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szá g békeközvetafésre
hivta el Spanyolországot?

f^émetorsiág békeprogrammja. - Plyygafon annexiós
és badikárpóilást nem kiváo. - A fíSggő kérdéseket
az általános konferencia döntésére hajlandó bízni,
de a népek önrendelkezési jogáról nem tárgyal. Az antantnak ei keli ismerni az orosz-román békét
és vissza kell adnia a német gyarmatokat.
Késő éjjel szenzációs esemény hiréí vettük Berlinből. A Vorwaerts szerint Németország a spanyol kormánynak előterjesztette
békeprogramját. Ha Németországnak ez a
lépése nem formális békeajánlat is, mindenesetre ujabb békekezdeményezés Spanyolország közvetítésével. Az általános béke
alapelvéül a nyugati hatalmakkal szemben
az annextió és hadikárpótlás nélküli bélkét
jelöli meg Németország. A vitás kérdéseket
a békekonferencia döntése alá kívánja rendelni, de 'három fő kikötése van: a népek
önrendelkezési jogáról nem tárgyal, az antantnak el kell ismerni az orosz-román békét
és vissza kell adnia a német gyarmatokat.
A Vormaerts közlését természetesen az
ügy fontosságához mért fentartással kell
fogadnunk és addig, amig a hir megerősítése
— ami igen örvendetes lenne — meg nem
érkezik, minden további fejtegetéstől tartózkodnunk kell.

Az

BERLIN, julius 23. A Vorwaerts szerint
Németország a spanyol kormánynak a béke
alapjául a következő programot terjesztette elő:
Németország nyugaton sem annexióí,
sem hadikárpótlást nem kiván. Az oroszromán béke hatályban marad, de a németek e tekintetben nemzetközi békekongresszuson áttekintés céljából rendelkezésre állanak. A népek önrendelkezési jogáról nem tárgyalnak, ellenben a kongreszszuson döntenek több kérdésről, Belgium
sorsáról is. A balkánkérdés nyilt kérdés
marad, amelyet szintén konferencia fog
eldönteni, úgyszintén a szabad tengerhajózás és szénállomások használásának jogát,
valamint Gibraltár és a Szuezi-csatorna
semlegességének kérdését is. A gyarmatok ügyét a status quo ante alapján intézik el.
(
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harcok.

— A franciák súlyos veszteségük miatt az

Aísnelői délre nem újították meg támadásukat, — A marnementi előőrsi állásokból a németek
ellentámadással visszavetették a folyón a franciákat. — Angol osztagok előretörései meghiúsultok. —
Forró, nehéz, izgalmas harcok után a
mai német hivatalos jelentés csöndesebb napot jelent. Ugy látszik, hogy a nagy erőfeszités, amellyel a franciák az Aisne és a Marhe
között a döntést ki akarták erőszakolni, kimerítette az ellenség erejét. Ezen a frontszakaszon a franciák nem újították meg támadásaikat. Azt hisszük, már most meg lehet
állapítani, hogy Foch tábornok ellenoffenzívája sem érte el kitűzött célját. A németeket nem sikerült — mint tervezték — egy
ellenállhatian, döntő rohammal kiverni állásaikból A németek a semmi áldozattól viszsza nem riadó támadásokat kivédték.
Az arcvonal más részén az ellenség folytatta részleges előretörésd kísérleteit, amelyeket a németek sikeres ellentámadással vi-

S Z ám.

A kiadóhivatal telefonja: 8 1 .

szonoztak. Rupprecht trónörökös arcvonalán
az angolok is hiába avatkoztak bele a küzdelembe. A németek hatalmas szerevezettsége
ismét érvényesítette fölényét.
Valószínű, hogy az ellenség még tovább
fog kísérletezni 'támadásaival, hogy sztratégiai célját elérje, de ezek a harcok már aligha lesznek képesek megingatni a németek
uj frontját. A jelekből Ítélve a nyugati arcvonalon ismét uj helyzet előtt állunk. A közelebbi napok felvilágosítást fognák adni arra
nézve, hogy a nyugati front milyen események szintere lesz.
BERLIN, julius 23. A nagyfőhadiszállás
jelenti: Rupprecht irónörökös hadcsoportja:
Angol osztagok az arcvonal számos helyén

julius

2 4

vonalaink ellen törtek. Ismét visszavertük
őket. A tüzérségi tevékenység este újból feléledt.
A német trónörökös hadcsoportja:
Az arcvonalon időnként nyugalom állott be.
Az Aisnetöl délre az ellenség súlyos veszteségei következtében támadásait tegnap
nem újította meg. Ezen a helyen a tüzérségi
harc erőssége csökkent, valamint az Ourq
és Marne között valamennyi szakaszon heves és részleges támadásokat intézett ellenünk, amelyeket visszavertünk. Az Ourq tól
délre ellentámadással hiusítottak meg előretöréseiket. Ellenséges osztagokat, amelyek
Jauígennő mindkét oldalán marnementi előőrsi állásainkba behatoltak, ellentámadásunkkal a folyóra vetettük vissza.
Helyi harcok Reimstől délnyugatra és
tőle északra.
Tegnap 52 ellenséges repülőgépet és 4
kötött léggömböt lőttünk le. Löwenhardt
hadnagy 42. és 43-ik, Billik hadnagy 26-ik,
Bölíe hadnagy 25 ik és Pistard hadnagy 20.
légi győzelmüket aratták.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli, a miniszterelnöki sajtóosztály.*

Esti német hivatalos
jelentés.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti
23-án este: Helyi küzdelem az A ver nyugati partján. Soissons ós Reims között a német trónörökös hadcsoportja erös ellenséges tömegek megújított támadásait hiúsította meg.

A háború kezdete óta 18 millió
251 ezer ellenséges hajóteret
sülyeszfeffek el a németek
BERLIN, julius 23. A Wolff-ügynökség
jelenti: Junlusban összesen 520 ezer tonnát
sülyesztettünk el ellenségeink használható
kereskedelmi hajói teréből, ezzel a háború
kezdete óta összesen 18 millió 251 ezer tonna ellenséges hajóteret semmisítettünk meg.

Ujabb 19.000 tonna elsüíyesztése
Berlin, julius 23. Hivatalosan jelentik.
Tengeralattjáróink a Földközi-tengeren ismét elsülyesztettök hároan értékes gőzöst és
egy vitorlást, őszesen 19.000 bruttotonna tarlatommal.

Cárrá kiáltotta ki magát
egy orosz tábornok.
ROTTERDAM, julius 23. A Pravda jelenti: Horvát tábornok julius 10-én egyelőre
valamennyi orosz tartomány uralkodójává
kiáltatta ki magát. A proklamációjában megígéri, hogy a rendet helyre fogja állítani és
ismét egybehívja az alkotmányozó gyűlést.
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Károly király állítólagos levele a román
királyhoz a békekötés elölt.
— Az apokrif levél szerint az anarchia elleni küzdelemre szóiifotta
fel Ferdinándot. — Az állitólago? levél tartalma a király szóbeli közlése volt. — Egy newyorki lap szenzációja. —
Hága, julius 23. A Newyorkban megjelenő Evening Post közli Károly császárnak és királynak egy állítólagos magánlevelét, amelyet Ferdinánd román királyhoz
intézett. A levelet február második felében
küldték el és Romániának a béke kérdésében való magatartását döntően befolyásolta.
A lap jelentése szerint e levél az Associated
Presse jassi-i képviselője előtt bizalommal
való visszaélés folytán vált ismeretessé.
Ebben a levélben Károly császár és király Ferdinánd királyt szívélyes szavakkal
figyelmessé tette azokra a nagy veszedelmekre, amelyek a kelet felöl feltörö szocialista hullámokból származnak minden monarchista államra. Ezért a levélben amellett
száll sikra, hogy a román király vele és Európa más uralkodóival egyesüljön az anarchia elleni harcra. Károly császár és király
állítólag megígérte, hogy ha Ferdinánd király
elhagyja a szövetségeseket, akkor AusztriaMagyarország és Németország trónja megvédésében támogatni fogják.
Az állítólag őfelségének Ferdinánd királyhoz intézett, a valóságban azonban nem
létező leveléről szóló közlemény teljesen
helytelen.
A tényállás a következő:
Őfelsége ez év februárjában gróf Czernin
akkori külügyminiszternek a szövetségesekkel egyetértően tett javaslatára egy osztrákmagyar törzstisztet megbízott azzal, hogy
a román királyhoz szóbeli közlést juttasson
el. Abban az időben a központi hatalmak
szövetsége már megkötötte volt a fegyverszünetet Romániával. A kiküldtt tiszt meg- |
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bizatásának eleget tett olyképeit, hogy őfelségének Ferdinánd király részére szóló közléseit továbbítás céljából közölte egy román
tiszttel, aki a román király személyes bizalmát élvezi. Ezek a közlések a kővetkezőket
tartalmazták:
Az esetben, ha Románia irálya a béke
elérése érdekében a szövetségesekhez fordulna, akkor nem kell tartania visszautasítástól. Az országa által lért feltételek
tisztességesek lennének és Románia anélkül, hogy kötelezné magát az ezidöszerinti
szövetségesei elleni harcokban való részvételre, megegyezést köthetne a szövetséges hatalmakkal, hogy velük együtt küzdjön a nemzetközi forradalom és anarchia
veszedelme ellen. Egy ilyen esetleges
egyezményből azonban a szövetséges ha
talmakra nm származhatnék az a kötelesség, hogy Romániának Oroszország elleni
harcában fegyveres segítséget nyújtsanak,
meri a szövetség a szovjetkormánnyal
már nincsen hadiállapotban.
Ami Románia területi birtokállományának kérdését illeti, megjegyezte a kiküldött
osztrák-magyar tiszt, hogy ebben a stádiumban nem lehet Ígéreteket tenni, hanem ezt a
kérdést épugy, mint a többi részletet a
meghatalmazottak részére kell íentartani.
Miután az osztrák-magyar tisztnek adott
megbízás e közlések továbbadásával el volt
intézve, a tiszt ezzel misszióját befejezettnek
jelentette ki. Mint ismeretes, a román király
kevéssel ezután a szövetséges hatalmaknak
tudtul adta a béketárgyalás megkezdésére
irányuló óhaját'.

harcol* az olasz fronton.

