Szerkesztőség:
SZEDED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZAtf.
A szerkesztőség telefonba: 305.

Szopd, 1918.

ELŐFIZETÉSI ARA :
egész évre 36.— K.
negyedévre 9.— K.
félévre . . 18.— K.
egy hónapra 3.— K,
X g j r e . . . A l i á r a 14
flllár,

VII. évfolyam, 183, szám.

K i a d ó h i v a t a l :
SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÍ

Pl,

A kiadóhív jtal telefonja: 81.

Vasárnap, augusztus II.

Az olasz háború nem az olasz nép há- jtomobilgyors fantáziája se mert megvalósiborúja, ezt minden bersaglieri ós minden laz- • tani.
Igy jutott eí végül d'Annunzio szent IstIrta: Juhász Gyula
zarom tudja jól és ha nem tudta volna, az
Avantiból elégszer olvashatta volna maga ván tornya felé, ahonnan proklamációjáf á
.Oabtriele d'Annwizio, aki körülbelüli egy d'Annunzio is.bécsi nép tejére szórta. Az olasz költő legolasz Szomory Dezsőd több hagyománytiszAz olasz kapitalizmus terjeszkedni akart, újabb Írásműve inkább a hadiparancsok és a
telettel. de kevesebb fantáziával, az olasz mert ez az ő érdeke, nyers, kegyetlen, önös, háboras hirdetmények műfajába tartozik és
(háború kitörése előtt meglehetősen sokat egyszóval, kapitalista érdeke, az olasz szál- nem igen mutat valami különös eredetisévesztett honfitársai szemérén tekintélyéből lítók is keresni akartak a nagv üzleten, az get. Egy fiatal és tehetséges német vagy
és népszerűségéből. Ami pedig a-z újság szen- olasz bankok sz'ntén, az olasz kormánynak is . magyar expresszionista költő akármdyFk
zációját Heti, amire mindig sóvárogva töre- jój jötVhcgy a benn felgyülemlőit forrongó versérén több az eredetiség, az újság és akedett ez a kopasz széplélek, egy klő óta a elégedetlenséget kinn a fronton egy kissé le- merészség, mint ebben a köitői leiratban.
futuristák, élükön Marinettrvel, mindenkép- csapolja és ehhez kellettek d'Annunzio beszé- Már annyira van és ott tart ez a d'Annunzio,
pen érdekesebbek, és ujabbak voltak, a me- dei, amelyekben Manzoni prózája ui színek- hogv néha igazságokat is leit a frázisai és a
részségről és forradaHmiságról nem is szólva, ben és régi frázisokban csillogott és ehhez Pózai közben. Még jöhet idő, amikor müJ-di
mint d'Annunzio. Hogy pesti nyelven mond- kellettek d'Annunzio ódái, amelyekben Dan- egyszerűen ki meri mondani: Ne ölj! De akják, óppéri jóli jött neki ez a háború, az ő há-* te nyelve uj hasonlatokban és régi szólamok- kor neki már késő lesz, a fiatalaság, amely
•borúja és méítárt büszkélkedhetett azzal a ban szárnyalt. A háborúhoz. d'Annunzio is élve marad tőle, észreveszi, hogv d'Annunkétes és veszedelmes dicsőséggel, hogv az kellett, mint kivilágítás és drapéria, >de vi- zio meghalt, csak még ő nem tudja. Egyelőő génuaí beszéde vitte háborúba, az olasz szont d'Annunzionak is kellett a háború, re az történt hogy. olasz repülők bomba heimíperiálizlmius zsoldjába tört Itália népéthogy a futurista fiatalságot olvatn dolgokkal lyett bombasztokat dobtak Bécsre.
^őzze
le, amilyeneket még egy Marinetti auÁrról lehet vitázni, hogv jóhiszeműen
ágál-e ez a hisztérikus költőkirály ebben a 4aBWHBneavau»aaa
véresen komoly világtragédiában és az is
•fölfogás dolga, hogv jól áll-e neki ez a régóta áhított szerep? Mi nem tartjiuk olyan
mulatságosnak a dolgot, mint a némely magyar (humomjták, imi inkább tipikus tünetiek tekintjük az ő szereplését, jellemzőnek
egy haldoMó társadalomra és egv pusztuló!
művészi fölfogásra nézve, amelynek minden
különössége, mondhatnám végső föllángolásai fóopenhágáhan tanácskozás fognak a közvetítés
ebben ,a különös irómüvészben és életművész-)
ben tetőzik.módjairól. - Az interparlamentáris konferencia tagMart Oabriele d'Annunzio annak a multjainak emlékirata. századvégi és jelen századeleji modern individualizmusnak egyik legszínesebben kiviA nevezetes
emlékiratot
A semleges államok békekőzve ütésének problémáiról.
rult példánya, amely a politikában az erőLammarsch
cseh
professzor,
Fraknói
ma r
gondolata
ujból
felszínre
vetődött.
Az
eszszakos és nagyralátó imperiálizmiust, a társadalmi életben a gvöngék és szegények, a me többször kisértett már, de nem tudott gyar püspök és Quldde békebarát beszélték
dolgozók és elnyomottak véres verejtéké- testet ölteni. Ugy látszik, most komolyabb meg egymás közt. Ugyancsak ők irták alá és
ből fölényesen és pompázva ingyenélő kapi- formában és a siker nagyobb reményével küldték el a norvég fővárosba, hogy a semtall,izmust, az irodialomííaíi pedig a szenvedő
és küzdő tömegek' panaszát wagneri muzsi- indult útnak az emberiséget megváltó terv. legesek befolyásával próbáljanak gátat vetkával tulzengeni próbáló esztétaságot igye- Az akció az interparlamentáris konferencia ni a határtalan cél nélküli vérontásnak.
kezett diadalra segíteni. D'Annunzip mindig tagjai részéről kezdődött, akik emlékiratot
Kezdeményezésükre egész koáz előkelők, ial születési és pénzarisztokra- küldtek Kriszfliánáába. Az, enilékiratban a
molyan készül a semlegesek béke
íák, a grófok és nábobok költője igyekezett békebarátok azt javasolják, hogy a semleges
közvetítése.
•lenni.
államok
vállalják
el
a
békeközvetitést
és
A
svéd kormányhoz közel álló Svenska
•Nem irtózott a z uraságoktól levetett eszhassanak
oda,
hogy
a
hadviselő
államok
Dagbíaded
cikke kívánatosnak tartja, ha a
méktől és formáktól sem. Maupassant erős
dolgait éppen olyan okosan és szépen imi- parlamentjei delegáljanak egy-két tagot az svéd kormány ajánl fel békeszolgálatot, a
tálta, mint Dosztojevszkij mély és sötét dol- előzetes, nem kötelező béketárgyalásokra. miről már ma reggel is megemlékezett a
gait. Még a németekhez se volt rest iskolába Egyelőre azonban csak az látszik bizonyos- magyar sajtóban
egy stockholmi t á v
járni és a Nietzsche Ürérmensich gondolatát
nak,
hogy
Kopenhágában
tanácskozni
fogirat.
éppen olyan sikerrel ültette át az olasz reBudapest, augusztus 10. Ma jól begény buján pompázó kertjébe, mint amilyen nak arról, milyen módon tehetnek szolgáavatott forrásból azé a hirt kapta a
sikertelenül próbálta a szinpadon megvalósí- latot a semleges államok a béke ügyének.
tani Wagner ideálját minden művészet
Pesti Napló, hogy a kezdeményezés
egyesítéséről.
már meg ís történt, még pedig a
Bécs, augusztus 16. Pár héttel ezelőtt
Az úgynevezett modemség, valójában a
fent emiitett emlékirat nyomán.
egész
csendben
útnak
indult
tőlünk
az
intermegromlott kapitalista társadalom mohó élBécs, augusztus 10. A béke híveinek
vezetvágva és mérhetetlen önzése
ami parlamentáris konferencia főtitkára Kriszszép szavak és finom gesztusok bársonya tiániába egy emlékirattal, amely azt java- köréből származó értesülés szerint a konés selyme alatt ott rohad és mérgez d'An- solja, próbálják meg a semlegesek, hátha ferencia főtitkárja már a közel jövőben előnunzio egész költészetérén. finnél a nőiesen jobb belátásra lehet bírni a háborús államok terjeszti Lammarsch emlékiratát annak a
hiu és állatiasan szenvedélyes olasznál a
•szerelem mint szadizmus, az élet, mint parti- paiiamentjelnek akár csak egy részét is. bizottságnak, amely a három északi semledé, az igazság, mint dekoratív szépség je- Hátha sikerül ezeknél, ha máskép nem, a ges álla fi interparlamentáris politikusaiból
lentkezik. Ez az ember (az ember, u költő, parlamentnek titkos ülésén odahatni, hogy a fog alakulni. A bárom északi állam interparmily bttmtg ez a név, mondja 'Arany János) semlegesek közvetítésével felelős népképvi- lamentáris képviselői ugyanis kótbásram
mindig a világ tükrében látja magát ós eh- selőknek 3—3 tagja, egyelőre legalább fele- héten belül konferenciára gyűlnek össze
hez képest illegeti, piperézi, kendőzi i s átlőtlenül, tárgyaljanak egymással a béke Kopenhágába, hogy foglalkozzanak a nemarcozza magát..
.

Bomba helyett bombaszt.

Jékekozvetitésre készülnek a semleges
államok.
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zetközi helyzettel, azokkal a kérdésekkel,
melyek á háborúból kivezetnének.
A semlegesek meg fogják beszélni, hogyan ajánlják föl szolgálataikat a hadviselőknek. A szolgálat
egyelőre az lenne, hogy valamely
formában lehetővé tegyék az ellen-

ségs államok politikusainak a közvetlen érintkezést, hogy ha mindjárt
nem kőtelező megállapodásokkal is.
Berlini és pécsi illetékes diplomáciai heI lyeken azt mondják, hogy ez a békeakció
igen komolynak látszik.

Nyugaton folytatta támadásait az eitonség,
BERLIN, augusztus 10. A pagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hádcsoportja: Ellenséges tevékenység előretöréseket és résztámadásokát indított, amelyeket vonalaink előtt és közelharcban viszszautasitottunk. Az egész harc vonalon az
Ancre és áz Avre között az angolok és a
franciák tegnap erös tartalékok harcbavetésével támadásaikat folytatták. A. Somme
mindkét oldalán az ellenségei előretörésekkel visszavertük, súlyos veszteségeket szenvedett. Á harctér közepén Rosieres és Hangesnél az ellenség tért nyert. Lianstól nyugatra és Rosiiez—Arras—Vllerstöl
keletre
ellentámadásunk megállította őket.
Az éj folyamán az Avre és a Don pa-

tak mentén küzdő csapatokat JViontdidieríőI
keletre a hátsó vonalakba vetettük vissza.
Montdidlertöl délkeletre a franciáknak egy
vonalaink ellen intézett erös lészíámiadását
visszavertük.
A harctér fölött 32 ellenségesrepülögépst
lőttünk ie. Lövenhart hadnagy 52. 53., Udet
hadnagy 46., 47., 48., Beríhoid százados 71.
és 72., Richthőfen báró 36., 37., Biílik hadnagy 30., 31., PoJla hadnagy 29., Konnecka
hadnagy 26.. 27., 28. és Homarni hadnagy
20-ik légi győzelmét aratta.
A német trónörökös hadcsoportja:
Uj harcok időnkénti feléledése a Vesle mentén.
LUDENDORFF, első föszállásmester.

