és egyébb cseplőfelszerelésekben

A cipőbejelentő é s igényiéri lapok kiosztása f. hó
23-án reggel fél 9 órakor megkezdetik a közélelmezési
hivatal cipő irodájában, az igényjogosultak nevük kezdőbetűje szerint jelentkezzenek; sorra kerülnek az A-I.
kezdőbetűnek.
Szeged 1918 julius hó 18.
6058/1918 ké. szám.J

Balogh

tanácsnok
a közélelmezési hiv. vezetője.

állandóan nagy raktárt tart é s legolcsóbb napi árban
szállít

BRUCKfjER TESTVÉREK
KsnagqliBPeskedÉs Szegsö, Rassiiffi üs oa-

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
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Minta üveg 4 K. Nagy üveg 1 6 K. 1 darab f e c s kendő 2 K. Kapható: minden gyógyszertárban, drogériában é s füszerkereskedésben. Főlerakat Szegeden:
V a j d a Imre é s T á r s a drogériája és B a r c s a y Károly
gyógyszertárában. S z e g e d , Délmagyarország.

Tudomására hozom a város lakosságának, hogy a
közélelmezési m. kir. Miniszter Ur a 114.3311918. sz.
rendeletével távirati uton következő intézkedést tette:
A m. kir. minisztérium 4207|915. M. E. rendeletének 9.
§ - a alapján a nyári korai káposztának iparszerü b e savanyitását további rendelkezésig betiltom. Erről a
tilalomról a törvényhatóság területén működő konzervgyárakat és ipartelepeket értesitem, s figyelmeztetem,
hogy akik a tilalmat megszegik, az idézett rendelet 5.
§ - a értelmében fogok eljárni.
Szeged, 1918. julius hó 17.
5960[918. ké. szám.

Ba'ogh,
2—3

v. tanácsnok,
a közélelmezési hiv. vezetője

Magyarországi egyedárusitó:

REMÉNY-gyógyszertár, PÉCS.

J í a r t a

1A nyolcadik magyar Sy^-os

J f g o s f o n

fogmüterme
JCigyé-utca
Je lefon

Felelős szerkesztő: Pásztor Jön*!.
Kiadótúiajdomos: Várawy L

1.

13—6$,
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A P R Ó H I R

P E T E S E Ü ,

Kőris és tölgy kerék talpak akácz küllők
és szerszámfák eladók Tóth és Paré.
Veszek régi, jókarban levő könyveket. Ajánlatok a kiadóba.
Brilliáns függő és gyürü elhalálozás folytán eladó. Megtekinthető: Párisi Nagy áruház, Szeged.

Szőnyegek, moquefte pSüsctiök, ágyé s asztalteritők, csipke é s szövet
függönyök legnagyobb választékban

Szeged,

Fájós fogára

jegyzéseket elfogad az
eredeti feltételek mellett
mint nyilvános aláirási

vegyen mielőbb a hires Leinzinger-féle fogcseppből
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged, Széchenyi-tér.
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hely a

V i r á g f o á z

Szeged Csongrádi
Takarékpénztár,

ff

^

a GERLE-féle

f f O x g g é n " - l o g v s z
GERLE IBHO HlBüű-ggcgyszc

SZEGED, Klauzál-tér.

gyönyörű virágok,
pontos kiszolgálás,
olcsó á r a k ! ! !

A
#
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Keiemon-utca 7. sz.

flasclwr fajosai

A kötvények mintegy
ápolására legjobb

Telefon 17—07.

; I s k o l a - u t c a 18. sz.

szőnyegáruházában
K á r á s z - u t c a (Wagner-palota.

F n n a k "

•.

Széchenyi-tér S.

6r]0-ot

jövedelmeznek.

A hadikölcsönt kötvényekre
előnyös feltétélekkel
tunk kölcsönöket.

nyuj—

B o c s k a y - u l c a 9 1. e m e l e t . T e l e f o n 14-58.
Legújabb modellek és saját tervek szerint készit
toilletteket, kosztümöké!, blúzokat. Raktáron blúzok
toillettek, Azsuiozást, pliszirozást. gombáthuzást,
mühimzést, müstoppolást elválal. Hivatalnokoknak
10 százalékos engedmény.

•ra

Nines többé fogfájása annak, ki a
m
u
*
+ használja.

F l ó r a

s z á j v i z e t

ápoló készitménv. Egy üveg ára 2 K 50 fillér.

Kapható a B R C 8 R V HtBDHflyáflNSZBPfáPáaaaSaúthenyl-tár 12.ii.
Nyomatott Váway L, könyvnyomdáiéban, Kárása-utca 9.