— Albániában az ellenség támadását visszavertük.
BUDAPEST, julius 23. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harctéren
váltakozó erősségű tüzérségi harcok.
Az albán fronton az ellenség folytatta

támadó kísérleteit a Felső-Devoli mindkét
oldalán; mindegyiket visszavertük.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

JCatilmas itj Rémet újfinzivit jésel iz antant.
HÁGA, julius 23. A Times haditudósítója
jelenti: Vasárnapig a nagy csatában nem
történt döntés. Foch tábornok eltökélt szándéka, hogy minden körülmények között döntésre viszi a dolgot.
HÁGA, julius 23. A Daily News-nek a
francia főhadiszálláson tartózkodó tudósítója
a marnei ütközetről szóló tudósításában
figyelmezteti az angol közvéleményt, hogy
a francia fegyverek sikere még nem jelenti
azt, mintha a kezdeményezés véglegesen átment volna a francia hadvezetőség kezére.
A németeket, akik az offenzíva kezdete óta

a felvonulásokat a szándékolt helyeken befejeztékk, kissé sikerült ugyan megzavarni,
ám végleg nem akadályozták meg őket céljaik keresztülvitelében. Épen ezért nem kell
csodálkozni, ha az épségben maradt német
csapatkötelékek némi pihenés után hatalmas
uj offenzívába kezdenének.
ROTTERDAM, julius 23. A Reuter-Ügynökségnek a francia fronton Időző hr T vfősitója jelenti, hogy a németek a Marnementén nagy löszerkészletüket a levegőbe
röpítették, minden egyéb készletüket, amelyet nem vihettek magukkal, felgyújtottak.

Az antant a Murman-par! mentén ís megkezdte az
eiőng®mu!ást
Moszkva, julius 23. Az antant Gurko
tábornokot kinevezte a Murman-parton küzdő csapatok parancsnokává.

KOPENHÁGA, julius 23. Az antant öszszes hadihajóit, amelyek a Murman-klkötöben tartózkodnak, hadikészenlétbe helyezték.

Szeged, 1918. julius 24.
GENF, julius 23. A Journal de Geneve
szerint az antantnak a bolsevikiek ellen való
előrenyomulása a Murman-part mentén is
megkezdődött. A harci müveletek vezetését
Kaemp tengernagyra, továbbá egy francia
tábornok és egy amerikai vezérkari ezredesből álló haditanácsra ruházta.

Honduras is.
Rotterdam, julius-23. Hondur'as megüzente Németországnak a háborút.
Washington, julius 23. (Reuter.) Mint a
külügyi hivatal jelenti, Honduras köztársaság julius 19-én megüzente Németországnak
a háborút. A diplomáciai összeköttetést már
május 18-án megszakították.
Bécs, julius 23. Báró Huszarek ma délután folyamán folytatta a pártokkal tanácskozását és ismertette programját.

Szünetelnek az ukrán-orosz
béketárgyalások
Kiev, julius 23. A Nova Hada jelenti, hogy
az ukrán—orosz béketárgyalások a határkiigazitás lehetetlensége miatt megakadtak és
egyelőre szünetelnek.
y
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Stockholm, julius 23. A népbiztosok hivatalos lapja, ;a Pravda, .megerősíti a cárevics
kivégzésériek hirét. A véres esemény junius
utolsó hetében játszódott le. Akkor tört ki
„az angol aranyák" forradalma a bolseviki
kormányzat ellen és a cár és cárevics kiszabadításával s megszöktetésével akarták meg
indítani. A cárevicset sikerült is tartózkodási
helyéről néhány versztnyire elszöktetni, de
a vörös gárda egy automobilos osztálya utolérte őket és megadásra szólította fel a társaságot. Ezek fegyverrel válaszoltak. Rövid
harc után a vörös gárdisták levágták a cárevics kísértét és megállapították, hogy az ifjú
Alexej több golyótól találva
kiszenvedett.

ROTTERDAM: A Pravda szerint az
ötödik szovjetkongresszus azt a határozatot
hozta, hogy a kormány föieladaíát a béke
képezze.
LONDON (Reuter.): A franciák ma délután Mon Divietöl nyugatra uj támadást
kezdtek és 4 mérföld fronton 1 órán belül
1 mérföldnyi mélységben nyomultak előre.
Ajz uj támadási front vonalának hossza még
nem ismeretes. 3 faiut elfoglaltak.
AMSTERDAM: A Bramle mellett levő
angol fogolytáborban spanyolbetegség tört
ki.-Ezernél több német hadifogoly megbetegedett.
ROTTERDAM: A világ legnagyobb hajójának, az amerikaiak által elfoglalt és
Leviathánnak keresztelt Vaterland elsülyesztéséről az angolok semmit sm tudnak.
. LUGANO: Kerenszi kilátásba helyezett
római látogatásáról lemondott, mert az olasz
és francia körökben mindinkább elfordulnak
tőle és igy Amerikába utazik.
Burián a királynál. Bécsből jelentik: A
király kdden hosszabb különkihallgatáson
fogadta gróf Burián külügyministzert.
Beszüntették a budapest—bécsi repülőpostát. Bécsből jlentik: A posta- és távirdaigazgatóság közlése szerint a budapest—
bécsi légi közlekedést szerdától kezdve további intézkedésig beszüntetik.

®c»*ed, 1918. julius 24.
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1 6 0 . 0 0 0 mázsa gabona termett ^zeqeden,
— A hatóság szerint eddig szénhiány miatt nem csépeltek. —
Néhány nap előtt beszámoltunk arról a { delkezésünkre arról, hogy kinek mennyi a
tapasztalatunkról, hogy Szegeden a csépiés bevetett földje. A felajánlások, illetőleg a feaz idén sehogy sem akar megindulni és hogy leslegek bejelentése után az átvételi bizottjulius 15-éig alig sMmbavehető gabona- ságnak módjában áll — a megállapított termennyiséget szállítottak be a gazdák. Ebből mésátlag nyomán — kideríteni, hogy lelkia tapasztalatból azt a közelfekvő következ- ismeretesen jelentette-e be mindenki a tertetést vontuk le, hogy a termelők nem akar- mésfölöslegét és módjában áll a visszaéléseják a gabonát bejelenteni és inkább lovakkal ket meg is torolni.
nyomtatnak, csakhogy az ellenőrzést kikerülEgyelőre alig 300 métermázsa fölösleg
jék.
van bejelentve. Hogy mennyi lesz, az kiszáEzekre a megállapításokra és következ- míthatatlan. A termés gyenge, átlagban a
tetésekre kedden Fodor Jenő tanácsnoktól kalászosok 3 métermázsát adnak holdankint.
igen érdekes közléseket kaptunk, amelyek A megejtett próbacséplések keresztenként 17
egyúttal áttekinthető képét adják a termés és 34 kiló között váltakoztak. A Székácseredményének, a cséplés mikénti helyzetének féle nemesitett gabona azonban messze kiés a jövő évi ellátásnak.
magaslik a többi gabona fölött. Ugy mennyiAz aratási munkát minden fennakadás ség, mint minőség dolgában. A szemek nem
nélkül elég gyorsan fejezték be a gazdák. kisebbek a szép rizsszemeknél, a szalma is
Kézi munkaerőben érezhető ihiánv nem volt. nagyobb és dúsabb, mint a szegedi buza, a
Már a hordással baj van. Nincsen iga. Lo- mely sok helyen üszkös is. A kormánynak,
vakban óriási a ihiánv. aminek abrak- és ta- de különösen a törvényihatóságnak sulvt kelkarmányhiánv az oka. Van ugyan egy kato- lene reá helyezni, hogy minél nagvobb terünai fuvarozó kirendeltség, ámde ennek igény- letet vessenek be nemesitett kenyérmagvakbevétele azért bajos, mivel ugv a kocsist,
kal.
mint a lovakat el kell látni élelemmel. Hiszen
Ami a szegedi terméseredményt illeti,
a tanyai ember épen azért nem tart elég loarra
nézve Fodor tanácsnok a következő adavat, mert nem képes etetni. Más fuvarost
tokat
bocsátotta rendelkezésünkre:
kapni csaknem lehetetlen, mivel a tanyaiak
— Szeged területén 53.699 hold van búsemmi pénzért sem vállalnak fuvart, legfeljebb ha felét kapják a fuvarozott gabonának. zával, rozszsal, árpával és zabbal bevetve.
— A gazdákat semmeisetre sem lehet Ha elfogadjuk a 3 mázsás átlagot, akkor
passzív rezisztenciával vádolni, — mondotta 161.097 mm. gabona termett és pedig 32.100
Fodor — mivel eltekintve a fenti okok- •mm. buza, 113.400 mm. rozs, 7800 mm. árpa
tól, az,is akadályozta a korai cséplést, hogy és 7600 mm. zab.
nem volt elég szén, sőt még ma'sincs itt a
Ebből a mennyiségből visszatartanak a
teljes mennyiség. Ennek kárát maguk a gaz- termelók háziszükség'etre és állattartásra
dák látják elsősorban, mivel elestek a 90 ko- 81.322 métermázsát, a julius 15-től augusztus
ronás prémiuimos ártól, amit kaptak volna, 154g terjedő időre elrekvirált gabona térítéha julius 15-éig szállíthattak volna. Épen sére 6777 métermázsát, az időszaki munkások
ezért nyomtatnak sokfelé lovakkal, ami meg élelmezésére 5916 métermázsát és vetőmag
is van engedve. Tessék figyelembe venni, céljaira 53.699 métermázsát, összesen tehát
hogy a gazdáktól még márciusban elrekvirál- 147.424 métermázsát. Ha ehhez hozzászámítták a julius 15-től augusztus 15-éig megha- juk a nem termelők, azaz hatósági ellátásra
gyott gabonajárandóságot, amikor azonban utaltak 90.135 métermázsány'í szükségletét,
megengedték nekik, hogy azt a korai termés- akkor kiderül, hogy 237.579 métermázsa gaből pótolhassák. Csak természetes, hogy a bonára lenne Szegednek szüksége, amiből
gazdák kifogyva teljesen a kenyérmagbóí, csak 161.097 métermázsa van meg. A hiány
nem várták meg a cséplés rendjét, hanem tehát 76.462 métermázsa. Ennek természetenyomtattak, mihelyst lehetett, hogy házi szük sen nincsen semmi különös jelentősége, rriségletüket fedezhessék. Hogy ezen a réven vel béke idején legalább 3Ö0 métermázsa gatörténhetnek, sőt bizonyára történnek levisz- bonabehozatalra szorult Szeged, amit bőven
szaélések, az valószínű. Ámde ennek is nyo- fedezett Csongrád, Csanád, Bánát és Bácska
mára lehet jönni. Pontos adatok állanak ren- bő termése, aminthogy fedezi az idén is.
-tawBMpammmaamacmwmmraaMuwn^