í^sgy gyalogsági harcok az-olasz fronton.
BUDAPEST, augusztus 10. (Közli a mimsziterefajöiki sajtóosztály.) Ofapz harctér:
Á velencei hegyi harcvonalon tegnap ismét
nagyobb gyalogsági harcokra került a sor.
Caisova és Asiago között a reggeli órákban
az antant csapatok hatásos tüzroham után
sürü hullámokban támadásba mentek át. Az
ellenséges támadó oszlopokat mindenütt sulyos veszteségük mellett visszavertük. Ahol
sikerült nekik átmenetileg lábukat megvetni.

A csehek

Szeged, 1918. augusztus 11.

ZÜRICH: Moszkvai jelentés szerint'
Alexandrov forradalmi vezért, akit gróf
Mínbach- elemi merénylet után letartóztattak, Moszkvában kivégezték. Alexandrov a
szociálíorradalmii pártban nagy 'szerepet
játszott és nagyszerű szónok volt.

Befejeződött a pémef
visszavorsülás?

^

Bécs, "augusztus 10.
A Telegraphen
Corapagnie jelenti Parisból': Francia katonai szakértők azon nézetüknek adnak kifejezést, hogy a németek visszavonulása befejezettnek tekinthető.
____
Az a s i f a a i í d i c s é r i a
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visszavonulást.

Zürich, augusztus 10. Egy párisi katonai kritikus irja: A német visszavonulást
'kitűnően hajtották végre. Az a hit, hogy a
németeknél a levertség tett úrrá} mese. A
németek a legközelebbi hónapokban kétségtelenül vaserövel fognák szembeszállni az
ellenséggel. A szövetségesek nehéz feladatok előtt állanak, amely feladatok elöl viszszavomutó lehetetten.

| ott ellentámadással vetettük őket vissza.
j
Szintén meghiusult vitéz csapataink hőKét má'sik olasz repülőgép is
> sies ellenállásán aiz ellenségnek az a kísérlete, hogy az Asalonl; vidékén kiterjeszkedl&zuiiüist ?
í jék.
Bécs, augusztus 10. A repülőtámadás;
A többi határvonalon részint tüzérségi sal kapcsolatban ma az a bir terjedt el
\ tűz és járörfelderitések.
Bécsben, hogy a Schwarzen mellett leszál"
Albániában nem Volt különös esemény.
lott olasz, repülőgépen kiivüt még két másik
olasz gép is kénytelen volt határunikon beí1
A VEZÉRKAR FÖNÖKE. lül a földre ereszkedni. A délutáni órákig
azonban erről semmi biztos hír nem érkevisszavonyinak Szibériában,
zett illetékes bécsi katonai hatóságokhoz.

Frankfurt, augusztus 10. A Havas-ügynökség egy jelentése szerint a csehek túlnyomó ellenséges haderő nyomása' alatt
visszavonulóban vannak az Assuri fronton.
Chorvat tábornok Vladivosztokba érkezett.
London, augusztus 10. Á Corrlere delta
Sera jelenti, hogy a szövetségesek helyzete
katonai és politikai tekintetben Szibériában
bizonytalan. Mandzsúriában számbeli fölényben levő maximalista csapatok jelentek

meg, ezért csehek kénytelenek voltak viszszavonulni.
Bécs, augusztus Í0. A Berliner-Lokalanzeiger" moszkvai jelentése szerint az orosz
kormány a ^seb-brigád ellen operáló orosz
hadsereg főparancsnokává Krilenko volt fővezért fogja kinevezni, még pedig Uravje
tábornok helyébe. Uravje el akarta árulni a
forradalmi Oroszország ügyét és mikor látta, hogy terve nem sikerül, öngyilkosságot
követett el.

Lloyd George az antant győzelméről.

A lezuhant olasz repülőgép
egyik utasát elfogták.
Bécs, augusztus 10. Az olasz repülök támadásáról a következőket jelentik WienerNeustadtből: A Schwartau közelében leszállott repülőgép egyiiik emberét, egy hadnagyot elfogták és ma reggel Bécsbe hozták.
Kihallgatásakor kiderült, hogy a Bécs—Pádua közti 'utat, — amely több minit 500 kilométert tesz ki — a repülők 3 óra alatt
tették meg. Bécsben már teljesen helyreállt a nyugalom .és számoknak azzal a ,'leheíőséggl, hogy az olasz repülők legközelebbi
látogatásuk alkalmából már bombákat is
hoznak magukkal.

-mindig túlságosan optimisztikus húrokat pengetek. Ez azonban nem áll, mert én sohasem
festettem a hadihelyzetel rózsás színekkel.
Másfelől tudom, hogy folyton a háborúról Laosdowoe a hadviselő államok
emberveszfeségérői.
beszélt és álmodozott az egész német nép.
70 milliónyi német nép eiö volt készülve a
Roíterdam, augusztus 10. Lansdowne, a
háboruraök
a
szomszéd
népeknek
Ausztria
kinek
levelét csak most közlik az angol la— Ha meggondolom, hogy mit jelent a
és
Magyarországnak
52
millió
emberét
szinpok, azt állítja a többek között, hogy kitűvilág számára, ha mi győzünk, vagy mi maradunk alul, lehetetlen, hogy meg ne álla- tén magukkal vonszolták a háborúba. So- nő forrásból szerzett értesülése szerint a
pítsam, hogy ez az utóbbi lehetőség már hasem jutott eszembe az a gondolat, amit hadviselő feleik eddigi összes vesztesége 13
magában véve is szerencsétlenséget jelen- nekem tulajdonítanak, hogy a háború rövid „millió ember. Ezek közül 7 millió elesett, 6
néhány hónapon belül véget ér és ez ideig millió hadifogságba "jutott, vagy eltűnt.
tene az egész emberiségre nézve.
Azon a gyűlésen, amely Lansdowne levelét
Minduntalan szememre vetik, hogy a képesek leszünk legyőzni a németeket.
nyilvánosságra hozta, lord Beauchaimpe kihadihelyzetre vonajtkozó
fejtegetéseimben
jelentette, hogy Lansdowne levele óta 2
Amerika térdre akarja
mely most Európában lejátszódik, 2 év múl- millió emtber pusztult el a harctereken vagy
kényszeríteni Németországot
va fog az utolsó jelenete az európai harcte- halt meg betegségekben.
Palinoor kijelentette, hogy véleménye
Kopenhága, augusztus 10. A Newyork reken végbemenni. Ekkor már az ameriHerald irja: Amerikai katonai körök jelen- kaiak összes haderői Európában lesznek és szerint az ellenség nem egyszer tett tisz^
tességes békeajánlatot.
)
tik. hogy annak a borzalmas drámának, a térdre fogják kényszeríteni az ellenséget.

Genf, augusztus 10. A Telegraph Cdnrpagnenak jelentük Londoniból
közvetett
utón. Lloyd George Neaíhban díszpolgárrá
történt megválasztása alkálimával hosszabb
beszédet mondott, amelynek során többek
között igy nyilatkozott:

:
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Ézegefá, 1M§. augusztus l i .

Szeged H5z€telmez€^c az otodf^ háboríts gazdasági Mbtti.
— A polgármzsfe? nyilatkozata a jíiső gazdasági évi közeiíátásről. (Saját tudósítónktól.). Néhány nap meg
és belépünk az ötödik háborús gazdasági évbe,
amely talán még keményebb lesz az eddigieknél A jelek legalább is nem Ígérnek túlságosan sóik jót; .a nélkülözéseket csak nagyon körültekintő, okos és gazdaságos politika tudj
fejünk felől eltávoztatni. A szemünk mindezeknek tudatában várakozásteljesen néz a hatóságokra, amelyeiknek okos,
vagy nem okos politikája Diamokles kardja
fejünk fölött.
Minket, szegedieket különösen az érdekel,
hogy mit várhatunk saját kkitóságunktól. Éppen ezért kérdést intéztünk dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez, aki a szegedi közélelmezési hivatalnak a jövő gazdasági évre
megállapított közélelmezési programjáról a
következőket mondta:
— A szegedi hatóság minden tőle telhetőt
megtesz arra nézv^, hogy a lakosság szükségletét biztosítsa. Viszont nem áll módunkban
a lakosság élelmiszerszükségletének olyan
mértékű biztosítása, amint szükséges volna,
mert az egyes kormányrendeletek azt lehetetlenné teszik.
— Igy például nincs megoldva még a lisztkérdés, pedig tudvalevőleg ez a legfontosabb
(közélelmezési ügy. Hogy a lisztellátás körül
támadt zavarok eloszlatására megindított akciónknak mi lesz az eredménye, persze még
senki -sem tudja megmondani.
— A zsirellátás ügyében szintén megtettük
a szükséges intézkedéseket. Szerződóst kötöttünk a Sertésforgalmi Részvénytársasággal, a
csabai sertéshizlaldával és még másokkal.
Mégis a zsirellátás biztosításának kérdése" két
dologtól is függ. Egyik, hogy engedélyezi-e
az Országos Közélelmezési Hivatal a sertéshizlalást, a másik, hogy kapunk-e a hizlaláshoz szükséges kukoricát, korpát. Tavaly anynyihan előnyösebb volt a helyzet, hogy magunk vásárolhattunk kukoricát, az idén azonban teljesen a kormány kegyére leszünk ha.
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[Budapesti tudósítónk
telefmjelentése.)
A képviselőház szombati /ülését háromnegyed
11 órakor nyitotta meg Szcitovszky Béla alelnök. Jelentette, hogv Fényes László napirend előtti felszólalásra kért és kapott engedélyt ,a ceglédi esjemértytek tárgyaiban-. Jelentette továbbá, hogv Lavászy Márton mentelmi bejelentést kiván tenni
Lavászy Márton bejelenti Lacihne Hugó
mentelmi jogának megsértését.
Elnök a mentelmi jog megsértésének
bejelentését -a mentelmi bizottsághoz utasította,
,
Fényes -László; Cegléden öt nappal ezelőtt sajnálatos zavargás játszódojt le,
a,
melynek az oka az élelmiszerhiány volt,
még pedig hem az élelmiszerek miatt, .amelyek hiányoztak, hanem ,a miatt, mert ja köz*
igazgatás nem telj esitette a kötelességét. A
zavargásoknak az oka az, hogv a hadiaszszonyok lisztkvótájukból még azt a keveset
sem tudták megkapni, ami a lisztjegyek
alapján kijárt nekik. A -ceglédi /asszonyok
hárem héttel ezelőtt fentjártak a közélelmezési minisztériumban. Ott meg is ígérték nekik, hogv 6 kilónvi kvótájukat a törvényes 7
(kiló 20 .dekára fogják, fölemelni Három hét
alatt semmi sem történ/t, mindössze az, hogv
a ceglédi asszonyok zsirjegyeiket sem tud-

