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Irta: Juhász Gyula.
A liberalizmus nem exportcikk: mondotta
mgy angol államférfiú, mikor kérdőre vonták, hogy a nagy és szabad Anglia, miért olyan
kemény és kegyetlen zsarnok, ha a zöld sziIndia vagy Fokföld szabadságmozgalmainak eltiprásáról van szó, amely müveletet
ő különben nyugateurópai választékossággal
kolonizációnál és pacifikálásnak: szokott elnevezni. A liberalizmus nem exportcikk az európai imperalizmus erkölcse szerint, hívják bár
ezt az imperializmust akár kapitalizmusnak,
akár militarizmusnak. (Hogy ez a nyugati morál, hogy ez a most alkonyodó morál mennyisre egy búron pendíti Európa minden nagyhatalmi alapokon nyugvó államát, azt a közelmúlt világtörténelmében a bur háború, a kinai büntető expedíció, az ir forradalom leverése és az egész keleti kérdés kezelése napnál
világosabban megmutatta.
De van ennek a modern nagyhatalmi
inachiavellizmusnak egy másik sarkalatos tétele is, amely ugy szól, bogy viszont a forradalom nem importcikk! A forradalom nagyon
iszép, nagy és dicső dolog, ha a szomszédunk
háza ég, de a mienk lokalizálva van, még
szebb, ha a forradalom a világtörténelem lapjairól, az angol vagy francia históriából vagy
éppen 1848-ból lobog és ragyog felénk, de a
legszebb, ha ez a forradalom az ellenségeink
portáját gyújtogatja, csűrét emészti, trónját
ingatja és -uralmának szilárdnak látszó fundamentumát renditi meg. ÍEZ a kettős morál,
amely a maga számára mentül több jogot és
kiváltságot követel, amely mások elnyomásából és letöréséből akárja a saját szabadságát
és biztonságát megalapozni, ez az imperialista
és kapitalista morál most mond szörnyű csődöt ebben az európai egyetemes débacle-ban,
amely mintha Marx előre bejelentett összeomlás elméletének nem várt és nem sejtett
nagyságú megvalósulása volna. Az orosz forradalom títáni tüzénél a maguk kicsinyes és
'komolytalan, ináról holnapra tengődő világpolitikájának koíyvalékát akarják megfőzni
;a különböző ellenséges államok diplomatái és
r'poitikusai, akiknek háborús üzlete Normann
Augell minden számításán alul sikerült, kiiderülvén európaszerte, bogy nemcsak rossz üzlet, de a legrosszabb üzlet, sőt egyáltalában
nem üzlet a háború.
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zatos háború, de az emberi haladás dicsőséges
történetében is.
A régi, velejében romlott, gerincében rothadt világ fólkézkalmárjai, martalócai és zsoldosai a vér és vas lassan, de biztosan levitézlő
emberei most ebben az uj világvajudásban is
pzon mesterkednek, jobban mondva azon
kontárkodnak, hogy a sok bába között valahogyan elvesszen a gyermek} de a kérlelhetetlen és ki nem kerülhető ananké, ahogy a
görögök mondották, fátum, ahogy a rómaiak
nevezték, sors, ahogy a keresztények hivják,
a törvény, ahogy a tudományos megismerés

Kiadóhivatal'.
S Z E G E D , KARA«Z-UTC3> 9 . SZAffl>.
A k i a d ó h i v a t a l t e l e f o n ' a : 81."

Vasárnap aucsusztus 4
tanítja, be fog telni, mivel egy uj kor, egy u j
morál, egy uj világ számára az idők teljessége elérkezett.
A nagy idők, amelyekről zavaros mámorral a háború elején beszéltünk, igazi ábrázatukat majd csak most mutatják meg valójában
és boldog leszen az, aki uj (Simeonja volt az
Ember igazi győzelmének, nevezzék bár Liebknechtnek, 'Romáin Hollandnak,
Bernard
iSchawnak vagy Ady Endrének az illetőt és aki
diadalmaskodni fog, bár régen virágok nyitnak is szivéből, mint Petőfinek, Tolstojnak és
Jaurésnek!

Szövetségi szerződés készül Oroszország
és a központi hatalmak között.
- A népbiztosok tanácsa segítséget kért a központiaktéi. - Oroszországot segíteni fogjuk Anglia elleni
háborújában. -

Az ifjú Oroszország, amely a világháború vér tengerében fogant és született meg
alig egy esztendeje, át .minden gáncsvetésen,
(kancsukán és erőszakon; a .sokat sanyargatott, sokat szenvedett, de vérben és kinok
között a boldogság és béke fellíé igyekvő
fiatal Oroszország ismét fordulópontjához
ért életének. Ha a hír igaz — és ennek valószínűségét igen, sok jeli támogatja — szombat óta Oroszország tiadiáliapotbani van
volt szövetségestársával, Angliával.
A jelentésen elcsudálkoznunk nem (Szabad és nem lehet. Anglia, amely a kis népeik
felszabadításának jelszavával kezdte meg a
világháborút, már régen megcáfolta viselkedésével! ezt a jelszavát. Az antant, de különösen Anglia céljai ma már világosan állnak minden ember előtt és bármit szónokol
is a alsóházban és különböző küldöttségek
előtt Lloyd George, tudjuk, hogy a német
milltarizmusban a német kereskedelem és
IAZ európai külpolitika börzéin most a for- német gazdaság fáj nekü És a célja nem
radalomra spekulálnak. Az orosz forradalom- más, mint a rablás, — most volt szövetséra és a többire, amely lesz, de midenesetre gestársát rabolja meg, amely nem tudott
lehetséges,
,
|! ;
f
olyan hosszú időn^keresztül a járomban áliMintha az egész háborút erre építették lani, hanem elvérzett, kidőlt onnan.
volna. A leg-reakciósabb szerkezetű államokÉs éppen ezzel a rablással ért el a üaban hirdették a leglelkesebb hangok az ellenséges 'népek forradalmának dicséretét, Mind- ta'l, szabad Oroszország életéneik fordulókét részről nyíltan azt hangoztatták, hogy pontjához. Ez a féktelen rablási vágy amely
szabadságharcot vivnak és mind a két részről Angliának minden tettére rányoipja bélye
titokban a másik fél forradalmától várták a gét, kellett, hogy a központi hatalmak karmaguk helyzetének megváltozását, a. megváltást Te.neát\ fA tűzzel jájfcszottak, amely a jaiba kergesse Oroszországot. Amire még
népek lelke mélyén égett, vulkánokon tán- nem volt példa a történelemben, most megcoltak és egyszerre csak, egy márciusi napon történt: Oroszország még a háború befejetföllobogott keleten nyiltan a régi világot meg- zése; előtt fegyveresen szembekerült volt
emésztő tüz ós kiárasztotta az ódon romokat szövetségestársával — .és oldalán régi ellenpusztító, az uj világot megtermékenyítő lávátiát a forradalmi vulkán és ettől a naptól fog- ségeivel. Hogy a mély sebekeben szenvedő
va uj fejezet kezdődött, nem csupán e gyalá- Oroszország nem fogja egyedül megvívni

ezt a háborúját az ellenséggel, amely közös
ellenségünk, előrelátható. Különösen áll ez
Mirbach és Eichhorn meggyilkolása Után.
Már érkezett is róla jelentés, hogy közeli
időben megbeszélések (kezdődnek • Oroszország és a központi hatalmak vezetői között.
S hogy ezek a megbeszélések végüli is egy,
uj szövetséget fognak eredményezni a központi hatalmak részére: Orosjzországot,
nem lehet kétségest Anglia egy kissé elszámította magát az orosz eseményekkel és
nem lehetetlen, hogy végső eredményképpen ebből a kis elszámitásból fog kisarjadni
a viliág áldására mindnyájunk boldogsága,
a Béke.
A legújabb eseményekről szóló jelentéseink itt következnek:
STOCKHOLM, augusztus 3. Itteni jóf
értesült körökben ugy tudják, hcfgy a gróf
Mirbach és Eichhorn vezértábornagy ellen
elkövetett merénylet folytán a központi hatalmaik és Oroszország vezetői között megbeszélések kezdődnek a mai orosz helyzetre vonatkozólag. Oroszországban nyiit üttök, hogy a népbiztosok tanácsa segítséget
kér a központi hatalmaktól az antant ellen,
de Sjzt is tudják, hogy Németország és Ausztria-Maagyarország vonakodnak még a segítség nyújtásától, mert attól félnek, hogy
£(Z antant majd azt híreszteli, hogy a segítséget önzö célból adják Oroszországnak. A
legutóbbi ukrán és oroszországi események
azonban a központi hatalmak ezen felfogásában alighanem változást idéztek e!ö, ugy
hogy tehetséges, hogy
rövid idő múlva az antant és a központi hatalmak között orosz terüle-
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Szeged, 1918. augusztus 4.

— Hogy mit fogunk legközelebb tenni, —
hadmüveletek kezdődnek
j csak ürügy alatt tartózkodott Kievben. Vú.mondotta
ezután Ludendorg — arról terméí
lódi
célja
ott
tartózkodásánajk
az
volt,
hogy
meg.
szetesen
nem
nyilátkozhatom. Csak arról biza
nyugati
hatalmak
megbízásából
ellenőrizA megindított vizsgálat már eddig megze az Eichhorn elleni merénylet végrehaj- tosithatom, hogy mint eddig, ezentúl is bízállapította, hogy Eichhorn megöletése jel- tását. Mikor az ukrán kormány kettős játé- ni fogunk. A harc végre csak egyféleképen
adás akart lenni az általános felkelésre aj kát észrevette, elrendelte ugyan kiutasítá- végződhet, ugy, hogy a befejezés áldásos lesz
a hazára.
központi hatalmak ellen Ukrániában épagy, sát, csakhogy akkor már késő volt.
A haditudósítókat ezután fogadta Hindenmint Mirbach (megöletése Oroszqrszágba/n.
burg vezértábornagy is, aki ugyanoly bizakoMiljukov kettős játékot űzött Ukrániában és
dó nyilatkozatot tett, mint Ludendorff. Néhány szóval vázolta a helyzetet, amely nem
alkalmas arra, hogy egy pillanatig is elveAz angolok lövik ArchangeSszkef,
szítsük a győzelembe vetett hitünket. HinMOSZKVA, augusztus 3. A Pravda je- a szovjetek Archangelskjét. Utóbb maijd ta denburg a legnagyobb dicséret hangján emlenti, hogy az angolok cirkálókról lövik Ar- moszkvai munkásnegyedet is összelövik, ha lékezett meg a csapatok teljesítményéről és
changeísket. A lap a következő felhívást az angol törzskar cseh-tót csapatait meg kiemelte a, gyalogság nagyszerű harcait, a
mely a túlerőben levő franciák, amerikaiak
közli a homlokán: Az angol töke ágyúi lövik nem semmisitjük.
és a feketék tömegei ellen oly kiválóan verekedett. Ezután a tábornagy megdicsérte a tüzérséget
és a harcokban résztvevő segédcsapaAnglia és Oroszország között proklamálták
tokat is.
a hadiállapofof.
— Nem terepért harcolunk, —. folytatta a
tábornagy — hanem győzelemért. Terepünk
GENF, augusztus 3. A Ziiricher Post azt irja, hogy a kölztársaság minden erejét van elég, harctérnek is, kézizálognak is.
jelentése szerint a szovjet-kormány hivata- annak a iíáncnak a széttöré'sére kelll irányí- Mondja meg otthon, hogy milyen nagyszeüen
losan kijelentette, hogy Anglia és Oroszor- tani, amely alatt az angol és francia impe- küzdenek a csapatok és hogy mi telve vagyunk
szág között a tényleges háborús állapot be- rializmus az orosz szabadságot igyekszik el- jnzalommal. Négy év ilyen háborúból nem
fojtani. A szovjetek köztársaságának nincs csekélység, ezt nemcsak otthon érzik, hanem
állott.
; • JJ
érezzük mi is. Mindnyájan óhajtjuk a békét,
MOSZKVA, augusztus 3. Az Izwesztia íontosabb feladata ennél.
azonban kell, hogy jó béke legyen. Olyan béke, mely bennünket nemsokára ismét fegyverbe állítana, nem ér semmit. Becsületes béA németek sikeres hadmozdulatai nyugaton
kének kell lennie és .az is lesz. Addig ká keli
BERLIN, augusztus 3. A nagy tfőhadi- lenséges ágyútűz, alatt állottak. Az ellenség tartanunk és össze kell szedni magunkat ősi
száMás jelenti: Rupprecht trónörökös had- gyalogsági és lovassági osztagai csajk ha- porosz és német erővel.
csoportja: Iperntöl délnyugatra tegnap reg- bozva és óvatosan követték lassan kitérő
Uj sikereink az albán
gel visszavertünk erös részleges angol tá- csapatainkat. Kisebb csatározásokban tetefronton
madást. A harci tevékenység egyébként mes veszteséget okoznunk tajz ellqnsjéguek.
csak felderítésekre és időnkint feléledő tü- A Champagneban, Souaintó! északra, sikeBUDAPEST, augusztus, 3. (Közili a mires harcok közben mintegy 100 foglyot ej- niszterelnöki sajtóosztály.) Albániában, a
zérségi tűzre szorítkozott.
A német trónörökös hadcsoportja: Böhm tettünk Udöt hadnagy 41., 42. és 43 ik, felső Devoli mentén ismételten tért nyervezérezredes nagy sikerei és az augusztus Richthofen báró 31. és 32-ik, Thom alör- tünk.
elsejei csata hozzájárültaSk a tegnap keresz- mester pedig 26-ik légi győzelmét aratta.
A VEZÉRKAR FŐNÖKE.
tülvitt mozdulatok teljes eredménlyességé'
,
v
*
•i
hez. Régi harci területeink kora reggélig
LUDENDORFF, első főszáUásmester. Az orosz-ukrán
(Közli, a miniszterelnöki sajtóosztály."
egyes helyeken még délelőtt 11 óráig is elbéketárgyalások
ten
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Francia jelentés a Mame-ment? francia sikerekről.
GENF, augusztus 3. A francia vezérkar
lenti augusztus. 2-án: Az a támadás, apielyet
csapataink és a szövetségesek hajtottak végre 2 nap óta a Marnetól ászaikra levő fronton, teljes eredménnyel végződött. Az e g é j :
vonalon történt összecsapások miatt a németek kénytelenek volt ajk védelmi állásaikat, apielyet Fere en Tardenois és Ville en
Tardenois között rendeztek be, ismét fel-

adni és visszavonulásukat gyorsitapi. Bálszárnyunkon benyomultak a csapatok Soissonba, továbbá délre átkeltek !at Crise folyón egész szélességben. A centrumon
Ourqtól északra jelentékenyen előbbre nyomultunk, továbbá keletre Couiangest, aj
Mainierer erdőtől 4 kilométerrel észajkra,
elfoglaltuk.