Hz adőjavaslatok a pénzügyi bizottságban.
— A só- és szénadót megszavazták. — Emelni fogják a vagyonadót.
— ősszel a kormány költségvetést terjeszt be. —
[Budapesti tudósítónk
telefonjelentése.) !j ges fajtájuakét is. Mindez a fogyasztó középA képviselőház pénzügyi bizottsága kedden J! és munkásosztályt sújtja. Felmerül már most
délelőtt 10 órakor kezdte meg tanácskozását lÜ ezzel szemben az a kérdés, hogv mi lesz a
báró Madaéassv Gábor elnöklésével. Az elő- háborús konjunktúrák folytán létrejött rendadói tisztet Barta Ödön töltötte be. A kor- kívüli hadinyereségek megadóztatásával. A
mány részéről Popovics Sándor pénzügy- szolid üzleti vállalkozást béklyóba verni nem
miniszter volt jelen.
akarja, de a tőke és munka nélkül a háborús
szerencsétlenség
folytán előállott szerencsét
A napirend előtt Bródy Ernő szólalt föl.
Három kérdést óhajt fölvetni: Az első a nem engedheti az állam a kezei közül kisikBécs—Budapest közt járó légi postán elő- lani. Nemcsak arról van szó. hogy az állam
•fcrdult katasztrófa kérdése. Második kérdése megfelelő bevételeinek biztosítása végett, haa költségvetés előterjesztésére vonatkozik. A nem a szociális igazság és a belső béke szempénzügyminiszter nyilatkozott már ebben a pontjából is követelje meg, hogy a hadimilliokérdésben, azt (mondván, reméli, b q j v a költ- mosok nyereségük tekintélyes részét adják
ségvetést ősszel előterjesztheti. Ausztriában vissza az államnak. A tervezett nagv vamár előterjesztették a költségvetést olyan ex- gyonadó tekintetében és behozatalának időpozé kíséretében, amelyre Magyarországnak; pontja iránt intéz kérdést a pénzügyminiszokvetlenül válaszolnia kell. Kérdi, hogv szá- terhez.
Popovics .Sándor pénzügyminiszter: A
mithatunk-e ősszel a költségvetésre? A harmadik kérdés szoros összefüggésben van a költségvetés előterjesztésére nézve most is
tárgyalás alá kerülő javaslatokkal. A kor- csak megismételheti, hogv az indemnitás lemány a legszükségesebb fogyasztási cikkeket járta után költségvetést óhajt előterjeszteni.
adóztatja meg: felemeli a só árát, megadóz- Ebben az irányban a munkálatok már folyatatja a szenet, most felemelték a liszt árát, matban vannak és reméli, hogy a költségvenemcsak a nullás lisztét, hanem a fcözönsé- tést ősszel előterjesztheti. Különben már ed-
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dig az indemnitások előterjesztése alkalmával is módot nyújtott arra, hogy a hadikiadásokba betekintést nyerjünk, a teljes kép természetesen csak a költségvetésből Ítélhető
majd meg.
Ami a fogyasztási adókat illeti, tévesnek tartja, hogv a fogyasztás megadóztatása
csupán az alsóbb néposztályokat, terheli, sőt
épen ezeknél érvényesül az elhárítás. Azt sem
feledheti, hogy az egyenes adóktatás alól az
enllitett osztályokat majdnem teljesen mentesitik. Egyáltalában nem helyes apriorisztikus tételekből kiindulni. A hadi nyereségadó
kulcsát az idén tetemesen emeltük, elmegyünk
már a 60 százalékig. Ha nagy vagyonadó behozatalát tervezik, ez azt jelenti, "hogy a
vagyont egyszerre nagyobb mértékben adóztassuk meg. Ebben az irányban folynak az
alőmunkálatok, de ma még időelőttinek tartja a részletekre kiterjeszkedni.
Ábrahám Dezső báró Wimmer osztrák
pénzügyminiszternek tegnap az osztrák képviselőházban a jegybank kérdésében tett nyilatkozatait teszi szóvá, Wimmer osztrák
pénzügyminiszter Magyarországot hibáztatja, hogy az élelmiszerekkel való gazdálkodás
dolgában nem törekedett megállapodásra és
ez is a bankjegy szaporodására vezetett. Ez
nem áll, mert a banikjégyszaporodás azért
következett be, ímert az iparcikkeket nem
maximálták. Mig minálunk az élelmiszerek
ára legfeljebb 70—75 százalékkal emelkedett,
addig ,az osztrák iparcikkekben 2000—3000
százalékos áremelkedés történt.
Azt mondja az osztrák pénzügyiminiszter, hogy Magvarország a békében is nagyobb mértékben vette igénybe az OsztrákMagyar Bankot. Ez csak a jelzálogkölcsönökre áll, A bankjegyszaporodás egyik főoka az
is, hogy a különböző osztrák nemzetiségek
'politikai célokra is igémbe vették a bankot.
A lengyelek például Galícia , restaurálása elmén majdnem egy milliárd erejéig vették
igénybe a jegybankot.
Popovics Sándor pénzügyminiszter részben elismeri azt, hogy a bankjegyszaporodásnak egy ; k oka az volt, hogy az iparcikkeket Ausztriában nem maximálták, ezzel
szemben megállapítja, hogy az Osztrák-Magyar Bank kü'önösen a békében megfelelt a
magyar igényeknek.
Ezután a sójövedékre vonatkozó tőrvényjavaslatot változatlanul elfogadták. A
Magyar Földhitelintézet által engedélyezendő vízszabályozási koicsönökről szóló törvényjavaslatot vita nélkül elfogadták.
A szénadórói szóló javaslatot
Münnich
Kálmán isméi tette. Báró Lévay Lajos szerint a szénárak a javaslat benyújtása óta is
jelentékenyen emelkedtek. Kérdi, nem lehet-e
kedvezményt statuálni a magyar szénnel.
Ha Ausztriában nem jönne a törvény létre,
mi lesz a visszatérítéssel?
Ábrahám Dezső kérdi, biztosítva van-e
a husz százalékos átutalás Magyarország javára?
Bizony Ákos az iránt érdeklődik, hogy
miután a szén az egész világon fogyóban
van és pótlékról gondoskodni kell, mi lesz a
földgázzal?
Popovics Sándor pénzügyminiszter: Azt
hogy szén van elég, csak feltárni szükséges*
amihez sok munkáskéz kell. A földgáz nagyobb hasznosítását az akadályozza, hogy a
csővezetékek előállítása rendkívüli nehézségekkel jár. A szén szállítása nem külön adó
tárgya, de a tarifák általános emelésével a
szénszállítás is drágább lesz. Az államvasút rendkívüli kiadásai folytán ma a deficit felé
halad, holott a háború elején nagyobb bevételei. voltak, de a személyzet-kiadásck ezzel
szemben rendkivüli módon megnőttek.
Az átutalás tekintetében Németországgal már folyamatban vannak a tárgyalások.
Ausztriával szemben sem lesznek nehézségeink. A szén kvalitásához szabni az adót,
tetszetős felfogás, de ebben az esetben az
átutalás tekintetében rendkivüli nehézségek
álltak volna elő. A végrehajtási utasításban
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gondoskodik a közönség tájékoztatásáról, ministzer kifogásolta, hogy nem egyenlő mér náért, tehát árán alul megvették, majd 1918
hogv tisztában legyen az adó cimén történő tékben engedélyezték a kivitelt a külföld- április 30-án ugyanezen házat Vénig Gyula
emelkedésekkel és ne adjon alkalmat a kö- ről, különösen Svájcból. Kéri, hogy ne adja- és neje szegedi lakosoknak 60.000 koronáért,
zönség kiuzsorázására.
tehát árán felül eladták.
A javaslatot ezután általánosságban el- nak annyi utazási engedélyt a semleges külAz uzsora vétségének vádját Zsótérné elfogadták. A részleteknél gróf Tisza István a, földre. Kéri a bankjegykimutatások közzé- ső sorban arra alapítja, hogv Tóth a 30.100
pénzbüntetés felemelését indítványozza. A tételét.
korona helyett 39.0Q0 koronával terhelte meg,
2000 korona maximális pénzbüntetést 10.000
a külömbözeti 8900 korona tehát .kamat, mert
Popovics
pénzügyminiszter
megígérte,
a
koronára és 'a'következő szakaszban a 10.000
z egész ügylet kölcsönügylet volt. A perhez
hogy
a
márka
és
koronaérték
viszonyát
mikoronás maximális büntetést 20.000 koronácsatolt könyvkivonatból kitűnik, hogv Tóth
ra kéri felemeltetni. A bizottság ezt elfogad- előbb szabályozni fogják, de tekintettel a 8 százalékon felüli kamatokkal terhelte ímeg
ja és azután a javaslatot is elfogadták.
folyamatban levő tárgyalásokra, részletesen és pedig 8 és f é l 9, sőt 11 százalékkal amint
. A pénzügyi bizottság edden délután öt nem nyilatkozik. Ezután a javaslatot elfo- azt a törvényszéki tárgyaláson tételenkint is
órakor folytatta a délben félbeszakított tár- gadták. Úgyszintén letárgyalták a Pénzinté- megjelölte Zsótérné.
gyalásait. Elsősorban az Osztrák-Magyar zeti Központról, szóló javaslatot is. A tisztA feljelentés szerint egyéb r a vasz módoBnk által 1917 évre fizetendő hadinyereség- viselők adósságának konvertálásáról szó'ló kon is több kamathoz akart jutni Tóth. A
adóról szóló javaslatot 'tárgyalták, amely- javaslat tárgyalását félbeszakították, a tár- kamat szaporítására vezetett az a ténye is,
hogy bár a Herzl E. Istvánnéval kötött adáshez hozzászólottak Bakonyi S'amu, gróf gyalás folytatását keddre halasztották.
vételi szerződés szerint a 16.000 korona véTisza István. Teleszky János volt pénzügytelár részletekben, évek alatt volt fizetendő
O^KBS^aBBBSKSKBBKISet.B^BKI^BBKnEBIIW.BBIII.IBBBBBBBBB.BBBIIBBaBeiSI) • ' ^BBBVBBBtBBBRBBBBBBBBBnBKRBBBBBBBBBBBBBBB. és igv, Tóth ezt az összeget Zsótérék helyett
nem egyszerre fizette le, őket mégis az egész
vételárral azonnal megterhelte, Tóth 1914.
november 22-én a szegedi ra. kir. a dóhivatalnál az önkéntes árverési vételárból követelé(Saját tudósítónktól.)
A köztisztviselők Drágább lesz a szén, a tüzelőfa, a só. drágább sére 22.600 korona tőkét és 297 korona 50
egy stációval ismét előbbre jutottak az el- lesz a "cukor, a zsír, i a hus és minden, minden, fillér letéti kamatot, vagyis összesen 22.857
adósodás utján. Különös, pedig azt hinné a ami a megélhetéshez mulhatlanul szükséges. korona 50 fillért felvett, imégis könyvkivonacsendes szemlélő, hogv a köztisztviselők Ezzel és ezekkel szemben ott áll a tisztvise- tában 1914 november 23-lki kelettel csak
adósságnainak konverziójáról a napokban be- lők 50—100 százalékos drágasági, illetve há- 22.643 korona 50 fillért irt Zsótérné j a vára.
nyújtott törvényjavaslat a köztisztviselők borús pótléka, a ruházatra megközelítőleg
«tt'«MgaB»aBSHBnaasaBa««mBaMn«SK«anEmBHBK«ni!w«helyzetén mégis csak kell, ihogv segitsen. sem elegendő ruházati segély, a kiutazásokKellene, hogy segitsen, azonban nem segít- ra nem elegendő napidíj és a jó Isten tudja
Brazília is csapatokat k ü l d
het, mivel- az ujabb stáció, amelyhez a köz- mi minden, amit segítségként eddig nyújtota nyugati frontra
tisztviselők elértek, a kenyér stációja és ez a tak, ugy hogy attól a valóságban a tisztviselők
mindjobban
eladósodnak
és
nyomorogmult hét péntekjén megjelent uj kormányBerlini julius 23. A Berliner
Tageblatt
rendelet érteimében igen-igen megdrágult. A nak.
jelenti: Katonai körökből ugy értesül az
kenyér nem tehet erről, a főzőliszt se és a
Kérdezzükr szabad-e emelni az árakat Agenda Americana,
hogy Brazília és az
nullás se. És legkevesebbet tehetnek ellene a azók számára cs a k egy fillérrel is. akik min- Egyesült-Államok
kormánya között bizalmas
den hónap közepén a nincstelenség örvényé- tárgyalások folynak abban az irányban, hogy
tisztviselők.
Ha a kormány embereinek és minden ag- ben keringve kapkodnak ujabb és ujabb adós- a brazíliai
csapatok
téntegesen
vegyenek
nem részt a világháborúban, A braziliai csapatorárius érdekeltnek előzetesen fel kellett vol- ságok után? Pedig nem könnyelműek,
a
na fogni azokat a csendben kiperdülő köny- élnek 'jól, koplalnak, a kisfe nálnvi zsirt meg- kat .minél előbb kiképzésre az Egyesült-jÁllaa
^
nyeket, amelyek ennek
lisztárdrágitásnak forgatják kétszer is, hogy rátegyék-e a főze- mokba küldik. ^
is meglopják
hatása alatt a tisztviselők szivéből, az asszo- lékre, vagy a felét még annak
a
nyaik szeméből kiperdülnek, nem hisszük, a gyomruktól holnapra. Sz bad-e megdrágí- \ Bolsevik! csapatok be akartak
hogy ez a rendelet napvilágot látott volna. tani a köztisztviselők számára a nullás vagy
hatolni Ukrániába.
Eddig is keserű volt a tisztviselők kenyere, főzőliszt árát akkor, amikor számukra a 365
Krakó, julius 23. A leimbergi Dilo julius
ezután még keserűbb lesz. Nem segit azon napból '313 nap a hústalanok száma. Mit esz19-iki
számában a kievi Vdrodzenja. (követkenek,
miből
élnek?
Burgonyából
és
tésztából.
az őrlési rendelet arányszáma akkor, amikor
a tisztviselők sorsát .intézőik csak a tisztvise- Miből csinálják a tésztát, ünnepnapon egy kis ző jelentését közli: (Mint jó forrásból értesülők idegeit őrlik bele a rendeletékbe. A nap- fehérebb tésztát, ha a számukra lehetetlen ár lünk, Kurszknál a bolsevikiek nagy érői gyü- '
lekfeznek azzal a szándékkal, hogy behatoljaról-napra fokozódó őrjítő gond az, ami min- elzárja még attól is őket.
a
nak Ukrániába. A kurszki kormányzóságban,
Ebben
az
országban
rohannak
az
á
r
k
den fillér árdágitás után elnyeléssel ásit a
és
a csernigovi járásban, közvetlenül a demartisztviselőre. Mert (Ugyanakkor, amikor az előre. Egy-két ember még kapkod utánuk,
kációs^
vonal mögött, elrendelték a bolseviki
egyik oldalon a kormányrendelet a kenyér hegy visszaszorítsa őket, ámde ezer érdekeltcsapatok
kényszermozgósitását.
Ezek a népárát jelentős percentekkel emeli, nem látjuk, séga tövises korbácsa vág a kezükre, az árak biztosok teljesen tehetetlenek velük szemben.
hogy a köztisztviselők megélhetésének lehe- cs k felszöknek és a tövises korbácsok valatőségét, kenyerének beszerzését ugyanolvian hányszor lesújtanak, a tisztviselőkön is ütarányban biztosítaná. Sőt, a kenyér mellett nek egyet. Türelem, tisztviselők. Nincs semlegközelebb ismét egy sereg háztartási cikk mi baj, csak a kenyér lett drágább.
drágul meg az uj adók behozatala révén.