gyatva, mert a sertéshizlalási rendelet értelmében kukoricát egyedül csak a Haditermény
átihat. Nekem igy .kevés reményem van arra,
hogy a közönség zsir el látását csak megközelítőleg is ugy biztosithassuk, 'mint a mult
gazdasági évben.
— Nagyon szomorú a helyzet a vUágitóani/agokkcd is. Nagyon kevés petróleum áll
.rendelkezésünkre majd; a nyárra egyáltalán
nem is adtak ós arról kaptunk értesítést, hogy
szeptemberben és októberben is csak minimális mennyiségre tarthatunk igényt. Ezen a
téren is érvénybe kell tehát léptetnünk a legszigorúbb takarékosság elvét; előreláthatólag
még szigorúbbat, mint amilyen volt tavaly.
—- lA főzelékféléket a lehetőséghez képest
biztosi tani fogjuk. A helyzet azonban itt is
aggasztó; a hüvelyeseket a kormány zár alá
vette és aligha kaphatunk mi belőle. Aminthogy eddig nem kaptunk, akárhogy kértünk
is.
— Amit mi biztosithatunk, az nagyon kevés, pusztán káposztára, paradicsomra és zöldségfélékre szoritkoz'hatik. Ezt az idén is fogunk vásárolni és készíttetni, csak persze sokkal kisebb mértékben, mint tavaly, amikor az
elkészített 25 vaggon káposztából a közönség
körében mindössze két vaggon fogyott el. És
igyekszünk majd burgonyát is biztosítani a
kellő mennyiségben, de hogy a kormány nem
gördit-e szándékunk elé legyőzhetetlen akadályokat, nem tudom megmondani.
— Végül még annyit, — de persze ezt csak
a jövő tavaszra mondom — hogy a bodomi
konyhakertészetet jövőre még nagyobb arányokban fejlesztjük és remélem, hogy a baromfitelepünkről számottevő mennyiségű tojást is hozhatunk piacra. Sajnos, nagyon kevés az, amit mi, városi hatóság tehetünk.
Eddig tart a nyilatkozat. Bizony, a jövő
képe egy csöppet sem rózsás, de talán a háború őrülete, sem fog örökké tartani.
.
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ták beváltani. /Nem kaptak burgonyát sem,
holott tudvalevő, hogv Magyarországon a
ko-rai -burgonyatermés elég kedvező volt,
csakhogy a iegfciagyoibb részét kiszállították
Ausztriába, Érthető, hogv ez az elkeseredés
kedden atrocitásokra vezetett. Dulakodás
támadt az /asszonyok és a rendőrök között,
.majd az asszonyok elszéledtek, bevertek néhány ablakot, inzultálták azokat a rendőröket és egy kisasszonyt, akik hónapokon keresztül nem szolgálták ki és súlyosan szidalmazták őket. Csendőrkarréba fogták a
zavargó asszonyokat és beszállítottak néhány .százat közülök -a rendőrség fogházába.
Kötelességemnek tartom tudomására hozni
' ezt a tisztelt Háznak és kér'em ia miniszterei-.
nök-jbdMígy miniszter urat, hogv
objektív'
vizsgálatot indítson az iránt, ihogv a -közigazgatás (miként teljesítette hivatását.
Wekerie Sándolr: Szükségesnek tartom,
felszólalni, nehogv ugy tűnjék fél a dolog,
Elnök: Minthogy előreláthatólag októhogy 'a Ceglédeni történtek az ártatlanság,
vagy a jcsgo-s ellenállás -köntösében történ- ber közepéig nem ül össz§ a Ház, adjanak
ték völna, mint uihcgv a képviselő u'r szeret- felhatalmazást ,az- elnöknek, ihogv „annak
te volna lazt előadni. Igenis, Cegléden sú- 'ideijén a miniszterelnökkel egyetérjőíeg ia>
lyosan .megtoldandó kihágások történtek és vaslatot tehessen a Ház összehívására. Adnemcsak rendőri személyeket, hanem egyéb dig is a Házat bizonytalan időre napolják el.
hatósági személyeket — teljesen ártatlanul A szünidőre kellemes nyaralást kivájj a kép— súlyos inzultusokkal i'let tek. A kihágást viselőknek. Az ülés 12 órakor végződött.
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nem .hadiasszonyok követték el.
Fényes László: Hadiasszonyok! .
Wekerie Sándor: Lehettek közöttük hadiasszonyok .is, de. szegődtek az elláttatlanokhoz mások is, hozzájuk szegődött a csőcselék.
Féríyes László Nincs csőcselék!
Wekerie Sá' r: Más a csőcselék és
más ,a nép. A nép, az tiszteletreméltó, a
csőcseléket legfeljebb csak a .képviselő ur
tarthatja tiszteletben, (Taps, óriási derült- •
siég.) A ceglédi közigazgatás megtette 'a kötelességét mindig és megtette ezúttal is, A
képviselő u.t egyébként mindig tendenciózusan szokta a 'magyar ellátási kérdéseket
Ausztriával összeköttetésibe hozni. Egyébként közlöm á Házzal, hogy Török osztálytanácsost leküidtem a pártatlan és objektív
vizsgálat megejtáse végett és .a mint a jelentést megkapom, intézkedni fogok.
Ezután másodszori olvasásban fogadták
el Gyöngyös város újjáépítéséről és rendezéséről. valamint a közszolgálati alkalmazottak é s nvugdijasok hivatali járandó..igát
terhelő tartozások rendezésiéről és hitelszüksóg'eteinek kielégítéséről szóló törvényjavaslatot.
Szász Pál.előadó ezután a mentelmi bizottság jelentéseit terjesztette elő. Boross
Jánost /rágalmazásért és becsületsértésért a
képviselőház kiadta. Báró Mdnasszy
Barco
Györgyöt becgáetsér lésért kiadták. Belzkhl
Antal imén-telmi jőg t becsületsértés vétsége
miatt felfüggesztették. Pap C. István- képviselő nfenitelmi jogát a Ház nem függesz- Y
tette fel, merít közélelmezési kihágását nem
találta bizonyitotttjak. Ivánka Imre képviselő ellen Woíff Gyula fuszerlkereskedő följelentést adott be, A .királyi ügyészség Ivánka
ellen csalási büntette miatt az eljárást .felfüggesztette, ellenben hitelezési csalás miatt
áttette az iratokat a büntető járásárós, g.hoz.
A járásbíróság nyomozása alapján most a
budapesti királyi főügyészség kérte Ivánka
Imre mentelmi jogának felfüggesztését. A
Ház — a mentelmi bizottság javaslatára —
Ivánka Imre mentelmi jogát felfüggesztette.
Serbán Miklós mentelmi jogát "/hamis tanuzás büntette, Polónyi Dezső becsületsértés, gr'óf Anclrássy Géza és gróf Károlyi Mihály kétrendbeli, (a katonai büntető törvénykönyvbe ütköző kihágás miatt, Kórkán
Péter mentelmi, jogát rágalmazás. Benedek
János becsületsértés, Szluha Pál 2 rendbeli
becsületsértés, Batthyány Tivadar kereskedelmi vétség miatt, Baríos Jánosét, mert
engedély nélküli népgyűlést tartott,
TrestyánAzky Károly mentelmi jogát két rendbeli rágalmazás és Varga Gáborét hiát/ósag
előtti rágalmazás miatt kérték felfüggeszteni. A mentelmi bizottság nem kiv o;a felfüggeszteni Pap Csicsó István, mente!,-i jogát, akit azzal vádoltak, hogy több termény!
tartott meg birtokán, rrjnt amennyihez joga
lett volna, A képviselőház a mentelmi bizottság jelentését magáévá tette, csupán
Bairtos Ján<*> ügyénél szólalt fél Huszár Károly, aki kérte, hegy Bartos mentelmi jogát
ne függesszék föl, mert a szóban forgó népgyűlés csak egyszerű- összejövetel volt. A
többség nem fogadta el Huszár Károly érvelését és. felfüggesztette Bartos mentelmi
jogát. A kormány Bartcs mellett szavazott.
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Tölcséres kitűnő hangú, legújabb
rendszerű
K 150.—
Ujtalálmányu tölcsérnélküli „Etofon" beszélőgép becsukható tetővel a legtökéletesebb . . K 3 0 0 . —
Rendelésnél a pénz előre bekiiidendő.
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Országszerte sürgetik a tisztviselők a háborús segély
és beszerzési előleg felemelését,
(Saját tudósítónktól.) A köztisztviselők köztisztviselők és aifalábam az állami alkalkörében isimét jelentkezik a nyugtalanság. mazottak ez évi beszerzési előlegével, mi
Országosan. És most megáltapitható, hogv a lesz a háborús pótlékok felemelésével. Pedig
mindegyre fokozódó nvomoruságuknak nem valószínűnek tartjuk, hogv ez irányban nem
anritara a fővárosi országos egyesületek ve- egv aggályoskoöó képviselő fordult már «
zetőségei. mint inkább a yidéki szervek és az Ikormányelnökihöz. A köztisztviselők nagy táország tekintélyesebb törvényhatóságaj ad- borát -pedig igen közelről és közvetlenül, érinnak sürgető hangot annak, hogy a köztiszt- ti ez a nagv horderejű, .nyilt kérdés. Türelviselők helyzetén végre gyökeresen segíteni metlenül várják, hogy erre vonatkozólag'igekell. A vidéken pedig, fővárosi fogalmak nis megnyugtató és kielégítő választ nyer-szerint, eddig tűrhetőbb volt a nyomorúság nek, mert amikor köztudomású, hogy .a naés most mégis a vidék kezd hangos lenni. A turalékkal .való eliátás os-ak illuzórikusán; váljó vidék, a türelmes, -talán tovább birta az hat be, -akkor mindlen tisztviselő azon iparidegeivel, mint a főváros, de csak az idegei- kodik, hogy családja számára a biztos megvel, mert -a nyomorúság elviselésére a vidé- élhetési alapot kiharcolja, megteremtse.
ken sem volt elegendő egv percig sem az 50
Miéit kell a köztisztviselők táborát álés 100 per centes nyomortakaró. Az idegek landó késlekedésekkel nyugtalanítani, miért
azonban lassanként a vidéken is felőrlődnek nem lehet megfelelő időben hírüladni. hogy:
és ezt leginkább a törvényhatóságok, a hi- az 1918—19. évi háborús segély 200—300
vatalok veszik észre és érzik meg leginkább. perceintes lesz. Ezzel kapcsolatosan a beszerMert az idegőrlő-dóssal együtt jár a imunka- zési előleg 1000-11200 korona.
csőkkenés, az anyagi gondokkal való küzdeMert legalább ennyit várnak a köztisztlemmel az erőhanvatlás, bármiiven hazafias viselők, ennyit sürgetnek a törvényhatósáérzésű sziv lüktetése váltsa'is ki az anyag- gok, "köztük Szeged város törvényhatósága
cserét a kiváló, de sanvargó tisztviselőkben. az. alapon1, hogy „.akkor, amikor- jgz utolsó
És az erőhanyaüást nem. lehet letagadni' a napszámos is naponkint 30 korona napszáháború ötödik évében a magyar tisztviselői mot kap, nem szabad a közszolgálati alkalkarnál. Az okát nem keli kutatni, kézenfek- mazottak jo-gos és szerény igényét ugy kevő. A magyar tisztviselő-' kar Ígéretekből élt zelni, hogv koldus -módjára alamizsnával 'eléés él 50—100 percentes többletekből, akkor gíttessenek ki." És meg vagyunk győződve,
amikor 500—2000 percenles áremelkedések hegy nincsen és nem lesz Magyarországon
diihöngenek minden vonalon.
egyetlen -egy törvényhatósági testület sem!, a
A képviselőház elnapolja magát október •mely a szegedi határozatot magáévá -nem teközepéig, legutóbbi tanácskozásai napirend- szi.
jére a t;szfvi§e!öi adósságok konvertálásának
-Ne bafackot ígérjenek, ne nyaralási kitörvényjavaslata volt kitűzve. Ettől a javas- látásokkal kecsegtessék a munkában és anyalattól sok szépet varhat a Pénzintézeti Köz- gi gondokban kimerült Tisztviselők százezpont, de a tisztviselők csak némi enyhületet reit, az élet, a háború megbarackoita -már -a
remélnek, nem sokat és nem sokan, Sem a tisztviselőket a gyerekeiktől , kezdve ai kekorntányeinök, sem a pénzügyminiszter nem nyérkeresőig —kenyeret adjanak nekik, tisznyílatkozpu azonban afelől, hogy mi lesz a tes megélhetést. Akkor nyugalom lesz. .