Élénk harci tevékenység a velencei fronton
BUDAPEST, augúsiztus 3. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A velencei hegyi
fronton tovább tart a? élénkebb harci tevékenység. Liuckó Crapford frank főhadnagy,

egyik legszebb sikert elért vadász-repülőnk
julius 31-én légi harcban hősi halált halt.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Hindenburg és Ludendorff nyilatkoztak a német
visszavonulásról
—

Támadási

fssnríanfc e * u i f « l

Nagy főhadiszállás, augusztus 3. Ludendorff első főszáUásmester fogadta a nyugati
front 'haditndósitóit ós nyilatkozott előttük a
harctéri helyzetről. A tábornok a következőket mondotta:
— Egész nyugodtan kijelenthetem, hogy
stratégiai támadási tervünk Rheimstől keletre ez alkalommal":mm járt sikerrel és csupán taktikai eredményre szorítkozott.. Az ellenség kikerülte csapásunkat és ezért hadműveleteinket a támadási helyen már 16-án
este megszakítottuk, minthogy a támadás
folytatása nagy áldozatokba, került volna. Ti-

n e m
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sikerre!.

—

KIEV, augusztus 3. Az ukrán kereskedelemügyi miniszter az ukrán-orosz béketárgyaláson az adóik, közterheik és állami
vagyon felosztásának kérdésében azt javasolta, hogy Ukrajna elszakadásának időpontjául áilapiits'ák meg 1917 novemberét. A felosztás alapjául vegyék a lakosság számát.
Az orosz delegáció indítványára azt határozták, hogy minden vitás kérdést vagy a
hágai, vagy más döntőbíróság ellé terjesztenek.
Berlini

jelentés

az

uj

admirális

kinevezéséről

BERLIN, augusztus 3. Az uj admirális ••
ikinevelzését nagy örömmel fogadják, mert
tőle a búvárhajó harc sokkal erélyesebb és
hevesebb folytatását várják.

Börtönre ifélt amerikai
katonák.
— Vonakodtak a frontra menni. —

zennyolcadikán következett Foch lökése. A
AMSTERDAM, augusztus 3. Az amerifrancia főparancsnok? elhatározása és intéz- kai sajtó olyan katonák megbüntetéséről! kökedései minddn elismerésre méltóak. Ezt nyíl- zöl tudósítást, akik kihallgatásuk alkalmátan meg kell mondani. Azonban támadásuk
hogy nekik rokonaik vannapjának első estéjén csapataink már felfog- val kijelentették,
!
ták az ellenséget és ugy verekedtek, mint az nak a német é s osgtrák-magyar hadseregoroszlánok. Tizenkilencedikén délben már is- ben, ezért nem egyeztethetik össze lelkiis-.
méit urai voltunk a helyzetnék és.nja ty B,tok meretükkel; hogy a német, osztrák és mavagyunk.
gyar katonákra Jöjjenek. Ezért a kijelenté— A terep feladásának nincs jelentősége és
sért
a katonákat 15=—18, söt 20 éVi börtönre
ez mindig tervszerűen történik. Az ellenségÍtélték.
-Baker hadügyministzter kijelentette,
nek egy talpalatnyi oly terepnyeresége nincs,
!
hogy
a
hadiitéléttel teljesen egyetért.
melyet kikényszeritett volna.
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Olasz front, julius végén.
Este volt és álltam a hegytetőn a lila párázatban. Szürkés vouaizások lebegtek az ég
alján, egy pár halvány fényosik, a völgyekből
tisztán szállít föl a köd, mint az oltári tömjén
füstje, A hó világított a messzi gleccsereken,
fekete sziklák meredeztek közötte, mint kíváncsi szemek, a fenyők borzongva hajladoztak a szélben.
És én ott álltam és meredt pupillákkal
néztem előre, a semmiségbe. A lelkemben fönséges fájdalmak sikongtak, édes vágyakozások
zokogtak, mi után, nem tudtam. Eszembe jutott az alkonyi fényben reszkető Piazza, a
mikor a Campanile ormát aranyosra csókolja az utolsó napsugár, fölcikázott előttem az
éji fényáradatban tobzódó Priedricbstrasse,
az Andrássy-ut, ahol az élet jár és idegenül
álltam ott a szakadék fölött a begy tetején,
ahová fölhallatszott a vízesés hörgése, egy-egy
száraz ág reccseqése. Itt ez az élet.
íEkkor jutott csak eszembe, hogy milyen
fiatal vagyok, mennyi mindent nem láttam
ínég, ami szép, s amitől izolálva vagyok a két
ós fél ezer méteres magasságon. Mennyire
vágyódtam el innen az egyhangúságból, a halálos szürkeségből, oda, ahová a vágyaim vezettek: emberek közé, siető tömegbe. Halálos
fáradtnak éreztem magamat, egy küzdelemből
legyőzötten kikerülve, a fiatalságom ólmos
teherként ült a vállaimon. H a ilyenkor röpülni lehetne, eldobni a testet és lebegni a
hangyaként nyüzsgő emberek fölött. De miért
iá nem lehet?
Valami zeneszó hatolt a fülemhez. Harmonika keserves nyikorgása, amely sápadtan,
imbolyogva küzdötte át magát a szél zugákán és a patak mormolásán, de én mégis hallgattam, fölcsigázott képzelettel figyeltem: ez
zene volt. És remegőn ós földultan indultam
a hang irányába.
A .Eoldatenh eiinban" szólt a harmonika.
Kívülről az is olyan barakk, mint a többi,
egyszerű deszkákból összeróva, piciny ablakokkal. Belül egy meglehetős nagy terem van,
amelynek egyetlen dísze Károly király egy
hihetetlenül rossz olajnyomásos arcképe. Elfoglalja az egész falat, körül van véve mindenféle haldokló lombbal, fenyőággal, körülötte legyek rajzanak. A plafonról olcsó petróleumlámpás lóg le, amolyan csárdába illő
pislákoló fényű lámpa, amelyről a népdal azt
állítja, bogy „ecet ég a lámpában". Mindenféle színes papírból láncok vannak készítve,
olyasféle karácsonyfára való lim-lom és evvel
dúsan föl van ékesítve a bálterem.
Mert bálterem ez. A sarokban a jótékony
félhomálytól bltakartan ül egy katona és buzgalommal játszik valami iStadcbent, néha
ritmus érezhető a melódiában, A teremben
SL5--—20 pár forog, táncol. Eiatal katonák, még
fiatalabb leányokkal, a női Arbeitfcrkompanie
tagjaival. iSzombat este van s mind vasárnapi ünneplőjükben vannak, pár krajcárt, érő
ruhákban élénk, lehetetlen színekben. Szif
szegő kígyóként csavarodnak a fejükön a súlyos fekete fürtök, olcsó csillogó fésűkkel, közönséges üveggyöngyökkel. Forró vágyak, lijhegő szenvedélyek szunnyadnak a szemeikben, a tánc mámorában az arcuk kigyúl, az
ajkaik nyitva maradnak, mint egy ágon két
egymás fölött lógó vérpiros cseresnye. És gyémántként csillognak a fogaik,
Táncolnak. Átadják magúikat a vezető kapóknak, ruganyosan ringanak a csipők, kígyóznak a derekak, a kar, fej harmonikusan
kíséri a test és láb mozgását. iS ha egyszerű,
műveletlen leányokról is van szó, fölveszem a

f r o n t o n .
kritika szemüvegét és elámulok: 'Mennyi
nagyszerű test, milyen arányos, ösztönös mozgások, természetesen kifejezett lelki öröm:
Pompás nyersanyag egy hatalmas balletkarnak, egy grandiózus pantomimnek. Csak a
kéz kellene, amely csiszolná és a szó, amely
nevelné őket, akikben a táncművészet csirája
már a bölcsőjükben fakadt. A mozgásukban
kifejezetten él a tan, bogy ezt tanulni igy
nem lehet, erre születni kell, ez az Isten áldása.
Az egyik elsuhan előttem és megnézem
az arcát. Nem szép, de érdekes, kissé csontos,
a vonásai elfolyók. S elgondolom, ba jönne
egy iReinhardti szem, amely ránézne s kiemelné innen, föl a magasba, a csillogásba, a karrier tetőpontjára. Mit tudna ez a tizennyolc
esztendejének örvendő leány akkor produkálni! Megkérdezem, mi a neve: Sylvia. A
Delibes balettjére gondolok.
A zene elhallgat, lihegve, kacagva megállnak, pukkedlit csapnak: „Gracie rividerci"
s már mind egy tömegben ülnek, nevetgélnek,
mint egy szélben bajflo'ngó virágos tenger.
Izgatott olasz szavak hallatszanak, tüzes kitörések, az- olasz nyelvet kissé selypítő dialektbau beszélik, sok „s''-el és ,,zs"-ve].. A nevük is egy-egy virágra emlékeztet: Santa,
iBianca, Maria, Gilda, Beppina, Ida, Flóra.
Ártatlan nefelejtsek szerénykednek az egyik
.szemeiben, kíváncsi kaméliák a másikéban,
'nagyfejű mákvirágok a harmadikéban, de
mind tüzes és forró.
A termet most föllocsolják egy lavór vízzel, magánszám, illetőleg duett következik.
Egy fiatalos mozgású őrmester a zene első
ütemeire beperdül a középre, hetyke mozdulatokkal keres párt, a leányok viháncolva térnek ki előle. Most megrántja Sylviát és begöndöriti a körbe. A leány nem akar táncolni, ágaskodik, de a zene már a vérét hevíti,
csipőcre tett kézzel cicázik a legénnyel, kerülgetik egymást. Csak most látom, bogy milyen
remek vállai vannak, amint büszke fejtartással hagyja magát a legénytől ostromolni, csalogatni. Mjár kéz-kézben járják, a többiek ütemesen tapsolnak, egy-egy lány buzdítja „Bpne
Sylvüá", „Bravissima" és eszembe jut, bogy
valamikor egy ilyen táncot láttam a Petrásstól. De nagy különbség van köztük. Akkor
a Király-színház kényelmes bársonyülésén ültem belefúrva tagjaimat puhán, most pedig
pár száz méterre vagyunk az ellenségtől az
előretolt állásokban, Szinte Istenkísértés ez a
mulatság, a gondtalan tánc, amelyről nem lehet tudni, mi követi, ahol sziklák és fatörzsek
mögött rejtőzik a veszély.
És ők, akik tudják ezt, csak táncolnak tovább, odaadón, epedőn. A katonák sürün tö'Siftgfetilk Vereytó'kl'től ígyön győző fejreukat, a
hajuk a szemükbe lóg és összecsapzott. Most
beront egy ember izzón és libegőn, a szájából
bugyborékolnak a szavak: az olasz betört és
megtámadta a kettős számú Feldwackét. • A
táncoló párok révedezve állnak meg, a zene
elfullad, a következő percben már erélyes parancsszavak röpködnek a levegőben, a sapkák
fölkerülnek a fejekre. A társaság teljesen fölbomlott, a tánctól piros leányok már hozzák a
fegyvereket, homokos zsákokban kézigránátokat, az emberek már mennek is, a teremben
nem marad senki, csak Károly király képe a
haldokló virágokkal.
Kiinn megváltozott a táj. A hold remegve bujkál a felhőrongyok mögött, siirü lövések hallatszanak, egy gépfegyver esztelen
kattogással szántja át a levegőt. iLejebb kézigránátok puffognak, vad szitkok röpködnek a
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levegőben, siető lába dobogása. A begyek gerincei kigyúlnak, bugyborékoló források öntik a fényözönt, aranyos csillogást, itt-ott az
emberek megtoppannak a fényáradattól. És
megszólalnak az ágyuk érces torkokkal, srapnellek törnek az égnek, kacagnak, sivítanak s
ujjongva pukkannak szét. És gránátok hörgő
zúgással fúrják esztelen fejüket' a sziklába,
hogy detonációjukkal a földet megrázzák, derékban kettéroppantsák. A begyek százszorosan vernek mindent vissza, egy grandiózus
koncert, amelyben fönséges zene harsog halálthozó instrumentekkel, ugyan kik táncolnak ennek az ütemein? Talán elkárhozott lelkek?
33 újra ott. állok a tetőn fiatalon, lúzong'ón. Lenn dul még a harc, arat a kaszás, a
lelkemben újra fájdalmak nyögnek és gomolyognak, mint az égen palaszürke, fenyegető
viharfelhők, de a Piazza el van temetve az
emlékezetemben, a Friedricbstrasset se látom,
csak a véres kezű embereket, a megkínzott
testek vonaglását. Miért van ez minden, miért
ront ádáz dühvel ember-emberre, akik tulajdonképen testvérek, vérrokonok, az Isten
gyermekei? Kié a bün, a felelősség, kit szállt
meg a vérontás angyala? A halálos fáradtság
föltámad bennem, szeretnék" küzdeni elltne,
de gyöngének érzem magam, egy ember az
egész eszét vesztette mindenség ellen? Csak
érzem, hogy jó volna, ha ez másként lenne, a
határok eltűnnének egy atya fiai volnánk s
kószálhatnék megint a Piazzán, a langyos köveken a tenger bársonya mellett, turbékolóburukkoló galambok között. Vájjon mikor
repülnek ők mifelénk olaj ággal a csőrükben,
visszatér-e a régi idő? És járok-e még valaha
a Piazzán?
II S."

A német visszavonulás teljes
rendben történik.
Bécs, augúsztus 3. A Leipziger Tagebtatí
jól értesült berlini helyről felvilágosításokat kvpott a nyugati haratéren folyó utóvédharcokról.
Az ellenség ismét hiába támadta vonalainkat
Reims és-Soissons között és hasztalanul szenvedett rendkivtili súlyos veszteségeket. Ugy
látszik, Hogy az ellenség még nem vette észre,
hogy mi ezen a vidélm stratégiai visszavonulásunkat tervszerűen folytatjuk, anélküi, hogy
az ellenség zavarna oennünket. Balszárnyunk
és centrumunk gyojsan kitért az ellenseges
támadás elől, mig a Soissonnál álió jobbszárny
lépésről-lépésre hátrált. Ujabb visszavonulásunkat ugyanaz a taktikai szükség parancsolta,
amely egy héttel ezelőtt kényszeritett, hogy a
Sommetól északra kitérjünk az ellenség elől.
Stratégiai helyzetünket akarjuk ezzei javítani. Az
iniciativa a mi kezünkben van. Vezetőségünk
kitér az ellenség elől, ott ahol azt jónak és
helyesnek találja és helytáll ott, ahol a,z felel
meg a célnak. Nagy a különbség ami nyugati
offenzivánk és az antant jelenlegi nagy ofíen2ivája között, mert mi magunk előtt üztük a
menekülő ellenséget, amig a tartalékállasok fel
nem vették őket, mig az ellenség offenzivaja
nem tudta kivenni kezünkből az iniciativát.
Megközelitő becslések szerint másfél millió em
bert állított az antant a harcvonalba. Az utolsó
jelentések szerint a vesztesége husz százalék
vagyis 300.000 ember.