Hz uj lisztárak és a köztisztviselők.

Uzsora vétségért feljelentették a szegedi nábobot.
Szenzációs feljelentést adott be kedden
dr. Engel Sándor ügyvéd özv. Zsótér Ferencné képviseletében. A feljelentés a város egyik
leggazdagabb polgára, Tóth Ferenc ellen
uzsora vétségének vádját emeli. A feljelentés
szerint Tóth Ferenc beperelte özv. Zsótér
Ferencnét 11.145 korona és 91 fillér kölcsöntőke és járuléka erejéig. Az 1918 julius 4-én
megtartott tárgyaláson hozott végzéssel a
szegedi kir. törvényiszék arra utasította Zsőtérnét, hogy felperes Tóth Ferenc ellen uzsora
vétsége miatt a feljelentést tegye meg. Az
eset előzményei a következők:
— 1912 évi julius hó IS. napján Szegeden a Kálvária-utca 7 számiu ház fele része
árverés alá került. Tóth Ferencet megkérte
Zsótérné, hogy ezt a házat, mely tőszomszédságukban van, vegye meg számukra, amit ő
megígért és hajlandónak nyilatkozott ezen
célból a szükséges pénzt kamatra kölcsön adni. Tóth Zsótérék nevében árverezett is a
Sházra, vevőknek az árverési jegyzőkönyv
Zsótéréket jelentette ki, de minthogy Tóth a
törvényes idő alatt Zsótér é s Zsótérné meg-

hataknazását be nem mutatta, az elárverezett
fél ház 14.100 korona vételárért az ő nevére
került és igv tőle a házat a szegedi telekkönyvi hatóságnál 9263—1912 sz. alatt elfekvő adás-vételi szerződéssel
ugyanezen
áron megvették Zsótérék. Megvették továbbá Herzl E. Istvánné, jelenleg nagyváradi lakostól a ház másik fele részét is 16.000 koronáért. Igy a ház vételára 30.100 korona volt.
Ezt a teljes összeget Tóth hitelezte, illetve a vételárat Zsótérék helyett ő fizette k ; ,
de ezzel szemben őket azonnal nem 30.100
koronával hanem 39.000 koronával terhelte
meg ingatlanaikra a 30.100 koronán felül még
további 12.000 korona rejéig bekebeleztette
magát és a 39.000 koronáról váltókat is vett
tőlük. Zsótérné azonban Tóth Ferenccel szemben kötelezettségének nem tudott eleget tenni
Tóth erre uj okiratot állíttatott ki, melv 1914
március 10-én kelt és melyben kénytelen volt
Zsótérné azt a kötelezettséget magára vállalni, hcsv a házra önkéntes árverést kér. ami
meg is történt. Az önkéntes árverés eredményeképen Tóth Ferenc és neje 26.000 koro-
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A protekció. Tréfa.
Öngyilkosok

klubja

Kabarétréfa.

idomított majmaival, kutyáival és tengeri
' nyulaival.