A nagyjövőjü fürdő.
Irta; V á r o s s y

Gyula.

A színdús tollú Homokkal, a szegedi es.
és kir. köztársaság érdemes ház-elnökével, jul.
15-én délután 3-ikor érkeztünk a iSzegedJtőkus
állomásról déli egy órakor induló vonattal
Magyarkanizsára, hogy a néptől iCsodakutnak elnevezett fürdőt megtapasztaljuk. Nem
annyira podgy-ásszal, mint tagjainkban idült
[reumával terhelten foglaltuk el JJchuhmacher
váró-sá szenátornál két szobás pompás lakásunkat.
, | i,
i
A jelenlegi helyén levő fürdőt, mely ma
még kicsiny arányánál fogva primitív, de
gyógyító céljának dl-sőrendüen
megfelel,
150.000 koronás részvénytársasági alapon —•
a városi gázdák bevonásával —- az éles látású
és jól kiszáraitöttan vállalkozó szellemű Grünfeld Hermán fürdőigazgató teremtette meg
1913-ban. Ami ma van, az nem sok, de jó és
céljának megfelel.
Magán a telepen csupán 11 fürdő-szoba
van csak: három a fürdőcsarnok emeletén,
nyolc egy kényelmes pavillonban. P á r pfcrees
távolban azonban 100—200 elég kényelmes'
yendé.v zobát lehet kapni magánosoknál és »
v; osi szállodában
!/ek jóval olcsk,
mint a -szegedi botszobái. A gyógy
csak kádban lehet kapni. Fürdőszobácsi
van, megszabott egy órai fürdőzési ir
Az idő megszabása igen lényeges, mert
létem alkalmával is akadt néhány
kofa-ságba beiesántuOt, környékbeli elhájasodott

Kollár Rudolf,
fényező és mázoló-mester.

I parasztasszony ós egy-két övig rengeteg erdőként el-szak-állasodott galíciai, kik reggel
nyolckor belépvén magánzárkáikba — a falra
függesztett nyomtatott figyelmeztetés dacára
is, délebédig .akarták a sárgásvizben fő-ni. Ezeket a szolgák idejekorán részben • kidörömbölték, részben kihúzták a fürdővízből. Ily körülményék közt naponta mintegy 200 ember
megfürdőzhet este hétig. Ez a mostani forgalomnak untig meg is felel
Kádak, kabinok tiszták. A személyzet előzékeny. A fürdő hallja tágas, maga-s, kényelmesen és ízléssel bútorozott s a meleg fürdőzés után benne jól lehet lehűlni. Mindenkinek
.tanácsolom, hogy 40—-50 percig itt hűljön le,
mert a fürdő tágas parkjában valamely széljárás mindig akad, mely a beteges -szervezet
gyógyulását hátráltathatja. Nagy fákkal, virágágyakkal, széles sétautakkal és padokkal
ellátott parkban van a Vigadó épülete, hol
étellel-itallal egyszerre kétszáz ember is ellátható, Délelőtt és délután, este, -sőt reggel is,
olykor reggel ötig is — Bácskában vagyunk!
— e Vigadó terraszán -sir a cigány hegedűje,
s megesett az én időm-ben is, hogy a gyógyuló
sánták kecsesen biccentve táncoltak reggelig.
,Ez azonban — Körös Albert szegedi tejigaZgató tudja lgjobban
-vak kivételes eset. Albert barátom mindé; ;raud szenyőr volt, s
elhiszem neki, hogy i ember soha nem tudja:
mitől fiatalodik és mitől gyógyul,
A fürdő igaz kincse azonban a gyógyvize,
mely a mostani teleptől a városi legelőn mintegy hat kilométer távolságban bugyog a föld-
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bői s nagy kaliberű csöveken vezetik a fürdőhelyre, hol hatalmas gépházban magas hőfokra melegítve és tiszta ártézi vizzel vegyítve kerül a kádakba. Van e vízben kén is, vas
is, radioaktivitás is egy kevés, de legfőbb
gyógyerejét a kálivegyüléktő'l veszi, mely a
folyadéknak kiválóan ható lúgos tartalmat
kölcsönöz. Gsuzos, reumás, köszvényes, isiás,
csont- és izombajokban és rokonnyavalyákban
ez a vízinek -sárgás szint adó lugc-s tartalom
gyógyít első sorban. Ugy hiszem, sőt ugy tudom, — megjártam már reumámmal sok hazai kéneis, iszapos fürdőt — ez az alkalikus
gyógyvíz, ott járt számos -szegedi orvos véleményeként is, elsőrangú erejű, sőt állítom,
hogy hazánkban egyedülálló. Csak okosan kell
használni.
te !E fürdőnek, ha háború után, Grünfeld
igazgató szerint esetleg háború alatt, nagyarányúvá fejlődik: óriási jövője -lesz. A fenti
bel- é-s külföldi betegeknek ez lehet a Mekkája. Hogy a hagyományos magyar élhetetlenség el -nem rontja, arra biztosíték az e téren is zseniáli-san tervelő és semmi kockázattól vissza nem riadó Grünfeld igazgató velem
-részletesen közölt tervezete: az egész telepet
méter magasra feltöltik, rnegka vicsozzák az
időszaki csapadékok ellen; a fásítást megújítják, kJlkivftSk; /,l|ű—il<\, isok vendégszobával,^
villanyvilágitással, vízvezetékkel ellátott villán kivül, két-három nagy szálloda épülne,
200—200 vendégszobával oly módon, hogy a
'gyógyfürdő kabinok ós nagy medencék e hotelekben -nyernének a legmesszebbmenő kényelemmel helyet. Minden kényelemmel ós lehető -olcsósággal egy-szerre legalább ezer vendég találna lakást és napi fürdőt. Szegedet
és Zentát naponta megjárná a fürdő saját
.gőzhajója, IAz éttermek a részvénytársaság
-saját kezelésében lennének. A közönség minden jogos kívánalmára ós kényelmére arra
hivattat modorú, és tudású főigazgató mellett
néhány aligazgató is ügyelne, s intéznék a
telep minden ügyét. Hihetőleg valamelyik
szegedi bankot bevonná ez érdekeltségbe,
mely a beruházásokat 5—jlO millió koronáig
eszközölné. Ha Grünfeld kiváló eszével és
akaratával egészsége karöltve halad, aminőnek őt ismerem, tervét pá.r év alatt végrehajtja s Szeged- tőszomszédságában gyógyhatásá,bt.#n ipáramn, |h'á-taj5mas jfürdőtelísp „létesülj
J ó lesz, ha a szegediek résen állnak.
IA- fürdőzőknek majdnem fele szegedi volt.
Találkoztam dr. Reiniger ós Erdélyi orvosokkal, Meákkal, Kőnig igazgatóval, ki itt is
folytonosan- száguldott és jókat mondott, Hajabács fokán torral, Körös Alberttel, ki alsóson a pénzemet elnyerte. És igen sok más
szegedi beteg-gel. Számosan voltak Budapestről is.
J ó lélekkel mondhatom, reumám bizonyos
százalékát otthagytam abban a 1-ugos gyógyvízben, melyet mindenkinek ajánlok s mely
Csodakút fürdőnek -Grünfeld nagy tervei és
nagy akarásai szerint óriási jövendője lesz.
Homok barátom, a házelnöke, s én ugyanazon
háznak kormányelnöke pár hét után nyugodtabban zónáztunk haza.
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Vesse mg Szegd nílírMzáfal az orVost«Vábbl(fpzí
a|aMi!a alapját.