Az angolok megszállták Omegát.
Moszkva, augusztus 3. Hivatalos közlés
szerint tegnap éjjel az angolok megszállták
Omegát. Omega kétszáz versztnyíre délre fekszik Kemitől és ezerötszáz versztnyire Archangelszktől. Omega megszállása az angolok nagy
előnyomulását jelenti Archangelszk felé.
Tölcséres kitűnő hangú, legújabb
rendszerű . .
.
. K 150.Ujtalálmányu tölcsérnélküli „Etofon" beszélőgép becsukható tetővel a legtökéletesebb . . K 3 0 0 . ftendefésnél a pénz előre bekü dendő

feszeged, iöiis. augusztus 4,

Máv. városi jegypénztár Szegeden,
(Saját tudósítónktól.) Jelezte már a Délrnagtjarorszéü, hogy a szegedi üzletvezetőség
a közel jövőben az utazóközönség előnyére és
kényelmére városi jegypénztárt állit fel. Tekintve az ügy fontosságát, eljártunk, liogy
a jegypénztár felállítása mikorra várható?
illetékes helyen azt a felvilágosítást nyertük,
hogy Uray Zoltán üzletvezető a jegypénztár
felszerelését, amely nagyszabású lesz, soronkivül végezteti és megnyitása előreláthatólag
augusztus 10—(15-ike között fog megtörténni.
Tekintve,
hogy (Szegeden ezidőszerüit
e célnak megfelelő • üres és alkalmas 'helyiséget igen nehéz találni, az üzletvezető ugy határozott, hogy a Máv. városi jegypénztár a
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár bérpalotájában, a Horváth iMihály-utca 9. szám alatt
rendeztessék be. Itt fog tehát a városi jegypénztár a közönség rendelkezésére állani, felszerelve mindenféle a Máv. és a kezelése alatt
álló helyiérdekű vasutak vonalain, gyors- és
Bzmély vtíngtokra érvényes jegyekkel. iA közönség itt minden meliékilleték ráfizetése nélkül
megválthatja az utazásához szükséges menetjegyeket és pedig a legmesszebbmenő kényelemmel. Az üzletvezető rendelkezéséből ugyanis a hivatalos órák délelőtt 8—12-ig, déután
5-ig lesznek, amely idő alatt nemcsak aznapra, hanem a következő napra, tehát egy
mdppal el'őre is meg lehet váltani a jegyet. Vasárnap és ünnepnapokon a jegypénztár-zárva
lesz. Az lAcsev. vonalaira érvényes jegyeket
most még nem lehet váltani a jegyirodában,
mért az Acsev. igazgatóságával az erre vo-

natkozó tárgyalások nem fejeződtek be. Azonban az Acsev. üzleti és a közönség érdekei is
ugy kívánják, hogy a jegyirodában az Acsev.
jegyek is mielőbb válthatók legyenek..
A városi jegypénztár által kiállitott jegyeken lenyomatva, aszerint, amint az utas
(Szeged, vagy Szeged-Rókust-állomáson szándékozik utazni, látható lesz a bélyegző „Máv.
városi jegypénztár. Szeged", — vagy — „Szegei {Rókus". Az államvasutaknál a sáegedi
városi jegypénztár lesz az első, amely nem
magánkezelésben fog működni. Hogy a városi menet jegyiroda mily nagy és régen érzett
hiányt fog pótolni Szegeden, talán fölösleges
is a fent ismertetett kényelmi, szempontok
felsorolása után bővebben fejtegetni.
Szeged-állomáson a háború előtt két jegypénztár működött. A háború alatt a pénztárak
számát négyre kellett szaporítani. A. négy
pénztár mellett is állandó volt az utazó közönség panasza, türelmetlensége es napirenden voltak a pénztárak előtt szorongó száz
és száz utas között a rendőri beavatkozást
igénylő torzsalkodások. Érthető ez, na figyelembe vesszük, hogy. amig Szeged utasfongalma a háború előtt egy millió volt' az állomásokon, addig az elmúlt években az utasok
száma meghaladta a két milliót.
A háborús állapotok, valamint Szeged
egyre, fokozódó utasforgalma teljesen indokolttá tették a szegedi üzlet-vezetőség újítását,
amelyet, ugy hisszük, más üzletvezetőségi
székhelyek és nagy vasúti gócpontok is kö'J
vetni fognak.

A munkásbiztositó tisztikaránakfizetésemelési
„ mozgalma

POLITIKA! H I R E K .

—i Budapesti tudósítónk telefonjeíeniése.
(Wekerle bécsi u t j a ) Bécsből jelentik :
Dr. Wekerle Sándor miniszterelnök, aki pénte, ken este titkára, Kazy báró kíséretében Bécsbe
érkezett, a Magyar Házbán "szállt meg. Szombaton reggel nyolc órakor a miniszterelnök a
déli vasúti pályaudvarról kiutazott a király
tartózkodási helyére, ahol^a király különkihalta
gatáson fogadta. A miniszterelnök a magyar
országgyűlés legutóbbi tanácskozásairól; továbbá
a horvát képviselőkkel folytatott tárgyalásokról
referült és a két ház által elintézett választójogi
törvényjavaslatot terjesztette, szentesítés céljából
az urálkodó elé. A miniszterelnök szentesítésre
a javaslatot megkapta. A miniszterelnök délután tárgyalt Burián István gróf külügyminiszterrel és Hussarek báróval, az uj. osztrák miniszterelnökkel.
(A Ház októberig elnapolja üléseit.)
A jövőhéten a képviselőház befejezi tanácskozását és pénteken a főrendiház is összeül, hogy
a legutolsó ülése óta letárgyalt törvényjavaslalokat szintén elintézze. A képviselőház szerdai,
formális ülésén, amelyen a katonai ellátási javaslatról, a Gyöngyös újjáépítéséről és a tisztviselők adóságainak konvertálásáról özóló javaslatok harmadik olvasását intézi őszig, alkalmasint október közepéig elnapolja magát.

A fíémet búvárhajó más* isem döntő
tényezője a háborúnak.
Washington, augusztus 3. A Reuter ügynökség jelenti: Daniels tengerészeti államtitkár a német császárnak a buvárhajók tevékenységérá vonatkozó szavairól ezeket mon-dotta: Az elsülyesztések száma allandóan
csökken. A búvárhajó, mint a háború döntő
tényezője,. eljátszotta szerepét. A . fenyegetés
azonban tovább fennáll mindaddig, amig egy
német búvárhajó is van a tengeren. De hogy
a búvárhajó döntő tényező legyen,' ettől többé
riem kell tartani.

tettel valamennyi tisztviselőt helyezzék a kivetkező magasabb fizetési osztályba. Kérték továbbá annak -a visszás helyzetnek megszüntetését, liogy az egyetemi végzettségű -főtisztvi(Saját tudósítónktól.) A háborús élet, a selők sok évi szolgálat után ne kapjanak léúui.pré[!{-iiapra (borzalmas mértékű (íriágVisáfei • nyegesen kevesebb fizetést, mint amennyit
sorompóba állította tudvalevőleg- a legjobban kezdőfizetésben kap ,a nem magasabb végzettkiuzsorázott társadalmi osztályt, az ország ségű orvos.
Ujabb nagy összeesküvés
tisztviselői karát is. A háború negyedik évé—. A pénztár igazgatósága egyik legutóbbi
Ukrajnában.
ben már egyre-másra hallottunk mozgalmak- ülésén foglalkozott ezzel a kérelemmel. A kéGenf\ A párisi Journál jelenti, hogy a
ról, amelyeket tisztviselők indítottak — a fe- rés első felét nyomban telj esi tették is, a máMirbach
és Eichhorn ellen elkövetett merénykete kenyérért. IMÍart tovább sohasem mentek, sodik felét azonban föl kellett terjeszteni az
leteket
még
ujabb merényletek fogják követni
mindenkor kenyeret kívántak csak, liogy éle- országos pénztárhoz jóváhagyás végett. (BizUkrajnán belül és kivül. Egy messze szétágazó
tüket tengetni tudják.
tos értesülésünk szerint azonban a kérésnek
A' Délmggyartofpzág
hiven ismertette ezt a méltányos és jogos részét nem fogják összeesküvést fedeztek fel, 'amelyben az ukránJfcűndl a: szegedi! tisztviselő^mozgaJmakafi a engedélyezni. A központnak egy nemrég itt i radának egyes tagjai, a vasutasok és parasztok
vettek részt...
melyek, között talán legutoljára a szegedi járt küldöttje ki is jelentette ezt.
Munkásbiztositó Pénztár tisztviselőinek bérEz a szegedi munkásbiztositó pénztár
V: Moszkvát fenyegetik a cseh
imozgalma maradt. A- pénztár tisztviselőinek tisztviselőfinozgalmának története, amelyhez
csapatok..
köréből közlik velünk az alábbiakat, ai
imég csatoljuk dr. Holló Jenő helyettes-igazStockholmaugusztus
3. A bolseviki koregyben az elkésett szegedi tisztviselő-mozga, i gató nyilatkozatát:
története:
\
— Amint- a .tisztviselők mozgalma tudo- mány megtette az intézkedéseket, hogy Moszk— A szegedi kerületi munkásbiztositó pénz- mására jutott az igazgatóságnak, nyomban vát védelmi állapotba helyezze, mert komoly a
tár tisztikarát a legrómesebb helyzetbe jut- teljesítetté is a kérelmet. Ezzel is segíteni akar- veszedelem, hogy Moszkva ellen indulnak a
tatta a háború. A kisfizetésű emberekre ha- tunk a helyzetnek azon a visszásságán, liogy cseh csapatok, amelyek állítólag már csak 200
mar bekövetkezett nyomorúságot alig enyhí- egy napidijasnak több legyen a fizetése, mint kilóméter távolságra vannak a fővárostól.
tették valamicskét a szűkre szabott háborús egy tisztviselőnek, Mert a mi/napidijasaink
Szerdán nyilatkozik Llayd George.
segélyek, amelyek mértéke egyenlő az állami hat korona napdijat kapnak és külön háborús
.tisztviselőkével. Viszont a helyzetük sokkal segélyt. Viszont a -kérés második részének elRotterdam, augusztus 3. Londonból jelenhosszabb az államiakénál, miután a pénztár intézése nem ál^t. módunkban, bár minden- tik : Az alsóháf egyhangúlag elfogadta a haditisztviselői magasabb fizetési osztályokba csak képpen elismerjük annak igazságos és jogos hitelekről szóló törvényjavaslatot. Bonar Law
(Választás utján kerülhetnek. Éppen a válasz- voltát. Félő is, hogy a háború végével komo- közölte, hogy Lloyd George augusztus 7-én
tási rendszer miatt megtörtént, sőt egyálta- lyabb elem az ilyen és ehhez hasonló visszás- nyilatkozni fog a katonai helyzetről.
lán nem ritka eset, hogy egy jogvégzett, te- ságok miatt odahagyja a munkás-biztosítót,
hát legmagasabb képesítésű tisztviselőnek, aki
tmár tizenkét esztendeje áll a pénztár szolgálatában, még mindig évi 1800 kprona fizetése
javíttassa elsőrangú ó r a - é s é k s z e r Van. Ehhez talán nem is kell kommentár,
üzletemben. S z o l i d á r a k !
Margit-utca 28. sz., ajánl mindennemű
-— A szegedi kerületi pénztár tisztviselői
Ó r á k b a n é s é k s z e r e k b e n n a g y raktár.
nyelv- és zeneismerettel biró tanerőket,
tehát néhány héttel ezelőtt írásbeli kérelmet
-«".".*• S* i
"Hl £.
Ka
•*«*•%melynek elintézését őszintén vállalja
terjesztettek a pénztár igazgatóságához, hogy
Korzó-kávéház mellett.
Havas Jenőné.
a nehéz megélhetési viszonyokra való tekin-

Óráját és ékszereit

Kotlár

Rudolf,

fényező é s mázoló-mesfer.

PeStŰ- ÉS faipari Ilii
SZEGED (uj C s o n g r á d i - p a l o t a ) .

Halán
iparművészeti

Jézse

rajzoló.

Miihely: Horváth
fflíháíy-utca
Mintaraktár és rajziroda : Takaréktár-utca.
Készítünk saját terveink szerint fehér z o m á n c o z o t t háló-, leányka-szoba, konyha- és előszoba-berendezéseket elsőrendű kivitelben, min-J
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Hogy csinált az orosz paraszt forradalmat?
A Szocializmus cimü folyóirat 1910 január 5-iki számában jelent meg ez a cikk Trocky
Miklós tollából, A több mint nyolc éve napvilágot látott cikk jelentőségét és érdekességét nagy mértékben fokozza, hogy szerzője azóta az uj orosz forradalom szárnyain
Oroszország élére emelkedett.