Árnyai, Kubinyi, Sugár, Váradi,
Szép, Kassai, Karló teljesen uj
magánszámokkal.
Kávéházi italok.
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Cigányzene.

::

Bnfett

leoqoli elflre cimiatúi a pbta-ffilb bbMIimí
Előadás kedvezőtlen időben a Tiszában.

Szeged, 1918. julius 24.

DEJL.MAGY AKOKöZAO

A német nagyvezérkart egyenlő
rangra emelték a miniszterekkel.
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mesebb patrónusa volt. Azon leszek, hogy
ezen megértő szeretet viszonzásául Szeged
közoktatásügyét Üjjilandóan szivemen visel000
Berlin, julius 23. A hadsereg rendeleti
jem és hogy szegedi ősi intézetünket nivón
közlönye vasárnap az alábbi császári paran— Augusztus 18-án katonanap. Néhány tartva továbbá is azzá tegyem, ami volt 200
csot közölte, melyet Vilmos császár a porosz nap múlva a háború ötödik évébe lépünk és éven át. A valláserkölcsös és hazafias neveállamminisztériumhoz intézett:
még semmi biztos jel arra, hogy az ötödik lés a zajtalan kulturális működés meleg otthonává.
„Elrendelem, hogv a nagyvezérkar, fel- háborús tél beállta előtt elpihennek végre a
— Jönnek a nyaraló osztrák gyerekek.
adatainak és érdemeinek méltatásaképpen a fegyverek. Négy év sok keserves és drága taDr. Vadnay Tibor miniszteri tanácsos arról
központi hatóságokkal egyenlő rangra helyez- pasztalata sem elég ahhoz, hogy az ötödik értesítette a főispáni hivatalt, bogy a napoktessék.
háborús tél esélyeivel és eseményeivel bizto- ban Szegedre érkeznék a nyaraló osztrák gyesan tudjunk számolni. Csak egy bizonyos: a rekek. Az értesítés alapján a polgármester
Nagy főhadiszállás, 1918 jul. 19.
kötelességek változatlanul nagyok • vagy még julius 25-én déli 12 órára összehívta azt a biVilmos."
nagyobbak lesznek, mint voltaik. A jótékony- zottságot, amely Szegeden intézi a Károly
király gyermeknyaraltatás akcióját.
A királyi kéziratot a porosz államkormánv valamennyi tagja aláirta, A rendelet sági akciók központosítására égetőbb szükség
— Elvitték a mozsárágyút. Három napi
annyit jelent, hogy a főhadiszállás ezentúl van, mint valaha volt és sietve kell cseleked- venidégszereplés után kedden délután becsoegyenlő rangú lesz a porosz. állam,miniszté- ni, hogy felkészülve találjon bennünket a tél. magolták a mozsárágyút, felrakták kerekeiriummal és a nagyvezérkar tagjai állammi- A hadiárvákról, a hadiözvegyékről és a sze- re, odakötözték a hatalmas sárga autóhoz és
niszteri rangot karnak. A porosz alkotmá- génysoron hadibavonultak családtagjairól va- vitték ki a rókusi állomásra, ahonnan az éjnyon — regyzik meg a lapok — ez a rangló társadalmi gondoskodás irányítását az idén jel utazik Szabadkára, ahol ugyancsak 3 napig
emelés nem változtál.
fog vendégszerepelni. Az öreg, egykor Lüttioli
dr. Kelemen Béla főispán vette kezébe, aki falait bombázó ágyú Szegeden is megtette köFoch tábornok hiába küzd
az egész társadalom részvételével, a Szegeden telességét, egymillió korona ujabb hadiköla döntésért.
állomásozó katonai parancsnokságok támo- esönjegyzésre buzdította á szegedieket és 100
\
gatása és közreműködése mellett augusztus ezer koronánál nagyabb összegű hadibiztosiBerlin, jukus 25. A Wolff-ügynökség je- 18-án katonapot rendez Szegeden. A nagy- tást közvetített. A belépő dijakból a hadiárváknak és özvegyeknek 3000 koronánál nalenti. Foch nagy döntés: kereső harca a neszabású jótékonysági ünnepség előkészítése gyobb összeg jutott.
gyfedik csatanapon : s balsikerrel végződet*
az antant-főparancsnok részére. Az egész, céljából péteken délután 5 órakor a főispán
— O. tutay istvan árváinak. Ortutay István
nagy támadó fronton,
Oisetól egészen a elnöklésével sziikebbkörü értekezlet lesz a árvái részére ujabban a következő adomáMaróéig ujbó' elvéreztek uj ellenséges, had- K a s s sakktermében. A tervezett ünnepség jö- nyok érkeztek hozzánk: Back Bernát Fiai
osztályok. anélkül, hogy jelentékeny előnyö- vedelmét hadiárváknak olcsó cipővel és ru- 200, Acél Soma 10, H. B. 10, K, iR. 4 korona..
ket vívhattak volna ki Ahol az ellenség töItt emlitjüfc meg, bogy legutóbb tévesen)
megeinek szűk területen való kíméletlen ösz- haneművel, szegénysorsu hadbavcpultak csa- nyugtáztunk Árvay Ferenc néven 20 koroszezsutolása folytán be tudott nyomulni vo- ládjainak és badiiözveyeknek tüzelőfával való' nát, mert ezt az összeget Árvay Sándor adonalainkba. ott azonna'. levertük. Igv. pl. a ellátására kívánja fordítani a főispán.
mányozta. —. A Szegedi Újságírók Egyesüsoissons—chateau-thierrvi utón át előretört
— Gratz Gusztáv Budapesten. Budapest- llelténél a Jíatcíikus Nővédő Egyesület 100
ellenséges haderők kénytelenek voltak sikekoronát adományozott,
res ellentámadásunk után a rémet üldöző tü- ről telefonálja tudósítónk: Gratz Gusztáv
— A beteg és gyenge hadiárvákért. Az
zelésben ismét az uíon tul háVüni. A harc •külügyi osztályfőnök Budapestre érkezett.
gyújtópontjain, igv pl. Bil.e Murtoiren'.í é s Gratz Gusztáv szerdón fog visszautazni Bécs- Országos Hadigondozó Hivatal igen nemes| lelküen gondoskodott a beteg és gyenge hadilignynál az ellenséges vérveszteségek Külö- be.
árvákról ak'kor, midőn Balaton-szabadi gyernösen súlyosak voltak. Sem számos páncélos
— A szegedi ferencesek házfónöke. A mekszanatóriuinaáibain ingyenesen , gyógykezelkocsiraj harcbavetése, sem erőinek tömeges
pazarlása nem tudta az ellenséget közelebb Kapisztráni Szent Jánosról elnevezett pia- teti őket s lehetővé teszi, bogy a jó levegőn,
vinni céljához. Mig ennek az esztendőnek gyarországi ferences rend most tartott ezidei helyes táplálkozás mellett megerősödjenek.
nagy offenzívai alkalmával a németek csekély tartományi nagygyűlésén a Szeged-alsóváro- Ezúttal 100 ingyenes helyre hirdet pályázaveszteség mellett néhány nap alatt 60—80' si ház főnökévé a következő bárom évre P. tot, Jelentkezéseket a Szegedi Hadigondozó
kilométert haladtak' át támadásban és az el- Zadrávec Istvánt, a kiváló hitszónokot és tu- Nópiroda julius hó 30-ig elfogad. A pályázati
lenséges hadsereget gyakran hanyatt-homlok dós geológust választották meg a káptalan feltételekről a Szegedi Hádigondozó Népiroda felvilágosítással szolgál.
való menekülésre kénvszeritették, addig Foch tagjai.
— Singer Kórné! levele a polgármesterhez
tábornok siralmas kezdetű sikerekért sok
— Panaszkódnak a haJisegélyesek. Nem
ezer embert vetett harcba anélkül, hogv akár A város hatósága tudvalevőleg meleghangú nagy dolog, amiről szó van. Végül is attól
csak a legtávolabbról is hasonló eredménye- Tevéiben üdvözölte Singer Kornélt abból az nem pusztulnak ében a szegény hadisegélyeket ért volna el. hogv ne i s szóljunk a dön- alkalomból, hogy a piaristák rendfőnöküíkké sek, I h a aniegjegy zc%ekkel tapin t atl anko dn ak
választották meg. Az üdvözlésre Singer a kö- nékik, amikor ügyükben eljárnak. Minthogy
tésről, amelyre törekedett.
vetkező levélben válaszolt:
azonban azok a hölgyek sem esnek el ruhaAngol hivatalos jelentés.
Nagyságos Polgármester ur! Melegbanj- segélyüktől vagy drágasági pótlékuktól, a
— julius 22., reggel. Julius 21-én Hebutér- gu üdvözletéért, amelyet Szeged város ható- kikről szó van,, ha mejegyzéseiket magukt
netől délkeletre tért nyertünk. A franciákkal sága és közönsége nevében rendfőnökké vá- nak tartják, tö|>b helyről hozzánk érkezeit
együtt működve, éjjel sikeres kisebb vállal- lasztásomkor küldeni kegyeskedett, szivem panasz folytán sürgős és erélyes intézkedést
kozásokat hajtottunk Végre ViRerá-ÍBretoif- mélyéből mondok hálás köszönetet. Jól esett . kell kérnünk az éjen a rendszer ellen, bogy
neuxtől délre. Néhány foglyot ejtettünk és . szivemnek e gyengéd figyelem azon városi ré- kizárólag buzgó mukáxa és a felekkel való
szér cjl, amelyben 2tS| éves tanári! müködéjse- emberséges érintkezésre hivatott hőik megi- ,
gépfegyvereket zsákmányoltunk.
met töltöttem, amely város a bosszú idő örö- jegyzésekkel kellemetlenkedjenek hadlisegé^
mpi és bánatai, különösen pedig lakói és a lyük ügyében eljáró asszonyoknak és a harcFrancia hivatalos jelentés
tanítványok ezreinek megértő szeretetének
térről vagy orosz fogságból hazatért kato— julius 22., reggel. Az éj folyamán a. né- hatása alatt második szülővárosommá lett, A náknak.
metek tüzérségi tüzhatásukat az Ourcq és szeretet és gyengéd figyelem, amellyel SzeReims északi oldalára korlátozták, főíeg pe- geden mindenkor környékeztek, ujult meg éle— Az utolsó nap Közönségesen a hangyát
dig a Courton és Roye -erdőkre.
tem ezen komoly pillanatában polgármester a szorgalom, a serény munkálkodás jelképéAz Ourcq és a Marne között a németek ur üdvözletében. Ez a szeretet fog erőt éa nek tartják és nem is ok nélkül. Die nem
erős ellentámadásait Grisolles s Bezu (?) St. munkakedvet adni magasztos, de nehéz fel- ezek a legfigyelemreméltóbb tulajdonságai,
St. Germain vidékén meghiúsítottuk. Állá- adatom méltó megoldásához. Ez (kötelez le hanem az a fegyelem, az az összetartás, az a
sainkat megtartottuk
örökre nemes Szeged városa iránt, amely közös céba való együttműködés, amit társas
szerető megértéssel rendünk ősi intézetének, élete mutat. A mindenségnek bizonyára egyik
a szegedi főgimnáziumnak mindemkor legne- legbámulatosabb paránya a néhány miliőmé-