könyvekből, ahhoz klinikák, kórházak, lalbou
ratóriumok, vezető egyéniségek, tanító mesterek kellemek. Lehetővé kell tenni, hogv a!
háború után úgyis túlterhelésre számító orvosi egyetemeik taz ország vidéki centrumaiIrta: Maschánszky László.
ban. tehemientesi'ttessemek. Meg kell építeni,
Több írnltot egly1 évtizede égetően süirgös profi taktikus exact eljárási segítségével tá- elő kell készíteni a vidéki kórházukat ugy,
kérdése Szegednek az uj közfcáriház ügye.
vol tartotta tőlünk a háborúk rémét, a tömeg hogv az orvostovábbképzés érdékeit felkéKomqily (stádiumba a kórház először ak- fertőző betegségeket. És ezt csakis az inté- szülve szolgálhassák.
kor jutott, árrákor .a város közönsége fölaján- zetekben hosszu éveken át végzett tudomáA világ nagy nemzetei számos példával
lotta azt ,az egyletem céljaira' és Korb Flóris ínyes búvárkodása alaptan tehette.
szolgálnak már e téren. Az amerikai, angol*
kiváló (műépítészünkkel iintegterveztette.
Mindenki tapasztalja, hogv a legtisztább német intézetekre -mutatojk reá csupán s
A tudőmánlyegyieteím éndjekebeiri dicsé- természettudományi alaora fektetett orvos- ezek között a düsseldorfi és kölni hosiszu
r e t e méltó áldiozatkászséggel, nnemes fel- tudomány szédületes gyorsasággal halad, vi- évek óta működő akadémiákra, melyekhez
buzdülíásslal hozta meg hiatárczaitát ,a fcöz- szont a mindennapi élet azt követeli mindén hasonlót teremteni Szegeden sem lehetetlen.
törvé'niyhíatósá^, .azonban 'sjzeilenlasésehb vá- egyes orvostól, Ihogv ő is hátad Ion, tartson
A már meglévő fényes állatni intézetek
rosok elnyerték előliünk az egyetemlet és ez- lépést a tudomány haladásával S ha e kö- és katonai intézetek mellé nem kételkedem,
zel együtt látszólag a tudomány iránti lelke-. vetefménylnél megállunk egy percre, látni rövidlesén odaisonakozik az uj közkórház is. •
Sedésünket és áldoiziatkószségünket is.
fogjuk, hogy a már ötödik éve tartó világ- És akkor mi. sem fog hiányozni, hogy SzeMindlen gondolkodó ember tisztában vain háború tömegmirnkájábah túlhajtott orvosok ged egy a gyakorlati élet céljait szolgáló főázzál, Ihogv belátható idom belül a már meg- és az iskolaikat végezni alig tudó mediku- iskolához jusson.
lévőkhöz ujabb egyetemet nem fog létesíteni sokból a háborús szükség 'kényszere alatt
De ennek egy módi a van csupán, ki kell
az állam. Nem szabad tehát reménykednünk, gőzerővel 'képzett doktorok képtelenek' jdö
használni az adott viszonyokat, melyeket a
Ihogy küzdleSiení és előrelátó, kitartó munka hiányában nyugodt tudományos munkára. A háború teremtett. Kezdjük el tehát az uj kórnélkül ölünkbe Ihüll valamely nagyszerű atH mikor nem, jutott alkalom és idő az orvo's- ház építését azonnal, hogy Imire a háborús
tézmény, amely 'az egyetemi oktatás terén továbbképzésre, (akkor önkénytelenül vetődik zaj és a leszerelés izgalmai elmúlnak, készen
is gócponttá teszi Szegedet. Hogy ez irányú föl a kérdés, nem fog-e sül'yedni a közegész- találják Szegeden ?' törekvők és tanulni váaspirációink jogosak mariadjünak, kézzelfog- ségügy kárára, az átlag-orvos tudományos gyók az „orvostovább'képző akadémiát".
ható módon kell bebizonyítani, bogy a mel- nívója? ÉS ha e kérdésre 1 csak .igennel válalőzés dacára is él Szeged' közönségében a tu- szolhatunk. akkor a közjó iránt érdeklődő
domány szeretete, be kell bizonyítani, hogy lelkében parancsoló hang kiáltja, hogy itt Két h é t a Boszporusz partján
áldozatkészsége nem csökkent.
tenni kell valamit. 'Mert az kiszáraithatattain
Irta: P a p p Ferenc, tüzoltófőparancsnok.
Most, atmikor az uj közkóiriház ügye a veszedelmet jelent a véráldozatokban* sajnos
megvalósulás e'őtt áll, szabadjon fölvetnem nagvon gazdag magyarságra nézve.
(II.) Reggel felébredve,- az ablakomon
ismét azt az eszmét, melyet Szeged közSzent meggyőződésem, hogv amint a keresztül tekintetem elsősorban egv tűzvész,
egészségügyéről tartott előadásomban m á r e .porosz-francia háború hadvsarcát Pasteur pusztította területre esett a Ghalinger-nek
tavaszon érintettem. Vesse meg alapját Sze- zseniális felfedezései tízszeresen, visszapó- nevezett kerületben. Óriási sivár puszta ez,
ged városa uj közkófházáVal ág orvostovább- tolták a franciáknak, ugy eme szörnyűséges amiely három tűzvész nyomát viseli. Tiz élvenl
képző akadémiának. Sohia oly kedívező alka- háborús veszteséget, mely a mi nemzetünket belül háromszor egymásután égtek le az itt
lom inam kínálkozott erre. untot most. ami- és elsősorban Szegedet érte, „csakis a köz- épült faházak. Első és másodízben mintegy
kor a kórlház ügye szőnyegre került ismét, egészségügy .magas színvonalra emelésével 700—800 ház égett le, utóbb pedig, 6 év előtt,
amikor annak megvalósitáisía tér'.lekében min- lehet, de ezzel a mi faiunkban rejlő öserőre 1200. Ugy, hogv közvetlenül a tenger partdent megteszünk. iKirálvuük bölcsessége meg támaszkodva biztosan lehet pótolni.
ján, ahonnan a legszebb kilátás nyil'k ia Boszlátta *,s miinidn vájunk köztudatában ott él,
Jó közegészségügyet jó orvosok nélkül poruszra, egyetlen épület sincsen. Tiz év óta
LIO'gy .e szörnyűséges háborúban mily ember- elképzelni nem lehet. Oda k e l tehát töre- a leégett házakat senki sem építette újra. sőt
felettit végzett az orvos tudomány, nemcsak kednünk, hogy biztosítsuk az orvostovább- ínég a 'régi romokat sem takarították el, a
azzal, hogv a sebesülteket gyorsan és kon- Iképző módjait, a minldjennapi munkában ál- szegény nép m a is ott kotorász a romlhalmak
zervatív djárásiaivai! lehetőleg az anatómiai ló, sokszor kifáradt orvosnak ugv. hogy azt közepette, kutatva egy-egy. teljesen el nem
épségnek megfelelően gyógyította meg, niern könnyen 'igénybe vehesse, helyben vagy ott- égett fadarab után, amit tüzelőnek lehetne
cs,ak az által, hcigv a betegeket ismét harc- honához közel kapja.
felibesználihi, avagy épp téglák után, amelyek
képesekké tette, de főképen az által. ho.gy
Az .orvostudomány nem - tanulható meg rn'g valamely hasznos célt szolgálhatnának.
' íz holdas szőlőt valahol a vasút mentén
— (Gondolom, hogy ur! — vélte ekkor Bár- v
sapott „parasztnak". No, nem egészen
kányi Mihály, az öreg rmsztázó, aki szénalkaIrta: Cserzy Mihály.
•
'nak, azért ur mr: ° i t ő továbbra is léezálás után hol az egy'1
>gy a másik tanyásSőt talán vab
finomabb
ur, mint
^gy eperfa alatt
Vasárnap napáldozatkor gondolt egyet gazdával t Ikozvár
Tóth János és átballagott a nagyságos urlioz, szívesen etkomázott í v o i p a jó magyar- j " - • sraefc kellett .lenni a hivatalba, n. Cgaik
a szomszéd tanyába. A szőlőpermetezésrői dohány irányában — Ínég pedig virtigli ur. a- gúnyát cserélte föl egyszerűbbre. A bachköcsögikalapot
széleskarimáju
óhajtott némi útbaigazítást -haliam, mivel- Négyszáz emhör fölött röndölközött ez a hi- korszakbeli
hogy az egész környéken hire volt, hogy a vatalában. Aztán mög gondolhatja kend, hogy szalmakalapra, a kemény vasalt gallért punagyságos ur valami uj módszer szerint ke- az mán nem kis kutya, aki a királynak is (ta- hábbra, a lakk-cipőket szandálra és igy tovább . . . ÍJgy, amint ezt a kényelem és a
zelteti a szőlőjét, ezért is olyan szép és kiadós. nácsot. osztogat.
Volt valami a dologban, a parasztok szájtátva
— Ü fölséginek!? — kapott a szón ilyenkor környezet megkövetelte. Mert hát akár hogy
vették volna is a dolgot, biz' az fura lett volna,
bámulták a nagyságos ur szőlőjét, miikor el- meglepődve a tanyai magyar.
haladtak mellette és irigykedve állapították
— Ferencz Jóskának? . . .. Ojan igaz, mint hogy a gatyás parasztok között köcsögkameg, hogy itt valami „csuda-ször" lehet, ami ahogy itt állunk, hogy osztogatta a tanácsot lapban intézze a dolgát, aki már most telekmég a „feneroszporán" ás kifog. iMi lehet váj- nem is égyször. Ezét' viseli ma is a királyi könyvilag ide lett sorozva, akár napokra, hetekbe vagy hónapokra is. Mert ennek dacára
jon ez? . . . A lugasok oly szépék, a levelek tanácsosi naccságos cimöt.
Pongrácz Gerő igazgató ur félig-meddig váoly zöldek és frissek, akárcsak május havá— Mi a fene?
ban, amikor meg se köd, se más ártalmas is-,
— 'Ugy igaz ez, földi.. Olyan naccságos ur rosi ember maradt, mivelhogy szép földszintes
tenverés nem éri a tőkéket. Tóth János azt ez, mint amilyen én városi alkalmazott va- magánházát a Hajdu-uteában megtartotta továbbra is, téli szállásául.
is tudta, hogy a nagyságos ur az a f a j t a em- gyok.
ber, akivel lehet beszélni, aki nem hordja fönt
— Huzi a penziót?
Jó meleg nyári nap volt ezen a vasárnapi
fi fejét s ha kezet nyújt 'neki a parászt, nem
— (Huzi hát, mint ahogy majd én húzom, estalkonyaton s ezért Tóth János osak ugy
utálja megfogni. No persze, mondogatták a ha itt hagyom éccör [kendtöket.
tanyaiasan ment át a nagyságos úrhoz,. Szép,
környékbeli magyarok három, négy év előtt,
Ugy kell ugyanis venni a dolgot, hogy tiszta gyolcsingben, gatyában, mezítláb pamikor kikerült közibük a nagyságos ur, — (Pongrácz Gerő kir. pénzügyigazgató és kir. pucsban (akkor, még 'mikor ez az eset történt,
meglátszik, hogy uri emhör, nem olyan, mint t u r mikor megérett a teljes nyugdíjra és 3 koronáért lehetett venni egy "pár emberlábakit osak a nadrág tösz úrrá! . . .
heleesömörlött a hivatalos hajlongásha, vett ra. való bőrpapucsot) a fejére meg a kamrából