Az orosz forradalom döntő eseményei a városokban játszódtak le. Azonban a falu sem
maradt veszteg. Elkezdett mozgolódni — formátlanul, félszegen, mint az álom-részeg; de
már az első mozdulásánál égnek meredt
az uralkodó osztályhoz tartozóknak minden
hajaszála.
A forradalmat megelőző két-három esztendőben a legnagyobb mértékben kihegyeződött
a parasztok és földbirtokosok között való
ellentét. A „félreértések lángjai majd itt, majd
ott, de szakadatlan egymásutánban föl-föllobogtak.. 1905 tavaszától fenyegető méretekben
áradtak a forrongás hullámai az országban és
ez a forrongás az ország különböző vidékein
más és más formában nyilvánult meg. Nagy
vonásokkal rajzolva, három nagy medencéjét
állapithatjuk meg a paraszt-„forradalomnak".
Az elsőt északon, ahol a nyersanyagot földolgozó ipar jelentékenyen kifejlődött; a másodikat a szántóföldben aránylag gazdag délnyugaton és a harmadikat a központban, ahol
az ipar nyomorúságos állapota következtében a
parasztok insége még nyomasztóbban érezhető.
A parasztmozgalom küzdelmeinek négy
főtipusa van: Az első tipus csoportjába sorozható az a küzdelem, amely a földbirtokosok
elűzésével és egyidejűleg az udvarházak kifosztásával egybekötöiten a földbirtokok megszállásával a paraszti földhaszqnélvezet kiterjesztése végett indult meg; á második típuséba;
elvétele a szénának, gabonának* elhajtása a
baromnak, fosztogatása az erdők fájának a
kinlódó-koplaló falu szükségleteinek közvetlenül való kielégithetése céljából; a harmadikéba:
a sztrájkmozgalmak meg a bojkottmozgalmak,
amelyeknek célja a bérlet haszonbérének a leszállítása vagy pedig a munkabér fölemelése
volt; végül negyedikébe sorozható a» ujoncállitástól való vonakodás és megtagadása az
adófizetésnek meg az adósságmegfizetésnek. A
legkülönfélébb kombinációkban terjedtek el
szerte az országban a küzdelemnek ezek a
módjai a és a küzdelem formája időnként hozzásimult az egyes vidékek gazdasági
föltételeihez. A parasztmozgalom az elnyomorodott központban alakult a legviharosabbá és
e fölött az agrár-pogromok mint megannyi
pusztító ciklonok végig-vegigzugtak. A délen
főképpen a sztrájkhoz és a gazdálkodás, a j
földbirtok bojkottálásának az eszközéhez nyul- |
tak a parasztok. Végül északon, ahol a leg- |
gyöngébb volt a mozgalom, az első helyen az
erdőségek fosztogatása, az erdőirtás állott. A
parasztoknak az a magatartása, hogy nem
ismerik el a közigazgatás hatóságait és vonakodnak az adófizetéstől, mindenütt fölismerhető,
ahol a gazdasági lázadás radikális politikai
szint ölt. A nagvtömegüség jellegét minden
esetre csak az októberi sztrájk után vette föl
a mozgalom.
Lássuk csak, hogy csinálja a paraszt a
forradalmat.
Samara-kormányzóságban négy kerület volt
az elégedetlenség Iái májától hangos. Kezdetben
a következőképpen ment a dolog: A parasztok
megjelentek a magángazdaságokban és onnan
sok takarmányt vittek magukkal: közben erősen ügyeltek arra, hogy mennyi baromfi van
a birtokon és ezeknek az etetésére megfelelő
mennyiséget ott is hagytak; a „maradék"-ot a
saját fuvarukon elszállították. Teljes csönben
csinálták ezt, mindenfajta erőszak alkalmazása
nélkül, „ahogy a lelkiismeret parancsolja" és
iparkodtak barátságosan szétválni, „hogy semmiféle skandalum ne legyen belőle". Á gazdá-
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nak tudomására adták, hogy most uj idők
kezdenek járni és ennélfogva, istennek Jetszően,
uj módon kell élni: akinek sokja van, kell
§dnia annak, akinek semmije sincsen . . .
Később a „meghatalmazottakénak egyes
csoportjai jelentek meg a vasúti állomásokon,
ahol nagymennyiségű gabonakészletek voltak
elraktározva. A megjelentek tudakozódtak, hogy
kié a gabona, azután kijelentették, hogy azt
ők a „mir" (község) elhatározásából magukkal
viszik.
— De bátyuskáim, hogyan vihetnétek magatokkal ? — kiálltja az állomásfőnök — én
ezért felelősséggel tartozom . . . legyetek rám
is tekintettel!
— Persze, persze — helyeseltek neki a félelmes „kisajátítók" —, miért is kelljen neked
igazán a mi révünkön kárt szenvedned? Ez
ugyanis azért van, mert nekünk az ügy igy
nagyon kényelmes: az állomás közel van, a
birtokra meg nem akarunk kimenni, hiszen az
olyan messzi fekszik . . . No dehát mást nem
lehet csinálni. Igy hát már csak tőle magától,
direkt csürjéből kell elvinnünk . . .
Az állomáson elraktározott gabona érintetlenül marad, a gazdaságban azonban igazságos
osztozkodáshoz fognak hozzá. De a befejezésül
az „uj idők" hajnalhasadásáról szóló megkezdett előadások egy része elveszti a meggyőző
erőt: a gazda összeszedi magát és ellentállást
fejt ki. Ekkor vaddá válik a jólelkű muzsik és
követ nem hagy kövön az udvarházban.
Cherson-kormányzóságban az igyik földbirtokról a másikra vonultak a parasztok hatalmas csoportokban, számtalan kocsival, hogy
a „fölosztott" vagyont hazavigyék. Gyilkosság
vagy valamiféle erőszakosság esete nem jegyződött föl, mert hiszen a meghökkent birtokosok, jószágigazgatók, ispánok elszaladtak, miután a parasztok első fölszólitására minden
zárat, rekeszt, lakatot kinyitottak. Ugyanebben
a kormányzóságban erélyes küzdelem folyt
a bérlet dijának a leszállításáért. Az árakat
maguk a paraszt községek szabták meg — az
igazságosság megóvásával. Csak a Besjukov.
kolostornak kellett 15.000 deszjetint (egy deszjetin körülbelül két hold) teljesen ingyen átengedni ; a parasztok ugyanis ugy gondolták,
hogy a barát imádkozzék és ne a földdel
uzsoráskodjék.
A legviharosabb eseményeket azonban 1905
végén Saratov-kormányzóság tapasztalta. Azokban* a falvakban, amelyek bevonódtak a mozgalomba, nem volt tétlen, passzive viselkedő
paraszt egy sem. Mind fölkelő volt. A földbirtokosokat és ezek famíliáit eltávolították, minden ingó vagyont felosztottak, a barmokat elszállították, a szolgákat, a cselédséget, a háznépet elbocsátották, útnak eresztették, végül
aztán csóvát dobtak a tetőkre. Az ilyen paraszthadoszlopok élén fegyveres drusinok (zászlóaljak) állottak. Az urjednikok (kozák altisztek)
meg a csőszök, őrök elrejtőztek, némely helyiségben a drusinok el is fogták őket. A gazdasági épületek felpörkölésével lehetetlenné tették
a földbirtokosoknak, hogy valamelyes idő elteltéve' visszatérhessenek a régi lakóhelyükre.
Mindazonáltal nem engedték meg az erőszakoskodást. Ha a gazdaságot egészen lerombolták, a parasztok elrendelték, hogy tavasztól
kezdve a szántóföldek „mir" birtokába menjenek át. Minden summa, minden pénz, amit a
gazdasági irodákban meg az egyedárusági páiinkamérésekben lefoglaltak, haladéktalanul köztulajdonná vált. A kisajátított vagyon elosztása
a helyi paraszt bizottságok vagy „testvériség'-ek

tiszte volt. Az uradalmak fosztogatása és kifosztása alkalmával csaknem semmi szerepet sem
játszottak az egyéni vonatkozások parasztok
meg földesurak között: — éppen ugy pusztították a reakcióst, mint a liberálist. A politikai
pártok között levő különbség árnyalatait szétmosták az osztálygyülölet hullámai . . . Porban-hamuban hevernek a helyi liberális zemsztvok házai és az utolsó tégláig fölégették a
falusi nemesség öröklött kastélyait is, ezeknek
értékes kézirataival és drága képgyűjteményeivel együtt. Az ujjainkon számlálhatjuk meg az
egyik-másik kerületben sértetlenül maradt uradalmakat. Ennek a paraszti keresztesháborunak
a képe mindenütt ugyanaz. Az ujságtudósitók
egyike igy ir: „Kezdődik a dolog az égboltozatnak a tűzvészek lángjával egész éjszakán át
szakadatlanul tartó megvilágátásával. Rettenetes
kép ez: kora reggeltől láthatók végtelen sorban
torikák és kétfogatuak, amint tovaszáguldanak
és mind tele van az égő birtokról menekülő
emberekkel; és mihelyt sötét lesz, a tüz fényétől újra nvakéket kap a horizont. Voltak éjszakáink, amikor vagy tizenhat tűzvészt számlálhattunk meg. A földbirtokosok páni félelemben
menekültek."
Az országban rövid időn belül kétezernél
több uradalmat perzseltek föl, ezek között csak
Saratov kormányzóságban kétszázhetvenkettőt.
Hivatalos adatok szerint a közös bajtól legjobban sújtott tiz kormányzóság földbirtokosainak
a kára 29 miliő rubelre (1 rubel = 2 kor 54
fillér) rúgott; ebből magára Saratov kormányzóságra 10 millió esett.
Ha általában áll az a tétel, hogy nem a
politikai ideológia szabja meg az osztályharc
útját, háromszorosan áll ez a parasztságra
vonatkozólag. Kell valami okának, alapjának
lenni a saratovi muzsik udvarában, szérűjében,
falujában, ami őt arra készteti, hogy az égő
szalmaköteget odadobja a nemesi tetőre. Nem
kevésbbé hamis álláspont volna, ha az ember
itt a politikai agitáció hatását teljesen kétségbe
vonná. Akármilyen homályos és kaotikus legyen
is a parasztfölkelés, mégis megtalálhatjuk már
benne a politikai általánosításhoz való kétségbevonhatatlan tételeket. És ezek a tételek a
pártok munkájának az eredményei. Az 1905.
esztendő folyamán maguk a liberális zemsztvók
tettek kísérletet arra, hogy a parasztokat ellenzéki szellemben fölvilágosítsák. A különböző
zemsztvo-intézmények mellé egy félhivatalos
parasztképviseletet létesítettek, amelyhez általános jellegű kérdéseket utaltak elbírálás végett.
A liberálisoknál hasonlíthatatlanul tevékenyebbek voltak a zemsztvo-alkalmazottak: a
statisztikusok, a tanítók, a tudományosan képzett mezőgazdák, az állatorvosok. Ezeknek az
embereknek tekintélyes része a szociáldemokratákhoz és a szociálforradalmiakhoz tartozott,
a többség radikálisokból került ki és bár ezeknek nem volt határozott pártjellegük, annyi
biztos, hogy a magánföldtulajdont nem nézték
valami szent és sérthetetlen intézménynek. Ezek
által a zemsztvo-alkalmazottak által esztendőn
keresztül szerveszték a pártok a parasztok között a forradalmi köröket és terjesztették a törvényellenes irataikat. Az 1905. esztendőben az
agitáció tömeges jellegű lett és elhagyhatta a
földalatti búvóhelyeit. Nagy szolgálatokat tett
ebben a tekintetben a március 3-iki abszurd
ukáz, amely a kérelmezés jogának egy fajtáját
hozta be. Erre a jogra támaszkodva vagy helyesebben : támaszkodva arra a zűrzavarra, amelyet a helyi hatóságok körében ez az ukáz
okozott, az agitátorok a falvakban népgyüléseket hivtak egybe és odahatottak, hogy ezek a
magánföldtulajdon
megszüntetésére' és egy
népképviselet összehívására vonatkozó határozati javaslatokat fogadjanak el. Azok a parasztok, akik a határozatot aláírták, sok helyütt a
„parasztszövetség" tagjaihoz igazodtak és választottak a saját körükből egy bizottságot,
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amelv nem ritkán teljesen ártalmatlanná tette,
teljesen félretette az útból a törvényes falusi
hatóságokat. Igy volt ez például a Don-vidéknek kozák lakossága között. A Stanitziban
(kozák telepitvény) hat-hétszáz ember jött össze.
„Különösnek tetsző egy hallgatóság", irja az
agitátorok egvike Az asztalnál az ataman (a
kozák falu elöljárója, a kozákok főnöke, „hetman")
tteliesen föifegvverretten. Köröskörül ülnek meg
állnak az emberek fegvveresen meg fegyver
nélkül. És kü'önösnek tetszenek előttünk ezek
a szemek, amelyekben lassanként az urak meg
a tisztviselők ellen érzett gyűlölet lángjai lobognak föl. Milyen hihetetlen különbség van
aközött a kozák között, aki a zászló alatt van,
meg aközött, aki ekével dolgozik. Az agitátorokat nagv lelkesedéssel fogadták és kisérték,
a kocsijukkal sok-sok versztet bejártak, hogy
őt magukkal vigyék és az agitátort gondosan
őrizték, nehogy a rendőrség rajtaüthessen. De
az ő szerepükről szóló előadás sok távolesö
zugból nagyon homályos. „Adassék hála e jő
embereknek", mondotta egyik-másik paraszt,
amikor a nevét a határozati javaslat alá irta,
„akik ellátnak majd bennünket egy kis földecskével."
gy-'
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Az ötös honvédtisztek estélye.
A Tisza-száiló nagytermének csillárai fényes sikerű társadalmi ünnepre gyulladtak ki
tegnap este: a szegedi ötös honvédek tisztikara rendezett kabarét a jótékonyság és a művészet nevében hadialbuma javára. A nagyterem egészen megtelt előkelő közönséggel.
Csillogó egyenruhák, még csillogóbb női
szépségek tündököltek a földszinten és a páholyokban és a dobogón is csillogott az ötlet,
kedves és fess szegedi katonák, kedves és
szép szegedi urilányok művészete. Volt ének,
zene, tréfa, komolyság és bohóság tündéri,
tarka változatossággal. Mint valami nyáréji
álom, olyan színes, pompás este volt ez, a
fiatalság és szépség találkozója.
A gazdag műsort a honvédzenekar nyitánya kezdte meg, majd Jakabffy Dezső beköszöntője és Juhász Gyula ez alkalomra irt
Prológja következett, amelyet Némedy János,
az elmés, ügyes konfe'ranciér mondott el nagy
hatással. Ezutan sorra következtek a jobbnál
jobb számok: Szávits Nelly temperamentumos
éneke, Simón Mária lelkes szavalata, Dobay
Nusi. Pataki Rózsi, Salgó Nusi nagysikerű
szereplése, a Jakabffy müvészpár nívós dolgai,
akiket a konferancié egyre fokozódó szellemességgel mutatott be a közönségnek.
Fichtner Sándor remekbekészült eredeti
kompozíciói méltó módon zárták be a mindvégig magas színvonalú és mindenképpen sikerült honvédestélyt, amely valóban társadalmi
eseménnyé nőtte ki magát még ebben a változatos háborús nyárban is. Az agilis és körültekintő rendezőség teljes mértékben meg lehet
elégedve a közönséggel együtt a tegnapi fehér
kabaré pompás sikerével.
Szerződtetés. Kertész Erzsit,, a kassai
nemzeti szinház szubrett-primadonnáját, Polgár
Károly színigazgató a pozsonyi színházhoz
szerződtette.' A pozsonyi színtársulat uj tagja
mindössze két éve színésznő, de már is neves
és kedvelt énekes-táncos szjnésznője a vidéki
színpadoknak. A fővárosi közönség előtt is
voltak már sikerei/amikor mint vendég a Budai
Színkörben és legutóbb a városligeti színházban fellépett. Kertész Erzsi szegedi lány, a
honnan igen sokan kisérik figyelemmel Ígéretes
művésznői karrierjét.

Egy pár jó lovat
keresek megvételre.

Londoni-körut 13.