NAGY

BUTORÁRUHÁZ,

Régi elismert kárpitos üzletemet és műhelyemet kibővit«e 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 B r a u n Mihály.
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ternyi hangyának mákszemnyi agya. az emberi agyvelő azonban nemcsak mennyiségre
nézve roppant nagy ahhoz képest, hanem minőségileg is magasabb rendű s ennélfogva
amit a hangya ösztönszerűleg végez, azt az
ember a belátás alapján tudatosan műveli,
iha helyesnek ismeri fel. Helyesnek ismertük
föl, hogy nemzeti társadalmunk nagy ügyeit
legjobb erőink egybevetésével intézzük Legnagyobb ügyünk most a háború tisztességes
befejezése ós a háborús pénzügyi helyzet rendezése. Ezt az általános célt szolgálja a nyolcadik magyar hadikölcsön, mely ugyan közvetlenül is nyújt igen jelentékeny előnyöket,
minden egyes aláirtának s melyek elhanyagolását közvetlenül is fogják kinos következményekben érezni a távolmaradók, amely tulajdonképpen az egész' társadalmunk jólétét
munkálja s ezen a közvetett uton mérhetetlen fontosságú az egyénekre nézve is. Ha a
hangyáknak volna hadikölcsön-váHalatuk, bizonnyal nem tűrnék el, hogy egyetlen egy is
kivonja magát belőle. Ebben a társadalmias
magatartásban vegyük mindenekelőtt mintaképül a hangyát. De amellett a serénységben
is, még pedig ugyancsak, mert hiszen itt van
a hadikölcsön jegyzésének utolsó napja.
— A sze edi köztisztviselők húsellátása.
A köztisztviselők beszerzési csoportjának tudomására juttatom, hogy Pázmán János mészáros szerződés szerint kizárólag a csoport
tagjai részére 1918. évi augusztus 1-től hetenkint négy nap: hétfőn, szerdán, csütörtökön ós szombaton a városi bérház mellett, Károlyi-utca 2. sz. alatti helyiségében marha,
borjú és juh húst mér, a hatósági mindenkori
húsáraknál kilónkint 22 fillérrel olcsóbb árban.
Ugyanott igen előnyös árakon hentesáru- is
kapható. Minthogy ez kizárólag a csoport
mészárszéke, a tagság igazolása végett a bevásárlási könyv felmutatandó. Miután a mészárszók csak ugy tartható fenn, ha a csoport
minden tagja bevásárlásait ott eszközli és ezzel minimálisan 600 kil/> húsfogyasztást biztosit, saját érdekébne mindéki husszükségletét itt vásárolja. Arról gondoskodás történt,
hogy torlódás nélkül minden vevő időveszttés nélkül bevásárolhasson. Szeged, 1918. évi
julius hó 22-én. Sándor Ignác, elnök
— Hatszoros f . bló-yilkosság. Pécsről
jelentik: Máriakéméndtől alig két kilométernyire van Ivánpatakmalom, amelynek gazdája, Mödlich József molnár vasárnap délelőtt bement Máriakémén élre. Mig a molnár
a családjától távol volt, két szökött katona állított be a malom udvarára. A jövevényeket
a molnár veje, Misián .Mihály őrmester fogadta, Mikor Misián azt kérdezte a katonáktól, hogy mit akarnak, azok nem válaszoltak,,
hanem lelőtték. A házbeliek erre összefutottak. A katonák mindenkit, aki az udvarba
belépett, lelőttek. Igy Reich Henrik 13 éves
lakatos inast, Grcin Mátyás 60 éves gazdát*
Grecsmayer ÍMbsje orosz foglyot és Mödlich
József feleségét, valamint a rablásuk alatt
felbujt, de később megtalált Paula nevii 14 éves
leányát, Mödlich csak dél felé 'ért haza, otthon aztán eléje tárult a legrettenetesebb tragédia. Az egész ház csupa vér volt, minden
holmi felforgatva^ kirabolva. A gyilkosság

részleteit Misián Mibályné, az agyonlőtt őrmester felesége mondotta el a csendőrségnek,
azonban az asszonyt- annyira megrázta a
borzalmas ese$ Ihogy iísszaflüggő vallomást
nem tudott tenni, A gyilkosoknak eddig semmi nyomuk, bár az egész környék csendőrsége és a katonaság is kutat utánuk.

osztálybiróság rögtönitélő bírósága golyó általi halálra ítélte. Az ítéletet 22-én végrehajtották.
Félhivatalosan jelentik: Púin Omer nópfölkdlőt szökés miatt a rögtönitélő bíróság
ítélete alapján 17-én Zouiborban kivégezték.
— Ismét egy hullat fogtak ks a Tiszából,
— Nagy tíiz gróf Károlyi Mihály erdő- Bittó Mihály facsősz hétfőn reggel jelentette
ségeiben. Egerből táviratozzak: Gróf Károlyi a rendőrségen, hogy a Felsőtiszaparton az
Mihály aldebrői erdőségeiben tüz ütött ki, iszapban egy holttestet talált. A rendőrség a
mely az erdők nagyrészét elpusztította. A ruha zsebeiben lévő iratokból megállapította,
nyomozás megállapította, hogy a tüzet szö- hogy a halott Nikolics, György 52 éves, Iskokésben levő orosz foglyok okozták, akik tü- la-utca 13. szám alatt lakó kereskedősegéd.
zet raktak az erdőben, burgonyát sütöttek a A hullát beszállították a közkórház halottastűznél, amelyet nem oltottak el. A kár igen házába. Nyomozás indult meg annak megállapítására, hogy milyen körülmények között
jelentékeny.
fulladt bele a kereskedősegéd' a Tiszába.
— Pályázat hedi-rvák és hadiözvegye^
— Árnyai Károly jutaíomj Aéka. Szerdán
r 'szére. A Szociális Misszió Társulatnak a
pestmegyei Pomáz és Csobánka határában este lép fel Arnyai Károly, a ítoyal jOrfehm
fekvő Margitligeten létesített gazdasági női kiváló komikusa utoljára a város közkedvelt
iskolájában hadiárvák és hadiözvegyek réc Saórakozc(helyén: ia iBeivárcsi Kabaréban.
szére teljes ellátással egybekötött hatvan in- Szerdán este van különben utolsó napja az
gyenes helyre hirdet az Országos Hadigondo- uj műsornak is. Árnyai Károly buesufelléptezó Hivatal pályázatot. Az iskola két évfo- kor teljesen uj magánszámokat fog előadni.^
lyamból áll s növendékeit, akik elméleti és A szerdai műsor oly változatos, IhPgy min.gyakoWátii kiképzésben, részesülnek, kerté- denkinek meg kell nézni. Jól teszi mindenki,
szetre}, szőlőművelésre, gyümölastenyésztésre, ha jegyét előre megváltja a Pető-féle tőzsdétejgazdaságra1, sertés, baromfi és házinyulte- ben. Az előadást kedvezőtlen időben a Tiszanyésztésre, méhészetre, továbbá háztartási is- szállóban tartják meg.
Csupa é'dekesség a Színházi Élet, Incze
meretekre, főzésre, varrásra oktatja. A betöltés^ kerülő hatvan ingyenes helyre igényt Sándor népszerű hetilapjának legújabb szátarthatnak 12 évnél idősebb leány-hadiárvák ma. Braun Sándor, Szász Zoltán és Hevesi
Sándor oiklkel, Szomafiázy István regénye,
ós 30 évnél nem idősebb hadiözevgyek, akik
legalább négy eleani osztályt végeztek, egész- Bus Fekete László és Kőváry Gyula tréfái, 8
séges testalkatúak és az előirt munkálatok kottamelléklet, rengeteg fénykép és rajz. Inelvégzésiére alkalmasak. A kellően felszerelt tim Pista stb. népszerű rovatok vannak ebpályázati kérvényeket legkésőbben julius hó ben a számban is. Előfizetési ára egy negyed
végéig kell beküldeni az Országos Hadigon- évre 10 korona. Kiadóhivatal Budauest, Erdozó Hivatalnak (IV., Vilmos esászár-n. 37. zsébet-körut 29.
sz.) A felvétel feltételeiről a szegedi hadigon— í d n y ujdoh ágok. Kész női- és
dozó népiroda ad részletes 'felvilágosítást.
Ieáoyfe«öütők, bltízok, aljak, ruhák, alsók,,
— A szökött Fa o.-a sorsa. Budapestről selyem trikó kabátok és blúzok. Mérték szerint
kivitelben felöltők^ koszjelentik: Kun István nép fölkelőt, aki több Íz- készülnek elsőrendű
1
ben megszökött, a budapesti cs. és kir. had- tümök aljak stb. mérsékelt áron 1 REMÉNYI MÉ
divatháza é& divatszalonja. Szeged, Széchenyitér 2. (Főposta mellett.)"
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Szerdán és csütörtökön