János szót érteni jött.
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Első utunk a hadügyminisztérium épületéhen levő tüzol-tó-főőrségre vezetett, ahol
Ixctn bey őrnagy-parancsnok teával- vendégelt meg bennünket. A reggeli alatt a 42 tagú tűzoltózenekar tűzoltó-indulókat és magvar darabokat játszott. Ez a tüzőrség a legmodernebbül felszerelt Konstantinápolyban,
Három tűzoltó automobilt láttunk itt, amelyek Münchenben készültek. A felszerelés is
mintaszerű, körülbelül 150 ezer korona értékű, amelyek 'beszerzése egyenként és külön-külön Széchenyi pasa érdeme, aki Törökországban elmúlhatatlan érdemeket szerzett
a tűzoltó-intézmény hnegsz vezésóvel és fejlesztésével. A 'tüzoltófelsze élések túlnyomó
része Magvarországon é ' Ausztriában készült és teljesen azonosak a nálunk használatban levőkkel. A jól felszerelt berendezésben csak a törnlők-észleickben tapasztaltunk
hiányokat, de ez csupán azt bizonyítja, hogy
a háborúban *— minden' áldozatkészség dacára — ott sem képesek a pusztulás folytán
beállott hiányokat pótolni.
A Iha d'ügvtninisztér in-m hatalmas udvara h egy osuklógvakorlatökat végző kisebb,
kitünőpn öltözött ikatonaesapat -tűnt fel nekem, akikről később megtudtam, hogv ezek
kqwjstuntinápjolvi kereskedők, akik a katonai
sziofe'fet állói föl vannak ugyan, mentve, de
hetenként kétszer a. reggeli órákban., amikor
még az üzleti forgalom lanyha, 'katonai kiképzésbein részesülnek.
Innen a hadügyminisztériumba mentünk,
ahol a z uj Törökország leghatalmasabb férfiáuál, Enver pasáinál kívántunk tisztelegni,
akinél "áfogatásunk be volt jelentve. Csodás
berendezésű, óriást fogadóterembe vezettek
bennünket Jó ideig vártunk, amig reánk került a fogadtatás sora, de ez az idő is kevés
volt ahhoz, hogv mindent, ami a teremben
látható volt. a'aposan szemügyre vegyünk.
A b 5 dtigyminiszter környezetében a né-,
metek csaknem uvvanotyan számban vannak, .minit a törökök, akik féltékenyen' örködnek a fölött, hogv a Irtáimas ur elé ne
kerüljön TI é l e t e n kivül sok más nemzetiségbeili höfejndó. Nagv előjogokat élveznek a
hadügyminisztériumban a németek, akik ezen
az alapon minket is alaposan
tóvallMto'k,
hogv' mi célból jöttünk. Nagv megnyugvással verték tudomásul, -ihovv nem szándékoelőkereste az aratókalapot, a nagyszélü, finomabb fonása szalmakalapot, mélyen még fe.kote szallag is volt, d>e azt az eső már megáztatta. Ugy gond Alt a Tóth János, hadd lássa
a nagyságos ur, bogy neki is van ilyesmi portékája. A nagy vendégmara-sztaló görbe bottal aztán útnak eredt az öreg Tóth és el is
érkezett szerencsésen az uj földesúrhoz, aki
éppen a d'ófo alatt sziesztáit. Pipált és újságot olvasott. Szokása szerint be is köszönt
Tóth Jáno-s:'
— Dicsértessék a Jézus Krisztus. Aggyon
Isten ió napot. Egészségire kívánom a délutáni nvuitózkodá-st.
A nagyságos ur fogadta a köszönést; karos-széket hozatott, azután megindult közöttük a terefere. Hogy miből állott ez, az terrflés-zeteisen ne mtartozik ide, ellenben -hogy
-mind a kettőnek jól esett az a pár negyedórai
beszélgetés, abból is kilátszott, hogy az arcuk
igen vidám lett. Olykor jóízűt kacagtak is.
/Valószínűleg anekdótázott a nagyságos ur
köröe-közbe amint ezt igazi úriembernek vendége detektálására legalább is illik megcselekedni.
A barátkozás befejezése azonban már ide
tartozik s ezt el is kell annak -rendje, módja
szerint mondapi. János bácsi miikor már észrevette, hogy az árnyékok teljesen megnyúl-
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leit készséggel bocsátotta rendelkezésemre.
Az egyesület ozsonnát adott tiszteletünkre,,
amelyen Durandné és Tóbiásné úrasszonyok
töltötték be utolérhetetlen szeretetreméltósággal a háziasszonyi tisztet.
Az egyesület igen .rokonszenves a török
társadalomban is és .szociális tevékenységét
a háború alatt különösen .abban az irányban
összpontósí^a. hogy taglalnák különféle
élelmiszerek beszerzésében segédkezik; mivel e tekintetben Konstantinápolyban sem
kedvezőbb a helyzet, mint Szegeden.
Ezzel az első n?jn programját kimerítettük volna és csak mind érdekességet emiitjük meg, ,hogv a következő éjszaka tüzilárma 'vert fel bennünket. A minaretektől kiáltoztak: „Jangím-bal!", ami annyit 'jelent:
...Tűz van!" Rögtön fellkel'tülnk é s JeMtölztünk azzal a 'szándékkal, hogy a tüz színhelyére sietünk., ámde megtudtuk, hogy ez nagyon' messzi van és csnpán jelentéktelen.
Feladtuk tehát (szándékunkat és visszafeküdve az ágvnnkba, hallgattuk, amint a ,,'begesi'. a -bakter hatalmas botjával a kövezetet
verve, az ottani szokásokhoz híven bizonygatja, hogy ébren van.

zunk huzamosabb ideig Konstantinápolyban
maradni és most már nem is gördítettek akadélvt látogatásunk elé.
Enver pasa 36 év körüli, középtermetű,
barna férfiú, kis .bajusszal és igen élénk, okos
szentekkel. Polgári ruhában, piros fezzel a
fején fogadott bennünket, kezet fogott mindanhyiunjskal és hosszasan beszélgetett velünk
némletüL •Vezetőnk Széchenyi pasáról nagv
elismeréssel nyilatkozott és megbeosül'lheletlennek mondotta azt a 44 évet, amit .az a
török állam szolgálatában töltött. A legutóbbi tűzvészről szólva némi önváddal mondotta Enver, hogv az államnak immár nagyobb
áldozatokat kel'l hozni, a tűzbiztonság érdekében és az eddigi faépítmények helyébe az
ottani talajviszonyoknak legjobban/ megfelelő vasbeton-építkezésire kell áttérni.
A mintegy 15 percig tartó kihallgatás
után, .mielőtt távoztunk volna, autogrammot
kértem a hadügyminisztertől, amit dr. Szalay
József főkapitány gyűjteményének szántam]. Enver pasa ezt .megígérte és én várom,
hoey Széchenyi pasa küldi is levél utján.
Délután ,a konstantinápolyi magyar egyesületet látogattuk meg. Valóságos, sziget ez
a török fővárosban- amely egyesíti' az összes
ott élő törököket társadalmi állásra való tekintet •nélkül. Egy nem nagy épület első emeletét foglalja el láz egyesület, amelynek gazdag könyvtára .van; o'lvagólteiimlábQni pedig
ott találtuk valamennyi magyar folyóiratot
és-a fővárosi napikipokát. Az egyesület megteremtője és éltető lelke dr. Illés Zsigmond,
aki Törökországban nagy tekintélyt és vaewoiní szerzett. Kiválóbb tagjai (még: Duránd
Félix ipárfejlesztésis felügyelő, akit a magvar kereskedelmi miniszter délegált odia és
aki a budapesti keleti vásárt odalent szép
eredménnyel propagálja; dr. Lénárd Jenő
az anatóliai tudományos kutató expedíció
vezetője, aki a im-í elutazásunkkal egyidőben
indult ,30 tagu társaságával útra és aki szíves volt megígérni. hogy a' tél folyamán ellátogat Szegedre, .hogv a Dugonics-társaság
felolvasó ülésének keretében előadást tartson
utazás,akó', dr. Mosonv Lipót tápár, a törökmagyar történelmi vonatkozású régiségek
buzgó kutatója, Tóbiás Erigyes a budapesti
Ganiz-gyár képviselője, aki a májusi' gavy
tűzvész alkalmával készített féivkéDfelvéte-

(A főrendiház ölést tart.) A főrendiház
szerdán délelőtt 11 órakor -ütést taft, ám-eiven a bizottságokban ihé'tfőn letárgyalt 14
törvéhyjavasíatot fo-gják tárgyalni.
(Bethlen István elvállalta a táritonálköli
minisztersége*.) Gróf Bethlen István elvállalta
ia Wekerle^korm á nyba n a t-árcanélküli miniszterséget, amelynek -hatásköré Erdély és
az ©Benségdúlta országrészek -rekonstrukciója fesz. A miniszter teljesen Önálló rendelkezési jogot ka-p ©s aiz egyes 'minisztérium-okból megfelelő ügykört hasítanak tó és
utalnak át hatásköréhe. Gr'óf Bethlen István
kinevezése, -ugy lehet,, már ,a legközelebbi
napokbaln megtörténik, de ezt 'meg fogja
előzn-i Ugrón Gábor királyi biztos fölmenté se.

tak -s a nap fénye a falombok legtetején táncolt, fölkelt a karosszékből, egyet nyújtózkodott, mint az az ember, akit az ülés elfáraszt
s mielőtt megindulna, a tagjait rend-be kell
'hozni, mert hogy az öreg csontok ezt már
igy kívánják. Azután megtömte a kis cseréppipát, rágyújtott, (igy könnyebben megy a
bandukolás) és megint csak odanyújtotta kérges, nagy kezét a nagyságos ur felé. (Mosolyogva mondta: — Köszönöm is a -szives vendéglátást. Mög
a fcitanitást kérőm szépen.
Ez utóbbira jegyezte meg a házigazda,
hogy hát így lesz ez jó János bácsi . . . Igy
hát, igy. igy . . . csak meg kell próbálni
szomszéd, mert hát a jó pap is holtág t a n u l . . .
Nem szégyen az, ha ember deres fejjel a maga javáért próbál valamit.
(És most már meg i-s indult volna Tóth
János, ba az ördögnek nem jött volna -meg a
játékos kedve . . . Azonban az ördög néha
ímegkergíil kis időre és ilyenkor bolondot csinál. Most például a kis pincsi kutyát megcsiklandozta a villa verandáján, ahol a pamlagon,
a vánkos szélén nyugodtan szunyókált és a
kis fehérszőrű öteb hirtelen felugrott, aztán
szaladt, szaladt hangos csaholással oda, a
-honnan az idegen szag-o-t érezte. Egyenesen
Tóth Jánosnak. Mulatságos jelenet volt az

öklömnyi kutya, mint hős és a nagyosontu
parasztember a fütykössel. De csak egy-két
percig volt mulatságos a jelenet, mert . a második, harmadik csiititásra már a nagyságos
ur arca is elkomolyodott és János bácsi is
azon gondolkozott, -miképpen távolítsa el magától az ebet. Ha barátságosan horpaszon üti.
még majd örökre megkukul, ez pedig nem
lesz illendő dolog, ugy hát csak riogatta magától lassan, csendesen.
— Nem köll ugatni kis kutya. Nem ám. . .
Nem lopót kergetsz most. hé! • . . Nem ám...
— Puszi, Puszi — kiáltott rá a nagyságos
ur d-s és már a pipaszárral -ment a -selyemszőrű kutya felé. A cselédlány is előkocogott
ekkorra, az is puszizta a Puszit, de a kis ördög benne volt a Pusziban és mielőtt el bírták volna üzn-i, háta mögé ugrott János bácsinak és beleharapott szőrös lábikrájába.
— -Ejnye, ebadta helyén — fortyant fel erre
-a tanácsos ur — ez mégis csak disznóság! . .
(Juci, nem tud maga erre a dögre vigyázni!?...
(Lelövöm ezt az állatot ebben a minutumban...
jHozza gyorsan a szublimátot, vattát, tiszta
ruhát, friss vizet . .
— Még a' köllene — vágott közbe nyugodtan Tóth János, miközben nagy bütykő-s ujjával lesimította a harapás helyén kiserkedt
sötétpiros vért. — Jó néznénk ki naccságos
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Ajánlanak waggononkint bármely vasúti állomásra szállítva, a
kocsigyártó-iparhoz tartozó összes faanyagokat u. m.: k ő r i s - ,
és S Z I L A S I
• a k á c - é s s z i l f a r ö n k ö t , k ő r i s - é s bükkfa keréktalpat,
I#l k ő r i s - é s a k á c k ü l l ő t bükkhasítványt, y ö m ö b l y ü nyirfaés boqnár- "?,','„'
m rudat, ö k ö r j á r m o k a t és gazdasági faárukat, u. m. k a s z a n y é l ,
SZEGED,
favilla é s nyirfaseprüt. Kicsinybeni eladás helybeli telepükön.
Interurbán
G y o r s , p o n t o s é s e l ő z é k e n y k i s z o l g á l á s ! Ajánlatokkal
35. szám.
146.
szivesen szolgálunk!
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Szeged, 1918, augusztus 11,
(A Héderváry—Fényes affér.) Héderváry
Leheli országgyűlési: , képviselő a Fényes
László képviselővel támadt ügyiéből kifolyólag a következő nyi'fatkozatoV tette:
.A képviselőház nyilt ülésén fetiivtam
Fényes László képviselő urat, hogy áijota
elő férfiasan yádjalíVal, Wzonwjsékaival, A
képviselő ut ,a Házban hallgatott, mái hírlapi nyilatkozatában pedig kibújik a bizonyítás -erkölcsi kötelezettsége alóli. Bizonyték
és adatok helyett- piszkolódik és azt kérdi
tő'le'm, hogy miből élek. Válaszom rövid. 16
'évi -ügyvédi munkásságomból éis nem .rágalmazó közlemények megírásából Miután Fényes László szokásához hiven újból cstak
gyanúsít, -ahelyett, hogy !a bizonyítást még
csak meg is kísérelné, nem teheték egyebet,
bumt 'azt, hogy megismétlem a Házban tett
kijelentéseimet: , Fényes László Mtvtfnyjtai
Mgalnifíztd Héderváry Lehel országgyűlési
5
képviselőt.
.
• '
Fényes László a nyilatkozat miatt pert
indított Héderváry Lehel ellen.
-
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— Kitüntetések. A király Barkász Emil
46. gyalogezredbeli számfeletti századosnak az
ellenséggel .szemben repülői minőségben teljesít ett vitéz magatartása elismeréseül a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadiéikitmónynyel.és a kardokkal, Márton András népfölkelő őrvezetőnek, Gyovay Lajos őrmesternek,
Kis Bálirat népfölkelő őrvezetőnek, Eremie
György népfölkelőnek, Nagy István népfölkelő tizedesnek, Borsi József népfölkelőnek,
Molnár János tartalékos őrvezetőnek, Sárkány János népfölkelőnek, Prébay József
uépfölkelő szakaszvezetőnek az 5. bonvéd gyalogezredben, Hegedűs Lajos népfölkelő munkásnak az 5. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréseül a 2. osztályú
ezüst vitézségi érmet adományozta.