Rendes helyárak.
Előadások pénteken és szombaton
5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és
9 órakor.
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/ Tiszlicsapatok mérkőzése. A SzaK ujszegedi sportpályáján vasárnap újból érdekes
futball-mérkőzést játszanak. Az 5. honvédgyalogezred által rendezett ünnepségek egyik
kimagasló programrésze lesz a meccs, melyben
az ötösök legjobbjai találkoznak az aradi 33.
gyalogezred tiszti csapatával. Mindkét együttesben több hírneves sportember nevével találkozunk. Az ötösöknél természetesen a Szak. és
Sztk. játékosai és volt tagjai dominálnak. Ott
látjuk Martonosit, Bácket, Berkét, az ujszegedi
Krauszt a kapus helyén, Hegvit, Jordánt stb.
Az aradiaknál viszont az Aradi Ac és ATE
futballistái alkotják a többséget. Nivós meccs
lesz, melynek eredményét nem láthatjuk előre,
mivel a csapatok erőviszonyát senki sem ismeri. A tiszti csapat már heteken át lelkesen
készült az első nyilvános szereplésre. A mérkőzést megelőzőleg öt órai kezdettel az ötösök
önkéntesei zenére begyakorolt kézcsukló-gyakorlotokat fognak bemutatni. A csütörtöki próbán impozáns látványt nyújtott a felvonulás és
produkció és mondhatjuk, hogy a sporttelepnek
valóságos szenzációja lesz a zenés gyakorlat.
SzTK—Bácska Nehéz napja lesz holnap
ismét a SzTK csapatánál. A békeidők délkerületi bajnokcsapatával, a Bácska SzAC-bal mérkőzik annak szabadkai sporttelepén. A háborús
évek széfzavarták a kitűnő Bácska vezetőségének és játékosainak hatalmas táborát s csak
most került olyan kedvező viszonyok közé.
hogy újra megalakulhatott. De csapata kitűnő
kondícióban lehet, mert az emlékezetes MLSzDélkerületp válogatott mérkőzésen már több
játékosa a kerületi válogatottban szerepelt. A
SzTk tartalékos csapatta! megy a nehéz küzdelembe, mert Hörömpöly és Horváth csatárai
betegek. Helyükre az első csapat állandó tartalékait Maurícsot és Kakuszit állította a SzTK
szakosztálya, ugy hogy a holnap sorompóba
álló SzTK-csapat igy fest: Horváth—Berke,
Molnár—Köpfer, Teszler, Rácz—Vas, Maurics,
Kakuszi, Neuwirth, Rémay.
csapat, mintegy
száz tagu kisérette! holnap délelőtt fél 12 órakor indul a Szeged-Rókus állomásról.

g.
Ma vasárnap utoljára
K o v á c s Andor, a z o r s z á g o s h i r ü k o n f e r a n s z i e r
B a l o g h B ö s k e , a kiváló d a l é n e k e s n ő .
Dóri Giza, M a r g ó Z s i g a , T e s s z a duett,
Tóth Elly, P e s t i Ida, Pápai Vilma.

A jegyek őrültje.
5zinészneve!és.
Cserekereskedés.
Cipőrendelet.
Ftimfanulrnány. stb.

IsgijeR EÍQPS uátlüaTóH a PSÍŐ-SÉIB fözstiélon.
Előadás kedvezőtlen Időben a Tiszában.

liszt- é s terménykereskedő.

filmregény

négy

felvonásban.

Az ö s s z e s h a t ó s á g i c i k k e k n e k i s
pontos és előzékeny kiszolgálási
helye.
Kárász-utca 14. s z .

T e l e f o n G78,

BS

; Kelerncn-utca 7. sz.
; Iskola-utca 18. sz.
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Rendes helyárak.

S C H A T Z M. FIAI
URI SZABÓ ÜZLETE

Telefon 818.

Kölcsey-ufca 4.
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Szinger

Kornél rendfőnök
Molnár Jenőhöz

levele

a kegyesrendiefcről, a szegedi főgimnáziumról és egyebekről.

mmmTAiwiamm
kelő tizedesnek, Fábián Nagy Sándor huszár,
cimzetes tizedesnek, Rácz Sándor járőrvezetőnek, Rákos Antal, Máté' József, Schein József,
Káli Pál és Magéra Mihály huszároknak a 3.
honvéd huszárezredben az ellenség előtt tanusitott kiválóan vitéz magatartásuk elismeréséül
a 2. osztá'yu ezüst vitézségi érmet, a vitézségi
érem szalagján adományozta a kiráty.

— Nent lesznek

uj sorozások.

Budapestről telefonálja tudósitónk: A
Magyar Távirati Iroda jelenti : Több
budapesti és vidéki lapban hir jelent
meg arról, hogv a kormány egy legközelebbi rendeletével ujabb sor alá szólítja a 25—48 év közötti, eddigi sorozásokon alkalmatlanoknak talált népfölkelőket. Mint most illetékes helyről közlik, ez a hir a valóságnak nem felel
meg. Uiabb sorozás elrendelése nincsen
tervbevéve.

(A kegyes' tanitórend uj főnökét egyik régi tanítványa, dr. Molnár Jenő, A Nap és a
Borsszem Jankó szerkesztője meleghangú levélben üdvözölte: Szlnger Kornél a következő választ küldte -Mernyéről kiváló kollégánknak :
Kedves Molnár ur! Kedves emlpkek újultak rnieígj -sziVemben IszeretetteH'ks jeorainak
olvasásakor. A „kis l)orzas nebuló" képének
fölelevenedésével a fiatal szegedi tanár minden! emléke fölújult lelkemben a szegedi fölséges iskolának zsúfolt termeivel, ,a szerető
— A Pénzintézeti központ váltatja a
és ragaszkodó tanítványok százaival, a fia- központok ellenőrzését. Budapestről telefal tanár minden ambíciójával, áz örömök-' fonálja tudósitónk: Stterénvi rendelkezésére
kel és csalódásokkal.
tárgyalásak indultak meg a Pénzintézeti KözEgész egyéniségem eleme a nevelés-taní- ponttal abban az irányban, hogy ez az intéztás magasztos ügye v-olt. Uj foglalkozási kö- mény vállalja el az összes központok ellenőrrömben, amelyben föladatom lett az előbbihez zési szerepét. A tárgyalások már igen előreszükségea anyagi eszközök előteremtése, las- halaeott stádiumban vannak és a befejezéshez
san tndtam csak lemondani és csak bizonyos közelednek. Biztosra vehető, hogy Pénzintézeti
fájó rezignációval, legkedveltebb foglalkozó- Központ a minisztériummal való külön megsomról. S midőn most rendtársaim kitüntető állapodás alapján magára vállalja a feladatot
bizalma visszahelyez oda, ahova szivem min- és megfelelő szakerőket ad az akció lebonyodig vonzódott, sőt. élére helyez a nevelés-taní- lításához.
— Gróf Károlví Mihálv és Károlvi Imre
tás ügyének, u j lelkesedéssel megyek vissza s
bizom az Isteni gondviselésben, hogy megadja a f f é r j a . Budvpeslröl telefonálja tudósítónk:
Gróf Károlyi Mihály maga is és ügyvédié:
'az erőt, hogy sikerrel folytathassam ott, a
Polónyi Dezső, utián is több izben megsürhol négy és fél évvel ezelőtt elhagytam.
Az általános világégés ugyan nem kedvez gette már a gróf Károlvi Imrével való ismereVállalkozásomnak, de bízom a jó Istenben és tes ügye tárgyalását. Legutóbb már felséga viszonyok változásában. A szerető volt tanár folyamodványban is igyekezett megsürgetni
ügyének mielőbbi elintézését. Báró Karg honköszöni a kedves emlékű volt. tanítványnak a
gyengéd figyelmet és viszonozza szívből a jó- védségi főparancsnok a felségfolyamodványra
kivánatokat. A leggyengédebb búrokat, pen- most értesítést küldött gróf Károlyi Mihályhoz,
amelyben azt válaszolja, hogy ügye folyamatgeti az a tanítványom, aki ma. is csak tanárát
látja bennem és legkedvesebb tanítványaim ban van és ebben „megállapítások foganatosíttatnak."
részéről ma is a ..tanár ur" megszólítás.
— A szegedi tűzoltóparancsnok KonMily szén lett volna az önök busz éves
stantinápolyija
u'azotí a török tűzoltóság
találkozása! Mult emlékeink megújításai oly
uifászervezése
miatt.
Budapestről telefonálja
kedves, újra ifjúvá tesz, erőt ad a jövő küztudósitónk
:
Dr.
Wekerle
Sándor miniszterelnök
delmeihez, csak egy a fájó: látni, hogy az
intézkedésére
Erdélyi
Jenő
győri és Papp Feegykori tanárok közül már alig találunk élőt
renc
szegedi
tűzoltóparancsnokok
Kuharszky
és hogy mily széles rendet vágott a kasza már
Lászlónak,
a
Maevar
Tűzoltószövetség
titkáráaz iskolatársak soraiban is. Hogyne ragasznak kíséretében - Konstantinápolyba utaztak. A
kodnánk tehát a megmaradtakhoz! Fogadja küldöttek magukkal vitték Wekerlének a török
a rólam irt cikkben/foglalt visszaemlékezé- belügyminiszterhez intézett levelét, amelvben
séért hálás köszönetemet, de még inkább azért Wekerle készséggel fölajánlja a magyar tűzola sok derűs percért", amelyei falusi maganyom-, tóság szolgálatait a török főváros tűzoltóságákaai pompás Borsszem Jankójával szerzett. nak újjászervezése körül. A magyar tűzoltójLapjához, amely józan humorral, a drasztikus tisztek Konstantinápolyban szemlét tartanak- a
ós erkölcstelen 'teljes mellőzésével tud hatást legutóbbi nagy tűzvész színhelyén és gyakorelérni, a sok ötlethez, tréfához, a pompás, né- lati javaslatokat tesznek a mai fölszerelés kiha művészi rajzokhoz igazán melegen gratn : egészítését illetőleg. A magya^ tüzoitótiszteket
látok! Ilyen derűs legyen családi élete, jobbat
Konstantinápolyban Széchenyi Ödön pasa, a
nem kívánhat, szerető volt tanára:
török tűzoltóság főparancsnoka fogadja' és
•Szfingetr Kornél.
tiszteletükre az osztrák-magyar nagykövetség
palotájában ebédet ad.
Ebből a levélből a nemes magyar peda— Tanügyi áthelyezések, A hivatalos lap
gógus alakja szinte szoborszerű szépségben
szombati száma közli, hogy Jakobs Rózsa szelép ki, mintaképéül az u j és az elkövetkező gedi állami felső leányiskolái rendes tanítónőt
nemzedéknek. (Szinger Kornélra, a szegedi fő- a mezőtúri, Wencz Margit állami felső leánygimnázium volt tanárára és igazgatójára büsz- iskolái segéd tanítónőt a kolozsvári, Mayer
Mária békéscsabai segéd tanítónőt pedig a
kén! s meghatottan tekintenek föl diákjai.
szegedi állami felső leányiskolához helyezte át
— Kitüntetések. Fridrich Károly népfől- a közoktatásügyi miniszter.
— Eddig húszezer gyermeket szállítotkelő őrvezető címzetes szakaszvezetőnek az 5.
honvéd gyalogezredben, Borri Lajos népföl- tak el Ausztriából. Bécsből jelentik: Julius

25-ike óta minden nap több ezer gyermeket
visznek ki Ansztriából Magyarországba. Augusztus 3-ig háromezernél több gyermeket szállítottak el hajón és 17 ezret vasúton. Őfelsége
minden nap jelentést tétet az akció eseményeiről és nagyon meghatják azok a köszönő
levelezőlapok, amelyeket a gyermekek küldenek neki.
— A Szegedi Orvosegyesület küldöttsége a polgármesternél. Az uj és modern
városi közkórház mielőbbi fölépítéséért megindult akció ügyében — mint azt megírtuk —
az Orvosegyesület is állást foglalt pénteki közgyűlésén. A közgyűlés határozata értelmében
aztán szombaton délelőtt 11 órakor az Orvosegvesület küldöttségileg kereste föl dr. Somogyi
Szilveszter polgármestert, hogy az akció ügyében jóakaratú támogatását kikérje. Dr. Boros
József elnök vezette a küldöttséget. Az uj közkórház ügye ismét hajnalodik mondta a főorvos.
A város bölcs hatóságának mindenkor törekvése volt egy uj kórház létesitése, amely a
város viszonyainak megfelel és már úgyszólván
az első kapavágás előtt állottunk, amikor kitört
a világháború, amely minden munkát, minden
terv megvalósulását megakadályozta. Nem is
reméltük1" már, hogy a háború alatt még komqlyan beszélni lehessen a kórház épiíésérői. És
ekkor a legnagyobb örömmel kaptuk a hirt,
hogy a kormány nagy anyagi támogatást ajánlott fe! a kórház mielőbbi létesítésére és a
szegedi orvosok remélik, hogy a város hatósága
örömmel ragadja meg az alkalmat a kórház
felépítésére. Á Szegedi Orvosegylet, amelynek
hivatása a közegészségügy ápolása, szükségesnek látta, hogy megjelenjen a polgármester előtt
és őt üdvözölve arra kérje, hogy tegye magáévá
az ügyet: Dr. Somogyi Szilveszter polgármester
hosszabb beszédben'válaszolt s beszéde végén
a következőket mondotta a küldöttségnek: Azt
hiszem megnyugtató válasszal távoznak az urak,
ha bejelentem, hogy a jövő héten a főispán
úrral fölmegyünk a kormányhoz és ha — tudva
azt, hogy a kormányok nem áljandóak —
sikerül ott olyan kötelező irást kapnunk, hogy
a mindenkori kormány vállalja a költségek háromnegyed vagy megfelelő arányú részét, akkor
teljes erővel látunk hozzá a rég óhajtott eszme
megvalósításához.
— Havi Boldogasszony búcsúja. Augusztus 5-én lesz havi Boldogasszony búcsúja, a
mely egyben az árviz sújtotta yáros fogadalmi
ünnepe is. A szegedi hatóság nevében . dr.
Somogyi Szilveszter polgármester áz alábbi
meghívót küldte a törvényhatóság tagjaihoz a
búcsúra: Az 1879-iki árviz által rombadöníött
Szeged város újjászületésének emlékünnepévé
avatott Havi Boldogasszony napján, vagyis
augusztus 5-én az alsóvárosi templomban d. e.
9 órakor .ünnepi körmenettel egybekötött szentmise fog tartatni. Felkérem a törvényhatósági
bizottság tagjait, hogy a körmeneten és misén
minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.
— A gyerekszobából. Jancsi ötéves volt,
amikor ez' a kis apróság megesett vele. Az
apja sok mindenre tanította, egyes dolgokra
azonban nagyon gyakran, a tapasztalt és meggyőződéses ember konokságával. Igy történt,
hogy Jancsi már ötéves korában tudott a kártya és az alkohol kárhozatos voltáról. Jancsi
szemében rossz, sőt gonosz ember, aki kártyázik,' sört, bort, pálinkát vagy pezsgőt iszik.
Képzelhető tehát meglepetése, amikor a napokban az ebédnél egy üveg bort hozott a
nagymama az asztalhoz. Ez is minden évben
kétszer szokott megtörténni és a nagymama,
szerencsétlenségére Jancsinak is jelen kellett
lenni az egyiknél. Jancsi néz, néz, a szemei
nagykerekre tágulnak, amikor a nagymama már

"""A
Régi elismert kárpitos üzletemet és műhelyemet kibővítve egy nagy bútoráruházzal,
melyet a Kárász-utca és Klauzál-tér sarkán (Gaál-paiota) megnyitottam, hol a terjjobb
kivitelű uriszalonok, ebédlők, hálószobák, ugy mint teljes lakberendezések méSfányos
árakban kaphatók.
Tisztelettel B ^ U f l Mihály.