Psylander-esték

Gömöry V ilme
és

Körmendy K álmán

dráma 4 felvonásban.

Főszerepben Waldemár P s y í a n d e r .

ieEIéptével:

Lady

uouu
A Körmendy-pár búcsúja Szegedtől,
Gömöry Vilma és Körmendy Kálmán tudvalevőleg a fővárosba szerződtek. Mielőtt végleg távoznak Szegedről, ahol annyi megérdemelt sikert arattak, alkalmat kerestek, hogy
buesut vehessenek szeretett közönségüktől,
A Belvárosi Kabaré igazgatója módot nyújtott a müvészpárnak arra, hogy mielőtt a fősvárosba utaznak, még egyszer félléphessefnek. -Csütörtökön vesz tehát buesut a Körmendy-pár a kabaróban a Lady cimü bájos
tragikomédiában. Ajánlatos a. jegyeket előre
biztosítani a Pető-féle tőzsdében, mert -az érdeklődés az előadás iránt óriási.

magyar

Haciik ©lesén
j e g y e z h e t ő eredeti feltételek m e l leit

összes

kedvezményekkel

a

SZEGEDI ALTALANOS
Rendes helyárak.

tragikomédia.
Jegyek a Pető-féle tőzsdében válthatók.
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Belvárosi Ktabaré. j
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A reíchsraf elvetette a vád alá helyezési indítványt.
BÉCS, julius 23. A cseh szövetségek a
kormány vád alá helyezéséről szóló indítványt a reichsrat mai ülésén 215 szóval 162
ellenében elvetették. Ezután zárt ülésen
megkezdték a délnyugati front eseményeinek megvitatását, amelyet valamennyi párt

egyöntetűen követelt.
Bécs, julius 23. A lapok jelentése szerint
a lengyel klub elnöksége beadta lemondását,
mert tagjainak nagyrésze hozzájárult a kormány vád alá helyezéséről beterjesztett nditványhoz.

Báró Huszárokét nem támogatják az osztrák pártok.
BÉCS, julius 23. A pártok kivétel nél- nitják a megbízatást. A csehek és délszlávok
kül hűvösen fogadják báró Huszarek meg- az uj kormánnyal szemben erös ellenzékbe
blzatását. Klerikális befolyásnak, különösen mennek,
dr. Plsfl hercegérsek befolyásának tulajdo- |

POLITIKAI HIREK.

I lenyúlt uj amerikai tartalékaiba és az angol
| frontról is elvont négy hadosztályt. Igy az
i elmúlt hét egészben véve a németek javára
— Budapesti tudósítónk teiefonjeientése. —' véfjződötí.
( z uj közoktatásügyi államtitkár )
A francia munkások ki akarják
Budapestről telefonálja tudósítónk: A 8 Órai
kényszeríteni a békét
Újság értesülése szerint gróf Zichy János
kultuszminiszteri államtitkárául Bárczay FeBERN, julius 23. A francia munkások
renc alkotimánypáríi képviselőt szemelte ki,
Bárczay tudvalevőleg annak idején Zichy Já- országos szervezete elhatározta, hogy az
ország érdekében és a népek békéje érdekénossal együtt lépett ki a munkapártból.
ben
minden erővel és eszközzel kikénysze(A képviselőház szerdai üiese.) A képviselőház szerdán délelőtt tiz órakor újból' ríti a proletáriáíus képviselőinek útleveleit
illést tart, amelynek napirendjén a választó- olyan konferenciákra, ahol nemzetközi szojogi javaslat harmadik olvasása szerepel. A ciálisiák találkozni akarnak.
válsztójogi javaslatot azután átiküldik a főrendiháznak, amelynek választójogi "bizottsáA „Zeit" Tisza kü&üqyminiszterga szombaton délelőtt tiz órakor tartja .első
ségéről.
ülését. A főrendiház alkalmasint julius 31-én
Bécs, julius 23. A Zeit jelenti Budapestkezdi meg a választójogi javaslat tárgyalását.
ről: Politikai körökben hire jár gróf Czernin
legutóbbi budapesti tartózkodásával kapcsoA francia offenzívát a németek
latban Jiogy gróf Czernin az osztrák belpolitikai kérdések megoldásánál aktiv szerephez
megállították.
fog jutni, mint osztrák miniszterelnök és ebBerlin, julius 23.-A Vomvürts-nek a nyu- ben az esetben a külügyminisztériumban is
gati harctéren lévő haditudósítója jelenti változás fog történni, amennyibe gróf, Burián
lapjának julius 21-ről: Miután a francia of- István utója Tisza István lenne.
fenzívát a hatalmas német ellenlökések nagyban és egészben már megállították, egyelőre Feloszlatják a porosz képviselőa következőképpen lehet felállítani az elmúlt
házat.
hét mérlegét: A csata lassankint kiterjed a
Berlin,
julius
23.
Scheidemann.tegnap beSommetól Tahureig 150 kilométer szélességben és ami a hprebavetett ütegek és emberek szédet mondott Casselben és kifejtette, hogy
számát illeti, talán az egész eddigi háború a kancellár fogadta őt és elnöktársát, Ebertet
legnagyobb csatája volt. Hindenburg siker- és kijelentette nekik, hogy még ezen a télen
ként elkönyvelheti az egész ötször 40 kilomé- feloszlatják a porosz országgyűlést és elrenteres ohampagnei harcmező elfoglalását delik az uj választásokat, mert & kormány
Reimstól keletre. Egyidejűleg a Reims és a nem hajlandó a porosz választójogi reformra
Marne között elterülő francia, és olasz vona- vonatkozó elvi elhatározását bármiképpen is
lakba való 6—110 kilométer mélységű benyo- megváltoztatni.
mulással kedvező állásokat szerzett magának,
i Fooh az Aisnetől délre levő 60 kilométer 30 hadosztállyal akarták áttörni
•széles és 40 kilométer mé'y német területből
a franciák a néniéi vonalakat
egy-egy kilométeres sávot szabott le és uj voBécs, julius 23. A Telegraphen Kompagnala még- kedvezőtlenebb, mint a régi volt.
nie
jelenti
Londoniból1: Az angol sajtóból kiMig a német hadveztőség hadműveleti terveit a változatos lefolyású kettős csata egy- tűnik, hegy a franciák az áttörést rendkívül
általában. nqm zavarta, addig Eöoh nehéz nagy haderőkkel kísérelték meg. A Daily
feladatát, a védelmet és egyidejű támadást,
csak ugy tudta megoldani, hogy mélyen be- haditudósítója szerint Fochnak harminc hadosztály állott rendelkezésére.
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A Dólmagyarország telefonjai
Szerkesztőség;
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Tőzsde.