— Népgyűlés a krtrházépités ügyében.
A szegedi szociáldemokrata párt tudvalevőleg vasárnap délután 4 órakor tartja a kórház ügyéhen nagyszabású népgyülését a Korzó-mozi nyári helyiségében. A munkások nevében egy fővárosi -szónok fog beszédet mondani, valószínűleg dr. Kunfi Zsigmond, kit a
párt e népgyűlésre meghívott. A iSzegedi Orvos-egyesület nevében d-r. Mackánszky László,
a munkásbetegsególyző pénztár megbízásából
dr. Hollós József fognak beszédet tartani,
amíg a szegedi sajtó képviseletében
Juhász
Gyula, a Délmagyarofszág munkatársa. Szeged nagy poétája szólal föl. A népgyűlés ha000
tározatát egy küldöttség fogja a polgármes— A miniszterelnök Bécsben. Buda- ternek átnyujtaini.
— Rendkívüli közgvülés. Szeged törvénypestről telefonálja 'tudósítónk:
Wekerie
hatósági
bizottsága e hó 14-én a kórházépítés
Sándor miniszterelnök szombaton délután 3
és királylátogatás ügyében rendkívüli közóra 10 perckor titkára, báró Kizy kíséreté- gyűlést tart.
ben Bécsbe utazott. A miniszterelnök Vasár— Bucsu a Lengyel-kápolnánál. Augusznap a királynál kihallgatáson jelenig meg és tus 15-én, Nagyboldogasszony napján bucsu
az eddigi tervek szerint ,még vasárnap visz- Jesz -Zákányban a Longyo'VfV-Io kápolnánál.
Ezen ünnepségre alsótanya népe és a szomszautazik Budaipestre.
•
,
szédos községek lakossága össze szokott gyü— Közös miniszteri értekezlet. Buda- lekezni, de a város magisztrátusa is képviselpestről telefonálja tudósi tónk: Hétfőn dél- tetni -szokta magát. Az alsótanyai polgárság
utáto közös miniszteri értekezlet lesz, ame- nevében szombaton ördög Illés gazda vezetése
lyen magyar résziről! iherbeg
Windischgmetz alatt egy küldöttség meghívta dr. Kószó István országgyűlési képviselőt, bogy választói
Lajos közélellmezési miniszter ós báró JBótt- között jelén jen meg. Ugyanezen küldöttség
Uk István iföl-dmivelésügyi államtitkár vesz- meghívta dr. Somogyi {Szilveszter polgármestert és dr. Zadravecz István szentferencrendi
nek részt. .
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om, ba ilyen ki-s dologgal olyan nagy komédiát csinálnánk. Hamar belefáradna abba st
embör . . . Hanem nézze csak nagylány, van-e
olló a háznál?
•— Van.
— Azt hozza lé leiköm. Mög hozza ide a
kutyát is. Majd orvo-sa löszök én ennek mindjárt- . . Igy ni, folytatta, mikor mindent
oda vitt a oselédleány, majd röndbe gyün ez
egykettőre.
— Miit csinál János gazdal — szólt a műveletbe a házigazda, -mikor látta, hogy az öreg
praíber két bárom csipetnyit lenyisszent a
kutya szőréből. — Csak talán nem akarja rákötni? '
— Aggyá csaik üde azt a fehér gyócsot lelkűm, nem1 k ö l -evvel -sokat teketóriázni. É§.
most ráillesztette a kutya szőrét a fehér vászonra, aztán * rákötötte a -sebre.
'— De hiszen piszkos az a kutyaszőr, János
bácsi. Nem lesz az jó. Előbb majd kimossuk a
sebet,.
János fölegyenesedett, rágyújtott az időközben kialudt pipára és mosolyra terpedt
arccal csak ennyit válaszolt:
•— Nem tuggya azt naeeságos ur, bogy kutyaharapást szőrivel köll gyógyítani.
A nagyságos ur önkénytelenül elmosolyodott. kdlzet fogtak és János gazda elballagott.
Egy hét se tellett bele, Tóth Jáno-s bekopogtatott Pongrácz Gerő kir. tan. bajdu-utcai lakására. Most komoly volt az arca ós a
szemei sem voltak olyan -szelídek, mint vasárnap. A haragja kissé rekedj volt, mikor köszönt, ami a belső izgalmat szokta jelenteni.
— Mi újság J-áno-s bácsi? — kérdezte szinten némi izgalommal a nagyságos ur.

— Nem sok újság van naeeságos ur kérőm,
•de azért mégis- begyüttem.
-— Üljön le szomszéd.
Zavarba jött János, bogy elfogadja-e a
szive-slátást, -mert ha ezt teszi, akkor enyhülést fogad be ezzel a léik-ebe... Most pedig nem
akar engedni, legalább ezzel az elhatározással
jött be a városba.
—Hát a lába?
— Az bizony nem a legjobban áll. Éppen
-azért is jöttem, bogy szót értsünk, naeeságos
ur -kérőm szépen.
— Szót értsünk! — hökkent meg az igazgató.
— No ügön... -Egy hete mán, oszt- még roszszabb, mint vót.
— H á t bog-y értsünk szót?
T
H Ugy* ahojgy mögégyezünk ké(röm /.;., V
—- Fájdalomdíj:? . . . Gyógykezelési dij?
• — Ügön, ügön.
— iMknkamulasztási dij?
— Ügön, ügön.
— Patika-költség?
— Ügön -kérőm szépen.
—- Dehát ez nekem jár, mert az én kutyám
adta a patikaszert.
(Mosolygott Jáno-s. Érezte, bogy túlhaladt
a huncutságával.
— Jó van szomszéd, majd mindjárt itt lesz
az orvos.
lEz -már nem tetszett Jánosnak. Érezte,
hogy nem ugy fog sikerülni a dolog, ahogy
ő kieszelte.
Az orvos, aki valamikor tanyai orvos volt,
ismerte a parasztnak minden huncutságát,
keményen rászólt Tóth Jánosra.
— H a -be akarja kend csukatni magát, csak

házfőnököt, a kiváló e g y h á z i szónokot, k i ott
ez alkalommal misét mond és szentbeszédet
'tart. Mindannyian megígérték részvételüket
s igy előre láthatólag a bucsu igen népes
lesz. A városi polgárság körében mozgalom
indult meg, bogy dr. Kószó István országgyűlési képviselőt minél többen kisérjék választókerületének ezen központjára, a képviselő
születési helyére.
—- Kórház és csatorna.
Különös, bogy valahányszor az u j kórház fölépítésének ügye -lendületesebb mozgásba jön, mindig akadnák olyanok, -akik
,a közvélemény immár egységesnek látszó
kialakulását -a kórházépítés rovására befolyásolni akarják. Pár hónappal a háború
előtt volt már egy népgyűlés a kórházügyben, a -sajtó is állandóan fölszinen tartotta a már megértnek látszó ügyet s egyiszer-re csak fölhangzott a jelszó: csatorna
kell ide, nem kórház! A „csatornapárt" csakhamar oly erőre kapott, hogy a kórházépités ügyét csakugyan sikerült kátyúba lökni.
Vájjon van-e szegedi polgár, aki azt állítaná, hogy a csatornázás nem fép oly fon. tos alaptényezője a közegészségügynek,
mint a kórházi De az Istenért, ne jöjjünk
ezzel mindig akkor elő, miikor ép arról van
szó, hogy a már kivitelre kész kórházterveket megvalósítsuk. -Ha épen azt kutatjuk,
mi a'legfontosabb iSzegeden, ugy nyugodtan
kijelenthetjük, hogy még a kórháznál és
csatornázásnál i-s - fontosabb egészséges lakások építése s a pár ezer pincelakás meg-szüntetése. -De, hisz ezt ép ugy sorra kell keríteni, mint amazokat, nem -szabad azonban
egyiket a másik ellen kijátszani. Mert bizony igy megint az fog történni, ami 4 év
előtt- történt, hogy sem az egyiket, sem a
másikat. A „Friss Hírek" tegnajü számában
ez-en prioritásról irt cikk mérnök-irójával
-szemben nyugodtan , utalhatunk
Kelemen
főispán memorandumára, melyben a kórház
mellett a csatornázás ós vízvezeték ügyét
-szintén a város legsürgősebb féladatai közé
sorozza. A -sorrend nem fontos, de igenis
fontos, hogy akkor, Imikor a városi közgyűlésnek épen a kórházépítés megkezdéséről kell határozni, he mérgezzük meg a. közvéleményt a csatornázás elsőbbségével. Az
elsőbbség kérdésének fölvetése a templomkövetelődzőn kend, majd mögmondják odaV
bent, a nagyházba, hogy mi jár a kuruz-sl-á-sért?
Elfehéredett Tóth János. Ez nem rossz.
iMégi-s csak furfangos az úrféle, gondolta,
milyen ügyesen teríti a vizes lepedőt a má-sikra.
— Majd ir a doktor ur kenőcsöt, -szomszéd,
aztán minden rendbe jön —' szólt bele a házigazda.
—(Lássa kend, a régi gyógymód se olyan, jó
-már, mint azelőtt volt. A kutyaharapásra
-sem a kutyaszőr kell már. A szőlőt is másik-épen kell kezelni, mint száz év előtt.
— Hiszen ezt készakarva csinálta kend —1
folytatta mérgesen a doktor. Ez zsarolás!
Azért pedig börtön jár!
— Ej-nye mán no, naceságois ur . . . Majd
ugy lösz jó, ahogy a mi naccságo-s urunk
mondja. Nem vagyok én ekzekució!
— Igy igeü — vélte1 a doktor.
— Ugy, ugy János bácsi, majd kiviszem
én holnap az orvosságot, azután jó lesz megint minden.
Tóth János visszakötötte a rongyot a -sebre, azután nagyon illedelmesen elköszönt. A
rákövetkező vasárnap njra beállított a tanácsos ur tssőlőjébe és vidáman jelentette:
— Möggyógyult a lábam naeeságos ur. Tudtam én azt, hogy ebosont összeforr.