Szeged, 1918. augusztus 3.
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öntött is, nem birja ki szó nélkül:

— A nagymama bort iszik ?
— Egy pohárral fiam.
— Ha az apu megtudja, majd megharagszik.
Csak gonosz ember iszik bort.
— Hát én is gonosz vagyok?
— Még nem egészen, mert csak most látom
először bort inni.
— Móra István.

IÁ régen hallgató Móra István, a kiváló költő, testvére, Móra Ferenc látogatására Szegedre jött. Ez a város volt az, amely először látta ennek az igazi, erős magyar tehetségnek szárnyai bontását, a Dugomicsrrársaság emlékezetes ülése marad az, mi, kor Délegyháza jeles szülötte szűkebb hazája
- legnagyobb fiának. Petőfinek emlékét egy
minden szivet mélyen megillető himnuszszál ünnepelte. 1A Földszint, ez a szerény
oimü és szerény köntösű verseskönyv, Móra
István; első könyve, a legbiztatóbb magyar
indulások egyikét jelentette. Hogy a költő,
akinél magyarabbat és tisztább lelkűt ma
nem ismerünk, miért hallgat bosszú esztendők óta, szinte csak 'családi nagy ünnepeken
szólalva meg, annak is magyar oka van. a
magyar poétasors. amely vagy gyorsan ölő
méreg gyanánt pusztítja el a fiatal Csokonait, Petőfit, Reviczkyt, vagy lassú gonddal
őrli meg a legszebb tölgyeket, mint azt Kemény. Arany, Vajda sorsában példázva láttuk. Mi azonban erősen bízunk abban, hogy
a Móra István ládafiában olyan; szegények
kincse rejlik, amely szomorú, árva magyarok vigasztalására, nem sok idő múlva elő
fog még tündökölni nékünk.
— A református egyházközség közgyűlése. Mint már jelentettük, a református egyházközség ez évi rendes közgyűlését augusztus
4-én, határozatképtelenség esetén ll-érr délelőtt istentisztelet végeztével tartja meg az
egyházi székház közgyűlési termében. A közgyűlés tárgysorozata annyiban változik, hogy a
pótprezsbiteri tisztek betöltése, ami az egyházi
törvények értelmében csak a prezsbiterium
egynegyedének megújításával kapcsolatban ejthető meg, a mostani közgyűlésről a jövő évi
közgyplésre marad, amikor a prezsbiterium
egynegyede hivatalból kilép és újra választatik.
— Népünnepély Alsótanyán. Augusztus
11-én nagyobbszabásu ünnepélyt rendez az
alsótanyai tanítótestület a város tanyája melletti
Kisparkban, melynek tiszta jövedelme a szegedi
Tanitókháza alapja javára fog fordíttatni. Itt is,
mint a^föbbi népünnepélyeken, sok látni és
élveznivalő lesz. Körülbelül ugyanazok, amelyek
a katonanapokon elvonultak előttünk, a maguk
tarkaságában, Csupán egy tekintetben üt el az
ismert mulatságoktól ez a népünnepély, abban
tudniillik, hogy valóban népünnepély lesz. A
nép, az igazi nép fog itt mulatni és ha igaz
lesz, a nép fogja obulusait leadni a nemes cél
javára. Persze módjával, ugy, amint a magyar
paraszt szokta, aki még a gyufán is alkudik.
A mulatság délelőtt 9 órakor kezdődik, délben
jó paprikással és buckaival lesz megtoldva és
befejezésül már 2 órakor megkezdődik a tánc.
Ez a főrésze a mulatságnak. Ezért gyalogol el
hat órahossza távolságra a tanyai lány, meg a
tanyai gyerek. Hogy lesz-e a mulatság végén
egy kis parázs verekedés, azt majd a rendőrikrónika fogja megmondani, mert hiszen a virtuskodás is a népünnepélyhez tartozik,
rf®®®®®®®®®®®®®®®®
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Háborús nóták. Darabos Lajos, a hődmezővásárhelyi református egyház jónevü kántora ezen a cimen zenésítette meg Sassy Csaba
„Kárpátokon" és Hangay Sándor „Ima a
Szeret partján" cimü költeményét, melyek az
orosz front küzdelmeiből csendítenek vissza
szomorú hangokat. Darabos, aki zenei tehetségét már több munkában megcsillogtatta, ezzel
a müvével is emelte sikereit, mert a bájos
daliam, ami a zenei részből árad felénk, összhangzásban van a mélabús szöveggel, ami
ugy jön, ugy hat, mint egy szomorú őszi sirám, melyben benne zokog a fájdalom és a
lemondás.
— A tanulmányi szabadság meghoszszabbitása. Budapestről jelentik: A hadügyminiszter rendeletet adott ki, hogy amennyiben
a kései kezdet folytán megrövidült pótszemesztert a katonadiákok nem tudnák befejezni, tanulmányi szabadságukat illetékes parancsnokságuk tizennégy nappal meghosszabbiihassa.
Ezt a meghosszabbítást azonban csak azok vehetik igénybe, akik vizsgára jelentkeznek.
— Értesítés. A közélelmezési hivatal cipőirodája értesiti a közönséget, hogy részben a
felhalmozott munka, részben pedig a böranyag
hiánya miatt, ujabb rendelkezésig cipőbejelentési lapokat nem ad ki. A beadott bejelentési
lapokra az utalványok kiállítása folyamatban
van és az iroda elsősorban a julius hó 20-ig
beadott bejelentési lapokra adja ki az utalványokat és pedig 5-én, 6-án az A betűtől az
I betűig, 7-én 8-án J betűtől a P betűig és
9-én, 10-én az R betűtől Z betűig bezárólag.
A munka gyors menetét a közönség rendtartása és türelme csak elősegíti, miért is utalványokért mindenki csak akkor jelentkezzék,
mikor a sor nevének a kezdő betűjén van.
Munkások, cselédek és tanoncok csak kész
munkáscipőkre tarthatnak igényt a miniszteri
utasitás értelmében.
— Adomány. Dr. Sz. Gy, 50 koronát adományozott nálunk a gyermekstrandra.
— A szabadságolt katonadiákok nem
politizálhatnak. Budapestről jelentik, hogy

K ö n y öt-!£!2
hadsegélyezo

Szegedre

Jön

egy legújabb rendelet értelmében a tanulmányi
célból szabadságolt mindazokat a tiszteket (jelölteket) s általában honvéd (népfelkelő) egyéneket, akik e szabadság tartama alatt bebizonyitottan valamely politikai tüntetésben vesznek részt, illetékes póttestükhöz be kell vonultatni és meg kell fenyíteni.
— Panaszok a strandfürdő ellen. A
strandfürdő ellen ismét panaszok érkeztek hozzánk. E szerint katonatisztek belovagolnak a
fürdő területére. A férfiközönség egy része
nem ugy viselkedik, hogy megfelelő vezetés
mellett meg lehetne őket tűrni a fürdőben.
Többen azzal fűszerezik a fürdőzés kellemességeit, hogy megjegyzéseket tesznek a nőkre.
Teljesen kérges "lelkű embereket jellemző dolgok is előfordulnak, amikért megbotozást érmei minden ember, ha megállapítják róla,
hogy épeszű. Jóideje tudjuk, hogy bizonyos
fokú áldozatkészség kell ahhoz, hogy valaki a
háború alatt a strandra járjon. Még mindig
nem értjük azonban, miért nem lehet a módját
megtalálni annak, hogy a strandon minden jóizlésíi ember inzultusok nélkül fürödhessen és
hogy az oda nem való elemek eltávolíttassanak.
— A sertésárak uj megállapítása. A hivatalos lap szombati száma közli az uj sertésárakat. Sovány sertés 30 kg,-ig kg.-ként 14
korona, 30 kg.-on felül 90 kg.-ig 6 korona.
Hízott sertés* 125 kg.-ig 8 korona, 126 — 150
kg.-ig'8 korona 20 fillér, 150 kg.-on felül 8
korona 40 fillér. A nyers disznózsír legmagasabb ára métermázsánkint 1200, a friss sertéshúsé, ideértve a lehúzott félsertést is, 1050,
olvasztott disznózsiré pedig 1040 korona. Csomagolásért legfeljebb 6—8" százalékot lehet
felszámítani. Megyei törvényhatóságokban az
alispán, városi törvényhatóságokban a polgármester köteles megállapítani az elkészített, sózott, füstölt, paprikás, és egyéb csemegeszalonnaféléknek. valamint az elkészített sertéshúsnak és a sertéshúsból készült áruknak a
legmagasabb árait a termelő és a viszontelárusitö között való forgalomban.
— Az u j szegedi telefonkönyv példányonkin t kapható Váxnay L., Bartos Lipót és Engej
Lajos könyvkereskedésében és a Kecsketrafikban.
— A 307. honvédgyalogezred történelme.
A Csernovicot és egész Bukovinát védő hires
308. honvéd gyalogezred történetét a pozsonyi
13. honvéd pótzászlóaljnál írják meg. Minhogy
az ezred az egész országbql állíttatott össze és
különösen, mert az ott szolgálatot teljesített
tisztek jelenlegi tartózkodási . helve részben ismeretlen, azuton is kéri a 307. ezred történelmi csoport, hogy mindazok, kik bármilyen
rövid ideig szolgáltak a 307. honvéd gyalog-

(Szfi. István-tér.)
Maggg. T u d o m á n y o s S z í n h á z

Megnyitó

Előadás
augusztus
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Vasárnap,
augusztus 3-án és 4-én.
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Uj társadalmi dráma

Hétfő
Társadalmi dráma
Jegyek már vasárnap é s hétfőn
elővételben
kaphatók
délelőtt
10—12-ig é s délután 3—5-5g a
Paral Biifféhen, Széchenyi-tér 5 .

4 részben.

A főszerepben:

T HEA

SANDTEN.

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, vasárnap d. u
2 órától kezdve. Jegyek előreválthatok d. u.
3 órától, vasárnap d. u. fél 2-től kezdve.

Mmmfxmmziú

iíiiSV atigusz ÍŰS 4 "

ezred kötelékében, összes följegyzéseiket, fényképeiket, rajzaikat bocsássák a 13. honvéd pótzászlóalj XVII. b. (307. ezredtörténelmi) csoportjáeak rendelkezésére. A történetírási csoportnak szüksége van az összes tisztek cimére
is, miért kéri a volt 307. tiszteket, hogy jelenlegi tartózkodási hélyöket is közöljék.
— Robbanás egy municiógyárban, Bécsből jelentik: A felixdorfi municiógyárban szerdán robbanás történt, amely szerencsére nem
volt nagyobb arányú. Egy munkásnő ugyanis
elkésve dobott ki az ablakon egy véleílenül
működésbe jött kézigránátot. A gránát felrobbant és robbanását okozta néhány más gránátnak is, amelyek a szomszédasztalon feküdtek. Ez az ujabb robbanás megölt egy embert,
mig nyolcan súlyosan, és még néhányan könynyebben sebesültek meg. A robbanás tűzbe
borította az egész épületet, szerencsére azonban az aznap gyártott muníció már nem volt
az épületben, hanem a szabályok értelmében
már vagonba volt rakva.
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Felhívás a sertéséknek aa országos közellátás céljaira való
hizlalásra.

Az Országos Sertésforgalmi Iroda által
Csongrád vármegye, Szeged szab kir. és
Hódmezővásárhely tvh. városok, továbbá Csanád-vármegye központi és nagylaki járásainak
területére főbizományossággal bizatván meg:
felhívjuk azon gazdákat, kik 20 darabnál több
sertést óhajtanak közcélokra hizlalni, hogy sertéseik lekötése végett irodánkban (közvágóhíd)
•legkésőbb augusztus 10-ig megjelenni szíveskedjenek.
Azon gazdák, akik 20. darabnál kisebb
számú sertést szándékoznak az országos közellátás részére hizlalni, dr. Gerle Imre urnái, a
Gazdák Sertéshizlaló Szövetkezetének
— A hivatalos vizsgálat a repülőposta Szegedi
elnökénél (Tisza Lajos-körut 69. szám) jelentkatasztrófájáról. A sajtóhadiszállás a bécsi- kezzenek.
budapesti repülőpostaforgalomban rövid időSzeged, 1918 augusztés 1.
közben történt halálos katasztrófa ügyében
Szegedi Hüs- és Vásárpénztár R.-T.
hosszabb közleményt ad ki, amennyiben megállápiija, hogy Német őrmester lezuhanását
Kávéházi tőzsde. Budapestről telefonálja
csekély magasságban végrehajtott éles kanyarulat okozta. Varga főhadnagy katasztrófáját tudósitónk: A mai tőzsdei szünnapon a kávépedig motorhiba idézte elő. Varga főhadnagy- háziban összegyűlt törzstagok között élénk
ról megállapítják, .hogy valóban nem volt vizs- üzlet fejlődött ki. A kulisz értékekben jelenté-^
. gázott pilóta, de viszont a tanfolyamot sikerrel keny áremelkedés állótj be. A korlátpapirok
végezte el.és' formalitás szempontjából tekin- között főleg a Spodium iránt mutatkosott nagy
tettek el a vizsgájától. Ami a gépek állapotát kereslet. Előfordult kötések: Magyar Hitel 1340,
illeti, minden felszállás előtt megállapítják azok Hazai Bank 646, Fabank 980, Közúti 808,
kifogástalanságát, ami mindkét esetben meg is Spódium 785, Salgótarjáni 1188.
A budapesti keleti vásár. A keresketörtént. A gépek technikai berendezése kifogástalan, de tényleg nem a legmodernebb tí- delemügyi miniszter megengedte, hogy azok a
kereskedők, akik az augusztus 16—23 között
pusok közül valók.
— Vasúti szerencsétlenség őt halottal* rendezendő budapesti keleti vásárt óhajtják
Budapesttől jelentik:, A sülysápi állomáson meglátogatni, kedvezményes vasúti jeggyel utazszombaton reggel súlyos katasztrófa történt. hatnak. A kereskedők e célra igazolványt kapTöbb kofa, aki. Budapestre készült, a vonat nak, amely őket feljogosítja, hogy magasabb
túlsó oldalán igyekezett fölkapaszkodni. Nem kocsiosztályban az alsóbb kocsiosztályra válvették észre, hogy épp akkor jött arra egy tott jeggyel utazhassanak. Az utalni szándészerelvény, amely a íölszállók közöl többeket kozó kereskedők az igazolványra vonatkozó
lesodort.es elgázolt. Öt asszony meghalt, kettő igényüket legkésőbb augusztus 9-ig tartoznak
súlyosan megsebesült. A súlyosan sebesülteket bejelenteni a szegedi kereskedelmi és~ iparVárró Erzsébet 28 éves földmives asszonyt és kamarában.
Rekvirálják a szénát és a szalmái.
Zornai Máténét Budapestre hozták, ahol a
A
hivatalos
lap szombati száma rendeletet kömentők már várták a keleti pályaudvaron.
zöl
a
széna,
a tavaszi szalma és alomszalma
— Könyőt-testvérek hadsegélyző cirkusza zár alá vételéről,
és közszükség
hétfőn, augusztus 5-én este fél 9 órakor kezdi leti célokra való használásáról
igénybevételéről,
zár alá
szegedi előadásainak sorozatát a Szent István- vétel azonban nem akadályozza megA
a
birtokost
téren. Jegyek ma vasárnap és hétfőn délelőtt abban, hogy takarmány- és alomkészletét a
10 —12-ig és délután 3—5-ig a Paral-büffeban íöldmivelésügyi miniszter által meghatározandó
elővételben kaphatók.
mértékben saját állatállományának ellátására
— idény újdonságok. Kész női- és felhasználja. A törvényhatóság első tisztvihelője
leáryfelöitok, blúzok, aljak, ruhák, alsók, köteles a rekvirálást haladéktalanul elrendelni
selyem trikó kabátok és hntzok.Mérték szerint és foganatosítani.
készülnek elsőrendű kivitelben felöltők, koszA romániai termés. Bukarestből jelentik
tümök, aljak stb. mérsékelt áron J REMÉNYINÉ Az Agrárul című mezőgazdasági szaklap szedivatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyi- rint nemsokára egész Romániában befejezik a
tér 2. (Főposta mellett.)
— Akinek finom szerkezetű órája van
"az javíttassa Pápai ctbnométer órásnál
iskola-utca.
Telefon
Telefon
807.