Budapestről

telefonálja

tudósí-

tónk: Élénk forgalom mellett az értékek tegnapi legalacsonyabb jegyzésén indult ma a
tőzsde iránya, de csakhamar jobb bécsi
jegyzésekre és a kontremin fedezésére megszilárdult a tendencia ugy, hogy zárlat felé
uj magasabb jegyzések kerültek felszínre.
Magyar Hitel 1316—32, Osztrák Hitel 893— '
93, Agrárbank 1064—72, Földbirtok 408—07,
Forgalmibank 626—24, Kereskedelmi Bank
5830—50, Leszámítoló 813—24, Magyar Bank
950—59, Hazai Bank 1980, Beocsini 1075—
85, Salgótarjáni 1 i 63—64,
Rimamurányi
1114—22, Schlick '482—83, Államvasút 1010,
Közúti vasút 775—85, Városi 322—32.
Bu g myaprémlum. A kormány tudvalevően 18 koronában maximálta a burgonya
árát. A gazdák ezzel niem voltak megelégedve. A kormány tehát, budapesti jelentés szerint, az október 1-től forgalomba kerülő burgonya minden métermázsája után 5 korona
prémiumot fog engedélyezni. A burgonya ára
igy 23 korona lesz.
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FEHÉR VIRÁGOK.
A napsugár olyan volt, mint az anyacsók ezen a márciusi napon, amelyről itt szó
van. Ahova elért, megolvadt a téli hó, mint
szivekiben a lappangó harag és técskákra
bomlott föl az utca jege, melyen reggel még
csúszkáltak az iskolába menő gyerekek.
Az emberek, akiket kicsalt a verőfény, az
életre gondoltak. Érezték a termékenyítő erőt,
mely a levegőből áradt a szivekbe s valami
fölemelő érzés ült a lelkekre, arra a gondolatra, hogy itt a tavasz, itt az élet, itt a természet fenséges ébredése . . .
Az utcán egy ember jött. A tekintete lenn
poroszkált a kövezeten, hogy kikerülhessen
minden kis vízállást, ami a kövek között támadt Csak néha tekintett föl, szinte lopva,
egy pillanatra . . . Nézte, hogy ki jön vele
szembe, ki áll a házak előtt, kiket csalt ki a
tavasz, kinek mosolyog arcán a szabadság
sejtelme.
Az egyik kapuban egy fiatal asszony állt.
Olyan volt, mint a szobor, az arca halovány; derengés helyett szomorúság a szemeiben is.
Várt . . . A tekintete akaratianni összetűzött az emberével. He csak egy pillanatra.
A másikban már az utca vége felé révedezett,
mint a madáré, aki szorongva néz arra, a
honnan a megváltást várja. És ez az egy tekintet végig futott őrajta is, meg az emberen
is. Mint a húron a rezgés, amelyen valami
fcus melódiát akart kiverni valaki, aki a szomorú dalokban talál vigasztalást.
Az ember lelkén egy egész mult szakadt
körösztül ebben a pillanatban, mig áz asszony
ajkán csak egy sóhaj szakadt bele a tavaszba.
Egy sóhaj, mely tele van szomorúsággal, keserűséggel . . . ;
,
De ki is birna ilyenkor másra gondolni,
mikor benn a szanatórium márványasztalán

Óráfát és ékszereit

H H m n a n M m m e
Kl»dó5ílvaíal

KÖZGAZDASÁG

javíttassa elsőrangú óra- é s

ékszer-

üzletemben. S z o l i d á ra k !

Ó r á k b a n és ékszerekben

-.W.

nagy

raktár.

FISCHE^K.
.'.*.*.Korzó-kávéház mellett.
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Szeged, 1918. julius 24.

fekszik az ura és nézi az ellentétet a szoba
barátságtalan homálya és a beragyogó napsugár között.
Kőris és tö'gy kerék talpak akácz küllők
;Ai egyik olyan, mint a kripták belseje,
és
szerszámfák eladók Tóth és Paré.
a másik pedig mint a kriptafalat körülölelő
Veszek
régi, jókarban levő könyveket. Ajárri
rét, melyen virágok nyilnak és róluk az élet
latok a kiadóba.
bájos illata emelkedik; föl a levegőbe.
S aimig kereste az utca vége felé az ösf i s ? t a makulatura újságpapír,
hulladékimierős kocsit, amelyen az orvos jön, lopva egy papir kapható. Cím a kiadóhivatalban.
pillantást vetett a szőke ember után, aki
ugyanekkor hátra nézett, szomorúan, mint
összetört játéka után a siró gyerek.
Azután megállt, mintha
gondolkozna.
A nyolcadik magyar 5'14,-os
Mintha nézne valamit a fényes utcán . . .
A szive eközben egyre közelebb vitte a bánatos areu asszonyhoz. Nógatta, hogy szóljon
hozzá, menjen oda és kérdezze meg, mit csinál, miért fehér az arca és miért könnyesek a
szemei . .
Megszólítani! . . .
Most, tizenhat esztendő titán! . . .
Olyan szokatlan, olyan nehéz; több erő,
több bátorság kell hozzá. Majd máskor, ha
jegyzéseket elfogad az
rákészül, gondolta. .
S azután ú j r a föllobbant szivében a rég
eredeti feltételek mellett
eltemetettnek vélt érzés § ez. olyan kéjes pillanatot igért a találkozáshoz.
mint nyilvános aláírási
Az arca vörös lett.
Tovább nem gondolkozott; visszalépett a
hely a
fiatal asszony elé:
—• J ó napot . . . Mit csinál?
Az asgzony sé tudta, hogy mit szóljon.
Ö is azt mondta, ami az ajkára jött.
—Jó napot. Váro/m az orvost.
—< Betegje van?
— Az. Az uram.
Olyan idegenszerű volt ez a néhány szó.
A hang is hűvös, szinte fagyos. Nem igy beszéltek ők valamikor és most se igy akartak
beszélni. De a hang, amely fölcsapott a lelkükben, nem kifelé, hanem befelé gyújtott s
a szó hűvös maradt az ajkukon.
Dc beilül föllobbantotta a hamvadó érV
zéseket . . .
A kötvények mintegy
Folyt. íköv.
jövedelmeznek.
itt sf pi ea s. íi" X í.t.1 -I st « ü k s. a a * w wsft- x * k « w rs *e * '* &
>
•- a < >6'lo-oí
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és egyébb ipari üzemekre alkalmas

barnaszén és faszén min-

den menynyiségben kapható a Városi Közélelmezési üzem telepén,
Mérei-utca 151b.
Telefon'231.

Jtiacs többé gumüiMány.
Rongyos és használhatatlan kerékpár
külső gummiját vigye felújítás vegeit
I T F í R i T F
ILVíL.IV 1
iuíJAj

v a r r ó g é p kerékpár é s
g r a m o f o n raktárába.

lötlil il
férfi á s női divatcikkek
iéitspaesrréfes? r a k t a r á . -

zeged Csongrádi

Feleffe sz'epkesytfl: Fimim Jltesrl.
KiadöMafdo@os; Vámay L.

H a ő s z ü l a h a j a használja a
mely 3 nap
alatt vissza
adja a hajeredeti szinét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7
Rspiiati B BROSfi?KÜROü? MfisaeplMafl SEátlismul-IS?

A hadikölcsön

kötvényekre

előnyös feltételekkel
tóink kölcsönöket.

nyúj-

-

Csfi4s©níes-o.
-Tatéfon 894.

minden pénteken

a „Próféta" éttermében.

Arc

és

bruckner

testvérek

Hajőszülés ellen

(Wagner-palota.

H M 25.

k é z ápolására legjobb

i Gerle-íÉlo j l H h r l i "

^

Polgári- é s egyenruha
szabó-üzlet.
v.\
M e g r e n d e l é s t f a z o n , munkát
fordítást, á t a l a k í t á s t vállal
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: GERLE IEH0 R i o y O M s s e F M a o

SZEGED, Klauzái-tér.

J t § a r í a j t f g o s i o n
fogmiSterme
JCiggé-utca
J'elefon

1.
13—6$.

fürdőszoba berendezések öntötvas fürdőkádak szolid
árakon FOGEL EDÉNÉL. Mintaraktár Takaréktár-u.
8. sz. Ipartelep Török-u. Kossuth-Lajos-sug. sarok.
Alapítva 1892,

3

szőnyegáruházában

Kárász-utca

és egyébb cseplőfelszerelésekben

állandóan nagy raktárt tart é s legolcsóbb napi árban
szállít

Szeged,

Ebéd é s vacsora abonoma 5 nap előre
fizetve étlap szerint 10 korona. Ebédek
é s vacsorák változatos étlapja. Elsőrendű homoki- é s hegyiborok, frissen
csapolt sör.Tisztelettel Q o t t w a l d R e z s ő

„ JS, B I H , 1S99IBB,

dobsín

S z é e b e n g i - t é r 17,'
T«teS«o 85"*,.

I H M U UMtrttts

FI éra hajvizet,

S z ő n y e g e k , moquetfe piílschök, ágyá s asztalterítők, c s i p k e é s s z ö v e t
függönyök legnagyobb választékban

fór

í-cuolcaiého

Paral-Bufett
Jégbehűíőtt cukrozott gyümölcsök.
Üdítő italok. Házilag készített
sütemények. Sajtok. Köritett
liptói. Frissen csapölt sör.

csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
használja. Ára 2.— K. Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárábanzeged Széchenyi-tér,
Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni,
hogy a C O R S Ó-M 0 Z 1 HÁZÁtíAN (Pallaviciniutcaban, a városházával szemben)

épület-, mfilakatos, házicsengőszerelő és gépjavito-mfíheiyt
nyitottam, hol a szakmámba vágó mindenféle munkák, úgymint: é p ü l e t - v a s a l á s o k , zár-javltások,
tűzhely-, üstház-készités é s javítás, redőnyök
s z e r e l é s e é s javitása, v i l l a n y c s e n g ő k s z e r e l é s e
é s j a v i t á s a stb. pontosan é s jutányosán eszközöltetnek. — Levélbeli hsvásra házhoz megyek. A n. é.
közönség szíves pártfogását kérve, vagyok tisztelettel

Donáth Gyula,
lakatos-mester.

M»*a

9

Nincs többé fogfájása
»a «

annak, ki a
m használja.

Flóra szájvizet

s

^og_

ápoló készítmény. Egy üveg ára 2 K 50 fillér.

Kapható Roncsa? KÍÍRQC? {rtingqszBPláPáfaan 8tiünnm-tto 12 »c>
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Nyomatott Várnay k. könyvnyomdájában, Kárász-utca 9.