VASS

807.

Mozgó szinház.

Ú
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IRÉN

és
jegyesek

LEGÚJABB.
PÁRIS. IÁ Rejuter-üigyri^ksqg jelenti:
Maivy ügyébein, a, főállaimügydísz* ik(ijelenítette! záróbeszédében, iM.alvynak fflejm volt
szándéka, hogy elárulja a hazát. Nem akarja* Malvyt Boló hasával összehasonlítani, a
lazaáruláisra vonatkozó vádat tehát egészen dtejti. A katonai lázadásokért. azonban
elelősmek tartja és bünrészességért kéri elitélését. x
BERN. Ghurchil bejelentette az akóházban, liogy Biminghamban és Corvemtry nyugati részében a sztrájkoló munkások jelenté-einy része isimét megkezdte a munkát és
hogy étet a példát bizonyára .mások is követni fogják.
BERLIN. Azon japán csapatok létszáma, ahielyeket Vladivosztokban partra tettek, 200 ezerre rug.
ROMA. Az 1917. évi turiui események
ügyében megindított perben a katonai törvényyszék elnöke ma olvasta fel az ítéletet,
E szerint Barberit 6 évi és 1 havi fogházra,
Avezzanat 4 évi fegyházra, Ferratit 3 évi és
1 havi fegyházra ítélték. A többi vádlottat
felmentették.
ROTTERDAM. Az angol léghajózásügyi hírlap felszólítja a 25—45 év közötti
angol nőiket, hogy jelentkezzenek tömegesen léghajótiszti szolgálatra.

Clemenceau lapja a német militarizmus letöréséről.
GENF, augusztus 3. A Homme Libre,
Clemenceau lapja az ötödik háborús évforduló alkalmából vezércikkben a következőiket irja:
— Föladatunk ugyanaz, imint 1914 augusztus elsején volt: folytatni a háborút, még
pedig azért, hogy a német militarizmus't letörjük" és a világot örökre megszabadítsuk
a német uralomtól.

Kincs többé gnmmihiány.
Rongyos és használhatatlan kerékpár
külső gummiját vigye felujitás vegett
n F £ ? V

F H F
varrógép kerékpár é s
ÍLilJ'JL. gramofon raktárába.
S z e g e d , K i s s - u t c a keleti-palota.

Vasárnap augusztus 4-ért.

Erna Moréna, a legérdekesebb filmmüvésznő felléptével

SALVO HUGÓ

Duza aratását. A buza minősége változó. Azokon a helyeken, ahol a termés bő, jó a minőség is, ahol gyenge a termés, a szem is silányabb. A kicsépelt gabonát már osztják is a
megszállott területek városainak lakossága
(özött. Sok helyütt megkezdték a zab aratását
is. Az utóbbi napok kedvező időjárása sokat
avitott a tengerin.

Férfi- é s gyermekruha s z ü k s é g l e t
legmegbízhatóbban é s l e g o l c s ó b b a n
beszerezhető.

Minden külön 'értesítés helyett.
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T e l e f o n : 4-ft5.

Telefon : 4-95.

használjon

*

'

f

„Anfilosin"-!
Eap&afi! BBBbETElO KígyHMszeMbao
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Dráma 4 részben.
Előadások d. u. 3 órától kezdve. Gyermekjegyek
csak az első előadásra érvényesek. Jegyek előreválthatok d. u. 2-től kezdve.

Csikós Fcreocz

cukrászdájában Kossuth L.-sug. 61.
minden nap friss sütemény kávé, tea, kapható.
Mindenféle megrendelést elfogad.
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te, nem is tudom már miféle úrral vagy mifélével,
ismeretségben voltál
'
>
M O Z I .
—
Él!?
LUGANO, augusztus 3. Pasics szerb
oooo
Nagyot akart mondani az asszony, de abbá
miniszterelnök, mint a Corriera della Sera
A ballerina hőstette cimü pompás film- hagyta. Megtörve borult a férfi vállaira s ott
jelenti, Rómába érkezett és tanácskozott dráma kerül vasárnrp vetítésre a Vass-mozikönyörögve, szinte esdeklően mondta:
• Sonmlnq külügyminiszterrel. Ugyanazon lap ban. A minden jelenetében érdekes, pazar
— Ne hidd! . . , A mindénható Istenre kérszerint ezután Nizzába, más lapok szerint kiállítású dráma főszerepét Erna Moréna a leg- lek, ne hidd, mert hazugság.
érdekesebb filmmüvésznő játsza. Egy nagyPárisba utazott tovább.
!S azután heletemettp a kendőjébe az arszerű vígjáték egészíti ki a kitűnő műsort.
cát, sirt.
Ujabb harc a bolseviklek és
Később zokogta:
cseh-tótok között
— IAz Isten l á t j a a lelkemet, hogy életemben az első bűnöm. De nem lesz több, fogadom
T{égi
világból.
STOCKHOLM, augusztus 3. Ufa köra boldogságos szűz (Máriára.
*
nyékétől északra a szovjet-csapatok és
Az ember megdöbbent.
cseh-tót haderők 'kőz/t ujból hatalmas csata
- Szegedi
történetek.
—Részvétet és végtelen fájdalmat érzett a
lelkében. Az önvád pedig, megfenyegette,
van folyamatban.
Irta: Cserzi/ JYÍihály.
— Látod! . . . Te is olyan vagy, mint a töb69
Nem végezték ki Mirbach
bi férfi. Lealázzátok a gyönge, tehetetlen nőt
FEHÉR VIRÁGOK:.
a sárga földig. Kacagtok rajta. Kigúnyoljágyilkosait.
—. Kacér 1 — akasztotta meg a beszédet sér- tok, Mulattok," hogy megtudtátok csalni s azSTOCKHOLM, augusztus 2. A Pétervá- tődve az asszony, — Ki mondja azt, hogy én után, mikor össze van törve, odavetitek az
ri Távirati Iroda mgcáfolja a legutóbbi idő- kacér voltam . . # Azérf, hogy fiatal létemre utolsó tőrszurást! .
i— Nem szégyenled magd! . . . Sirsz!?. . .
ben a semleges álllamdk sajtójában elter- bartáságos voltam, moslyogtam, szivesen vet(Gyerek
...
jedt közleményeket, melyek szerint a gróf tem a fiatal emberek udvarlásait, azért kacér
F o l y t . köv.
voltam?!
.
.
.
.Nem,
né
liidje,
nem
voltam
kaMirbach volt moszkvai német követ megcér kedvesem, csak az élet kacagott ki belőlem. t i i a i i a i H i n M n u i i m n n m M l i i i M n i i n M i M
gyilkoliásával .gyanúsított, Spiridonova és
— Mondjuk, hogy kacér voltál, hiszen nem
Felelős szerkesztő: Pásztor JSzstl.
Kamlkov baloldali forradalmi 'szocialista ve- olyan nagy dolog az.
Kiadótulajdonos: Váraay L.
-z ér eket kivégezték.
— He nem voltam, —1 dobbantott az aszszony — sose voltam , . .
Angol vélemény a blokád— A leánynak e szerint joga sincs az élethez!? Csak a férfinak van!?
miniszter beszédéről
NYILT-TÉR.*)
— Van, van, de mindenkinek csak bizonyos
STOCKHOLM, augusztus ,2. Az a be- mértékkel,
Köszönetnyilvánítás.
széd, melyet Geddes angol blldkadminiszter
— Nézze meg az uri leányokat. Utcán, odaMindazon rokonainknak, jóbarátainknak és
kedden az alsóházban tartott a hajóépítési haza csakhogy föl nem falják a fiatal embe- ismerőseinknek kik felejthetetlen gyermekünk
politikáról, meglehetősen szkeptikus fogad- reket. És ebben a félórában ez, a másik fél- végtisztességén megjelentek, részvétirataikkal
tatásra talált .a lapoknál. Főleg a Times bí- órában már a másik teszi nekik a szépet. Hát felkerestek, hogy ezáltal mérhetetlen fájdalmunazok akkor mind kaeérok?
kat enyhitsék, valamint a m. kir. II. honvédrálja nagyon a miniszter szavait, „Nézzünk
— Azok mások,
kerület parancsnokságának a diszszakasz és
a dolgok szemébe" cimü cikkében a lap azt
/— Miért? . . . Azok épp ugy tartoznak a. zenekar kirendeléseért ezúton mondunk hálás
irja, hogy az angol hajógyárak német ten- világgal számolni, mint mi. Azért, hogy mi köszönetet.
Sandberg-család.
geralattjárókkal vívott harcban még mindig egyszerű iparosoknak a gyermekei vagyunk?
Nem
a
születés,
hanem
a
fölfogás
és
a
tisztesaluli vannak. Ez az igazság, és nem használ
*) Ezen rovat alatt közlöttekőri nem vállal feletség teszi az "embert.
lóssézet a szerkesztőség.
semmit, ha ezt bárki is eltussolni igyekez— Tudom, tudom . . . He az ott divat, fel
nék. Gedidels, ugy látslzik, át akar siklani a ee tűnik. Polgárleánynak nincs megengedve,
valóban döntően komoly és fenyegető ténye- ami amazoknak szabad.
Széchenyi-tér 5.
ken, pedig sokkal jobban tenné, ha kikutatná
— Hátba mi ugy öltözködnénk, Olyan di vatoTelefon 1 7 - 0 7 .
az angol hajóépitőmüheíyak e gyengeségé- san búznánk össze a szoknyáinkat és emelgyönyörű virágok,
A
pontos kiszolgálás,
nek okát. Ez az ok a Times szerint a kikép- nénk fel a cipőnk száráig, mit szólna akkor
a világ?
olcsó árak I I I
zett munkásokban való hiány és a szakmun— Elitélne,
kás qk elifontálTása, akik nem akafják. megen— Ugy-e elitéin e — mondta keserűen az
igedni, hogy tanulatlan muriká'sok is alkal- asszony — és igazságtalan lenne. Minthogy
mazhatók legyenek a hajógyárakban. A Ti- sokban igazságtalan, mert, amit az egyiknek
fürdőszoba berendezések öntötvas fürdőkádak szolid
mes végül azt irja, ,hogy az amerikai hajó- megenged, ugyanazt a másiknak bűnül rójja
árakon FOGEL EDÉNÉL. Mintaraktár Takaréktár-u.
gyáraik ezidőszerijit (határozottan (jobban f e l
8. sz. Ipartelep Török-u. Kossuth-Lajos-sug. sarok.
—
No
jól
van,
hát
menjünk
tovább.
MondAlapítva 1892.
dolgdznak, mint áz angolok.
juk, hogy nem voltál kacér, noha tizenhat év
óta nagyon nagyot változott a világ. — Ma
föl se tűnik, ha a leányok tul lépnek egy kií
Hölgyek!
SSSlg csit a határon. Ma elmennek a kávéházba, újsineg,
ságot olvasnak, olyant is láttam, aki ebédnél
sák,
ponyva köté,áru
cigarettára gyújtott a vendéglőben. BiciklizNem kell púder é s festék itt van a
H e s s e r é s B u c h w a i d cégnél, (TiszaLajos-körut, az
uj ref. palotában) a leigutányosabban szerezhetők be.
nek, lQvagolnak, sétálnak, játszanak, otthon
•mauanwi
pedig elfoglalja a helyüket a szolgáló, aki
szintén kalapban jár és divatos ruhákat varrat, Egy kisasszony helyett kettő .van otthon
s z í n e s puderkrém ! Kapható rózsa és fehér
és az apjuk belebondul a kiadásokba . , „
színben.
ÁRA: 3 korona.
— Hát ezért vetettél meg?
Estélyi krém, SE^ 8 koI ,
e l ő f i z e t é s i ára
Szegedem
— Nem ezért, hanem azért, mert az élénkKérje minden gyógyszertárban és drogériában:
egy évre . . . .
36.— kor
séged miatt akkoriban szóvá tettek. Én maSzétkiildi: „DIDO" kozmetikai vállalat.
íéievre
.
.
.
18.—
gam sem tudom hát, merre, mit hallottam
m
Budapest, VII., Almásy-tér 15. szám,
rólad.
negyedévre . ,
9.—
„
— Én rólam? — kérdezte izgatott meglepeegyhónapra . .
3,—
„
téssel az asszony és a férfi elé állt,
,— Te rólad, kedvesem, te rólad.
Vidéken:
.— És mit mondtak?
egy évre .
.
36.— kor.
— Már nem emlékszem,
Kertész Sándor . v . v . w Szeged.
f
é
l
é
v
r
e
<
<
18.- „
—. De mégis. . . Ki mondhatott én rám va9 . lamit,
miikor
olyan
voltam,
mint
a
nap.
negyedévre
Hálószobák, ebédlők, uri- é s leány— Olyan? — kérdezte lágyan ós szelíden,
szoba berendezések állandó kiállítása.
kacsintva egyet a férfi.
Főfizlet: Feketesas-utca, (Szivessy-ház.)
—i Olyan! . . . — pattant föl elvörösödve
Butormintaraktár: Feketesas- és Kigyó-ulca sarok
A Délmagyarország telefonjai
most az asszony. — És erre esküszöm neked
Telefon: 1576.
Jani, az életemre és a gyermekeimre.
Kiadóhivatal
81
— Pedig látod, akkor azt mondták, hogy
Szerkesztőség
806.
Pasics tanácskozásai Sonninóval,

Virágház

Vízvezetéke munkák

r
"

Z

„DIDO"

""

Bélmagyarország

DB1LMAGYAEOKSZAB

Szeged,. 1918. augusztus 4.
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KENDERESI
SZEGED.

11

BUTORARUHAZA

Főüzlet F e k e t e s a s - u f c a 1 6 . (Keleti palota.)
.v.w.v.v.
munkatelep é s fióküzlet: Oroszlán-utca 2 1 . (Sárd-ház)

TELEFON: 8

3 6 .

Elvállal m i n d e n n e m ű a s z t a l o s é s k á r p i t o s m u n k á k a t , u. m . : hálók, ebédlők, uri- é s
l e á n y s z o b á k , k o n y h a b e r e n d e z é s e k s e g y é b b m o d e r n f e h é r b ú t o r o k a t . SzaSongannit ú r á k , d i v á n y o k , o t t o m á n o k , l e á n y s z o b a g a r n i t ú r á k stb. Külön n a g y favifó t e r m e k .

poctosas H Jutányos árban fözMself. . \ v .
Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni
hogy a C 0 R S Ó-M O ZI HÁZÁBAN (Pallaviciniutcában, a városházával szemben)

Butorszáliitási é s ber a k t á r o z á s i vállalat

-

UNGáRBENŐ!

szállító.

Telefon : 4 3 |

J í a r i a

épület-, műlakatos, házicsengőszerelő és gépjavító-műhelyt

j f g o s í o n

Jogmüierme
JCigyó-uica
Jelefon

nyitottam, hol a szakmámba vágó mindenféle munkák, úgymint: épület vasalások, zár-javitások,
tűzhely-, üstház-készités és javítás, redőnyök
szerelése és javítása, villanycsengők szerelése
és javítása stb. pontosan és jutányosán eszközöltetnek. — Levélbeli hívásra házhoz megyek. A n. é.
közönség szíves pártfogását kérve, vagyok tisztelettel

1.

13—6%.

Donáth Gyula,
férfi ás siSi divatcikkek
iegnag|$i»bls raklara. —

lakatos-mester.

„ S I G O R I N "
csoda gyorsasággal irtja

a
fzhafóbb cég. Ü
beszerzési forrás*

p o l o s k á t . '

Kis üveg 4 K. Nagy üveg 1 6 K. 1 darab
kendő 2 K. Kapható: Vajda I. é s S e g e s v á r y , drogériában B a r c s a y é s Zakár
gyógyszerészeknél.

Jégbehütött cukrozott gyümölcsök.
Üditő italok. Házilag készitett
sütemények. Sajtok. Köritett
liptói. Frissen csapolt sör.

Magyarországi főraktár:
REMÉNY-gyógyszertár, PÉCS.
Csekonics-u. 6.
Telefon 8 5 4 .

Széchenyi-tér
TeSeföK 855.

A világítási rendelet
határozatait a fényhatás
csökkenése nélkül csakis

e l c s í p oS! M a t a i
Legújabb tavaszi divatujdonságok Berkovits modellek után selyemruhák blouseok, aljak stb.
legjutányosabb árban.

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „China hajszesz"
által. Ára K 3.— Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged, Széchenyi-tér.
Nincs többé fogfájása annak, ki a
w—m*>
í m 'u
« használja.

Flóra szájvizet s ^ og _

ápoló készítmény. Egy üveg ara 2 K 50 iiiiér.
Matt BAR8831! KfiBŐbV ouaauszentárában Bííüttflitf-ttf )2.n.

5 - 8

hold rendezett
vennék felszereléssel.
Vásárhelyi sugárul

i

fél-wattos
lámpákkal

Aradi-utca 5 . s z á m .

P a r a l - B u f e t t

I « Hü

Az ö s s z e s h a n g s z e r e k é s
beszélőgépek
legnagyobb
r a k t á r a . Javítások szaksze-

lehet betartani.

Ió
l n n ü, 60

L,

riien é s g y o r s a n k é s z ü l n e k .

TongsrsmSámpákat.
S z ő n y e g e k , inoqueíte pSüschök, á g y á s asztalterítők, csipke és szövet
f ü g g ö n y ö k legnagyobb választékban

Ha ő s z ü l a haja használja a
mely 3 nap
alatt vissza

Flóra hajvizét, adla aha,

eredeti színét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7
Hapiistt BBBG881Í Kii80bt güSjiissírürá&sa iztaKinil-ttt

IMI 1M

M

mM f

ajánlunk
maximális árban.

szöllőt
szőnyegáruházában

3 2.

Bápász-uíia 15.

Szeged, Kárász-ufca (Wagner-palota.

Fenyő testvérek Szeged,
gyarmatáru-termény- és lisztn agykereskedö.

és koszorúk olcsón, ízléses kivitelben
kaphatók Horváth Károly cég virágüzletében, .v.v. Kárász-«fca 11. szám.

Veszek régi, jókarban levő könyveket. Ajánlatok a kiadóba.
Tiszta makulatura újságpapír, és hulladékpapirkapható. Cím a kiadóhivatalban.
Törökkanizsán; vasúti állomás mellett modern magánház füszer-üzlettel azonnal eladó bővebb Kövesi Béla, Szeged Margif-u. 28. "I. 10.
Belvárosban jó vendéglő kerthelyiséggel
azonnal eladó bővebb Kövesi Béla ^Margit-utca
28, I. em. 10. a.

és egyébb ipari üzemekre alkalmas
b a r n a s z é n é s f a g z é n min- s
den menynyiségben kapható a Városi Közélelmezési üzem telepén,
Mérei-utca 151b.
Telefon 231.

$ ű M í fs
ysr

v

yy

Polgári- é s egyenruha
..*.•. s z a b ó - ü z l e t .
w .
p Megrendelést fazon, munkát
fordítást, átalakítást vállal

•

Van szerencsém a n. é. közönség figyelmét falhivni arra, hogy városunk egvik legkellemesebb
szórakozó helyét, a Róka utca 6 sz. alatt kibéreltem és újonnan átalakítva aug. 1-én elsőrangú
i i . i zenekar állandó közreműködésével megnyitottam.
Tisztelettel C s u p o r József kávés.

I
I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

Bafeös Sándor

hsTItlT

Iskole utca — 8. Szolid árak.

Szeged

(Szeged, 1918. augusztusr 4.

DíaűMlAGYÁMXRSZAiG

12
sz. kir. város közélelmezési

hivatala.

Hirdetmény.
Az Országos Közélelmezési M. Kir. Minisőter Ur
ad 207018/918. e!n. szám alatt a cséplés és őrlés gyors
lebonyolítása tárgyában az érdekelt minisztériumok és
hivatalok részéről az oda a hatóságoktól beérkező
íigydarabok gyors elintézése céljából külön tisztviselő
kijelölését kérte. A ministeriumok részéről kijelölt
tisztviselők a következők: A m. kir. Országos Közélelmezési Hivatalban Térty Béla főerdötanácsos, a m. kir.
jFöldmivelésügyi ministeriumban dr. Mayer Károly ministeri osztálytanácsos, a m. kir. Kereskedelemügyi
ministeriumban Hainzmann István kir. főmérnök, a in.
kir. Honvédelmi ministeriuban Pécsy Sándor ezredes,
a cs. és kir. Hadügyministeriumban Nabecky Ferdinánd föhadbiztos. a központi szállítási vezetőség (Zentral-Transportleitung Hadügyministerium Wien) részéről
Bartek őrnagy. A pótlásügyi főnökség (Chef das Ersatsvesens Wien VIII. Hiersing Eduárd Klein-gasse
No. 8. részéről julier Ferenc alezredes, az Orsz. Szénbizottság tisztviselő megjelölése nélkül.
Az ügydarab borítékain „Cséplés", illetve „uj liszt"
feltűnő megjelölését ke l teljesíteni.
A csépiésre és őrlésre vonatkozó összes felterjesztések tehát közvetlenül a megjelölt elődök nevére
cimzendő.
Felhívom az összes hatóságokat és hivatalokat
hogy az ily ügyek leggyorsabb elintézése érdekében a
Közélmezési Minister Urnák fentebbi rendelkezését
lelkiismeretesen hajtsák végre.
Szeged, 1918. juius hó 30.
6429/918. ké sz.
2—3

ARADI-UTCA 6. SZ.

Ajánlom saját gyártmányú
mindennemű bútoraimat
Telefon:
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és cikkekben eredeii gyári árak mellett legnagyobb
Telefon

optikai üzletében
SZEGED, Széchenyi-tér
immmmmmmmmmmmammmsmm

12—04.

|
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Telefon sz.

Hirdetmény.

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

16.
84,

109S.

gőzerőre berendezett vegyi ruhatisztító- és kelmefestő ipartelepe.
F i ó k ü z l e t e k : Mikszáth Kálmán u. 9 . , Valéria-tér s a r o k , T e l e f o n 9 9 4 . é s G i z e l l a - t é r 3 .
s z á m , T e l e f o n s z á m 1 0 5 5 . Fióküzletek óideken : H ó d m e z ő v á s á r h e l y , S z e n t Antal-u, 9sz., Zenta. Főtér., K i s k u n f é l e g y h á z a , K o s s u t h utca 15. s z á m .
Férfi öltönyök, női ruhák, piperedolgok stb. a leggondosabban vegyileg tisztittatnak. Gyászesetekben szövet- és selyemruhák, férfiöltönyök soronkivül egészben festetnek feketére. Plüs- és
bársonygőzölés szakszerűen eszközöltetik. Jó munkáért elismerqlevelek az ország minden részéből.

hivatala.

Szeged, 1918. augusztus hó 1.
5510/918. ké szám.

álaszfék

fCasrisicstf-ufca

polgármester.

Értesítem a város közönségét, hogy a közélelmezési m. kir. Minister Ur 119000/918. sz. távirati rendeletével meghagyta, hogy mindazok, akik a korábban
kiadott hirdetmény értelmében augusztus hó 16-tól
ii ásfél hóra, azaz szeptember 30-ig terjedő időre esedékes gabonamennyiség vásárlására igényüket bejelentették, a beszerzési utalványokat a jelentkezés sorrendje
szerint oly mértékben, mely a Hadi Termény r.-t itteni megbízottjánál
készletként
rendelkezésre áll,
augusztus 5-től kezdödőleg kiadhatom. Az ily beszerzési utalványok átvételéért jelentkezni lehet szerda és
szombat kivételével naponkint Domonkos Mihály gabona osztályvezetőnél, városi közélelmezési hivatal Jókai-u. 2. A beszerzési utalványok ellenében mindenki
köteles a maximális árat, továbbá K 5. piámiumot a
H. T. és hatósági stb. jutalék fejében K 4-et q-int megfizetni a Magyar Általános Hiteibank szegedi kirendeltsége pénztáránál (Kígyó-u. 2.) hol a beszerzési
utalványban megállapított gabona menyiséget kiutalják. A befizetés kedden és pénteken-délelőtt 9 órától
12-ig, a gabona kiadás ugyanazon napokon délután
:-í-tól 7-ig nevezett intézet felsőtiszaparti, a régi Zsótér-féle raktárból fog megtörténni. Figyelmeztetem a
jelentkezőket, hogy a rendelkezésre álló kevés buza
mennyiség miatt csak búzára nem számithatnák, hanem búzát és íozsot aranyosan lehet kiszolgáltatni.

844.

tmmmtBwmsmBwap
b
s/

Df, Somogyi Szilveszter,

Szeged sz. kir. város közélelmezési

2—3

Telefon:

844.

•ni nertész Sándor
müasztaios é s kárpitos
|

butorkiállitasát.

Legolcsóbb beszerzési forrás 1
Fekstesas-u. Kígyó-utca
Telefon

Nagy választék.
sarok.
Telefon

15-76.

15-76.

gyertyáiiosi konvikímh m

flIMMict kízépiiHolai taplót
Igazgató: Lippay György dr.
(Szeged, Kosjn'b-itci 25. I«k Íj vMa fiífl \ áll. főgimn.
tanár. Prospektus kívánatra.
Qi^ii, noots
m e s é s e k , mert a s z a k m ű h e l y é b e n javított írógépek tényieg mesések.

és egyenruházati felszerelési
cikkek legkedvezőbb beszerzési forrása.
SZEGŐ ÁRPÁD hadfelszerelési intézete
Szeged, Kölcsey-utca 10. sz.

Telefon 291.

pr.
w 0 J f m 0 J .

ró g é p s z a l a g s z é n p a p í r s t b . uj é s h a z s n á l
í r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnaft
SZEGED, Széchenyi-tér
Telaton 3 8 .
sz

32 Bjasnan ifteefí

1 V i s z k e i e g s é g e t , s ö m ö r f , Hl h í
a leggyorsabban elmulasztja a dr. Fle?ch-fé!e ere-

ül i l l l l i l l .

deti törvényesen védett „SBBBDF0BM-HE1ÍCS"
Nincs szaga. Nern piszkít. Mindig eredeti pecsétes
dr. Flesch-fálét kérjünk. Próbatégely 3 — K. nagytégely 5-— K. családi adag 12— K. Szeged és
Vidéke részére főraktár BOKOR és VAJDA gyógyszertár Kállay Albert-utca, Szegrden. Vételnél
a „SKABOFORM" védjegyre ügyeljünk.

• •• •

Aranyat kap a pincéjéből
ha sampignon gomba termesztéssel foglalkozik. Semmi befektetés nem szükséges, Bármely pince, kamra,
üres szoba alkalmas. 5 0 - 60 korona napi mellékkereset. Télen nyáron állandóan űzhető. Gombacsirát kilónként 7 koronáért, öt kilót 27 koronáért használati utasítással küld:
RETEK LAJOS G u b ó dCZEGLÉD.
y-utca 5 s z á m
Nyomatott Várnay L. könyvnyomöátábati,

fcárssz-utca

í
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