II©ffer és Társa
H@plsepesbeds8: Kelemcn-utca 7. sz.
SiplllPB! iaiielq: Iskola-utca 18. sz.
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építés megkezdése előtt lett volna hasznos
és célszerű.
Egy orvos.
— Rack Lipót szabadságon. Rack Lipót
tb. városi tanácsos, jegyző szombaton megkezdette négy hétre terjedő szabadságát. Rack
Lipótot távollétében dr. Bárkányi Zoltán helyettesíti.
— Katonai internátus Szegeden. Két év
előtt a hadügyminiszter rendeletére egy tanfolyamot nyitott a szegedi repülőosztag abból a célból, hogy a repülőgépgyárak és műhelyek számára előmimkásokat, konstruktőröket és adminisztratív tisztviselőket képezzenek ki. lA tanfolyamra való felvétel mindössze bárom középiskola elvégzéséhez van kötve és többnyire 13—14 éves fiulk nyernek ott
nemcsak gyakorlati kiképzést, hanem magasabb iskolai oktatást is. Az első évfolyamra
alig 50 tanuló jelentkezett, ezek is csaknem
valamennyien osztrákok. A másodiík évben
jelentékenyen megszaporodott a számúik és már
voltak köztük magyarok is szép számban. A
mostanában megnyíló harmadik évben már
150 kör ül lesz a kis katonai munkás-tanulók
száma és az idén jelentkezettek fele magyar.
A tanfolyam internátussal van egybekötve
és a tanulók teljes ellátást és ruházatot kapnák díjtalanul, sőt ezenfelül legénységi zsoldot élveznek. Négy évig tart. a tanfolyam és
az utolsó évi vizsga sikeres elvégzése után katonai tisztviselői rangban nyernek elhelyezést a monarchia katonai repülőgép gyáraiban és műhelyeiben. Ezek a katonai tisztviselők őrnagyi rangig emelkedhetnek A szombati tanácsülés foglalkozott a repülőknek azzal a kérésével, hogy helyiséget adjanak nekik és természetesen arra az álláspontra helyezkedett, hogy az internátust el. kell helyezni. E célra egyelőre a rókusi iskola tornatermét és még egy-két termét jelölte ki a tanács, ami nem gátolja az iskolában a zavartalan tanítást,

— Rendelet

a vendég'ö

és

kávéházi

árakról. A hivatalos lap szombati számában
megjelent a vendéglői és kávéházi árak szabályozására vonatkozó rendelet. A rendelet
szeriül az éttermek, szállodák, kávéiházak,
kifőzők, penziók ós más nyilvános jellegű étkezési helyiségek kötelesek minden hón íj p 1.
és 3. napja között árszabásukat és a teritékárákat az illtékos helyi árvizsgáló bizottságnak jóváhagyás végett bemutatni. A bemutatás már ebben a hónapban is, legalább keddig
kötelező. A rendelet a teritói: kiszolgálásának
időpontját is kötelezően szebja meg. Szombattól kezdve \minden vendéglő^ köteles déli
12 órától délután 3 óráig, este pedig 7 órától
10-ig, nyáron 7 órától H-ig menüt' felszolgálni. A menük adagainak legkisebb mértéke a
következőképp van megállapítva: Leves 2 deciliter, húsétel 10 dekagramm, főzelékkörzet
2 deciliter, egyéb körzet 15 dekagramm, főtt
tészta 15 dekágradm, sült vagy felfújt 12 dekagramm.
— Eljegyzés. Jeney Matildka urleányt
Magyarkanizsáról, eljegyezte Poberay János
szegedi üzletvezetőségi távirdaellenőr. (Minden külön értesítés helyett.)
— A szegedi katonanapok. Az idén elmaradnak a részletékre osztott katonanapok,
csak ez az egy alkalom lesz — ' augusztus
17-én és 18-án — de a rendezőségnek, amely
a mulatságok minden lelkes hozzáértőjét sorolja gárdájába, főtörékvese, ki.~y az idei két

Hölgyek!
Nem kell púder é s festék itt van a

„DSDO"

s z í n e s puderkrém ! Kapható rózsa é s fehér
szinben.
ARA: 3 korona.

Estélyi krém, SgSfiSfc*

Kérje minden gyógyszertárban és drogériában.
Szétküldi: „ D I D O " kozmetikai vállalat.
Budapest, VII., Almásy-tér 15. szám,

Szeged, 1918. augusztus 11. "

Korzó Mozi K . - l r.
T e l e f o n : ll
igazgató:
11-85. | | V A 5 S SÁNDOR.

Telefon:
11-85.

i

A u g u s z t u s 17-én e s t e 9 ó r a k o r

A u g u s z t u s 18-án e s t e 8 ó r a k o r

a Városház előtti téren.

a k a f Ű ÍS a-n A p j a v á S* a.

FELLÉPNEK:

llosvay Rózsi
Solti Hantim
Berky Liíy
Gyárfás Dezső
Gózon Gyula
Boros Géza

nap egyesítsen magában minden látványosságot, ezúttal kizárólag a szegedi hadiárvák,
özvegyek és rokkantak segítségére szánva a
jövedelmet. Az augusztusi szórakozás első
esete lesz annak, hogy katonai hatóságok
polgári hatóságokkal együtt rendeznek népünnepek A reánk következő egész hét az előkészítésit s a szegedi közönség már hétfőtől
kezdve figyelmeztetőt kap, Katonai zenekar
járja be sürün a várost, a falragaszokon kívül az eleven reklám ötletesnél-ötletesebb formái hirdetik a várhaté szenzációkat. A mu1 a tsá.g javarésze szombaton és vasáruap a korzón folyik le, vasárnap kitörjed Újszegedre
és a Godúra is. Szombaton nagyszabású
sport-ünnep van a Tiszán férfi és női uszóversen'nyel. Újszegeden cukrászda, dohánysátor, pezsgő-pavillon, lovarda, esuzda lesz.
számtalan más attrakció azonfelül, egész,
vurstli, hogy mindenki megtalálja a maga.
szórakozását. Szépségverseny, áillatkisorso/lás, konfetti-csata, látványossági bódék egész
sora, vár a közönségre. A' jótékonyóéi érdekében még a záróra is a rövidebbet búzza, azaz
kihúzza maga a közönség a zárórát, ameddig
a kedve tartja. A Korzó-mozi nyári helyiségében nagy nívójú kabaré, szórakoztatja a
közönséget, ott is lesznek teritett asztalok
hirtelen megéhezek számára. A Gedó .sem marad ki a számításból, a szokásos mulatságsorozaton kívül lesz ott táncverseny is. A
kettős katonanapnak ezek a kiszakított részletei, de a valóság .sokkal érdekesebb és mulattatóbb lesz, mint amennyit most elárulhatunk.
— Megtörtént.
Igenis megtörtént és Szegeden történt,
iÜrményi főhadnagyot arra (kénysizieritette
rossz sorsa, hogy konflisba .szálljon. Be is
szállt és báromnegyed órán keresztül rázatta
magát az ókori közlekedési eszközben, mígnem megérkezett c l a, ahova menni kívánt.
(És amikor fizetésre került a sor, a kocsis, a
,110. számú bérkocsi kocsisa kereken hatvan
(korpnát követelt a háromnegyedórás utért.
Ürményi 'Gyula főhadnagy, aki négy éve
-küzd a Doberdón és Piave partján, jobban elszörnyedt erre a szemtelenségre, mint akármilyen gránát pukkanására. Annyira elszörnyedt, hogy följelentést tett a kihágási bíróságon a kocsis ellen. Megtette a följelentést és
várt. És azóta vár. Már április óta vár. De
tárgyalás még nem volt ez ügyben. És a 110.
számú bérkocsis többi társával együtt vígan
zsarol azíóta is. És fütyül az azóta életbe léptetett szigorú rendszabályokra is. Hogy miért
fiityiil? Hát azért.

— Huszonötmillió a hadikofesönjegy; é s
eredménye Szegeden. Mint Jhivatalos helyről
jelentik, a nyolcadik hadikölcsönre Szegeden
25.399.1200 koronát jegyeztek, vagyis sokkal
többet, mint a hetedik hadikölcsön kivételével bármely hadikölcsönre.
— A régi ker yérEdagot kapják a bécslek.
Bécsből jelentik: A bétesi polgáfeság mégis
csak elérte célját. Hétfőtől kezdve megkapják
a régi kenyéradágot, Egy kicsit drágábban,
A jovedeügm nundeia f ew rcás fogják
fizetni a Üsztet, mint Magyarországon,
de most már éhezni nem fognak. A szegénélkül a kafonarsap javára lesz
nyebb néposztály részére olcsóbb kenyérárakat állapítanak meg.
ad -;a .•. Az országban a leg— A nyaraló osztrák gyermekek. Ujabnagyobb szabású hangverseny.
ban ismét érintik Szegedet a nyaraló osztrák!
gyermekeket szállitó különvonatok. 9-én Szegeden való átutaztukban 1131 gyermeket vendéglőitek/ meg,, ezek iMakfőinj, Kiszömiborlban,
'Apátfalván
és Püspökielén nyertek elhelyeHcfgárak : 20 — 15 — 10 — 5 ' zést. 10-én délután 2 órakor egy vonat 1100
apró utassal pihent meg az állomáson, akiés 2Ö°[o vigalmi 'adó.
ket Torontálmegye községeibe szállásoltak el.
10-én déután 4 órakor 1300 gyermek élvezte
a Ban'bofskommando szíves vendéglátását.
221 gyermek kivételével tovább folytatták úthogy az Arad-esanádi vasútvonal menHideg és iraelgg ételek. tijukat,
községek családjait felkeressék. A Szegeden
maradt. 221 gyermeket 1—12 uap múlva iráPezsgő, Sör sfb. Italok. nyítják Torontálmegyébe. 11-én 1380 gyermeket vivő vonat érkezik Szegedre, utja végcélja Torontál- és Temesm'egye,

Köváry Gyula
Patat Leó

/
Szöged, 3918. augusztus Ü .
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— Az ötös honvédek hadialbuma. Az
5-ös honvédtisztek által a mult szombaton és
vasárnap rendezett kabaré, valamint futballmérkőzés igen szép anyagi eredménnyel végződött. összesen 11038 korona 14 fillér volt a
bevétel, amellyel szemben a kiadás mindöszsze 1907 korona 50 fillért tett ki. Igy tisztán
10130 korona 64 fillér jutott az ötös; bonvédek
Jiadialbuma javára. Az erkölcsi és anyagi siker érdekében legtöbbet fáradozott nagykomlósi Vogel Tibor alezredes, aki fáradságot
nem ismerve, mindent elkövetett, 'hogy a város közönsége aránylag csekély belépő dijak
mellett kellemesen ós jól szórakozzon. Métó
segítőtársai voltak neki Jakab f f y Dezső és
Szécsy György hadnagyok.
— Nincs jég. Ez a panasz már nagyon
' régi és nem egyszer látott napvilágot a Délmagyarország hasábjain is a nyári forróság
kezdete óta. A szegedi nagyvendéglősök; testületileg tisztelegtek szombaton a polgármesternél, akit arra kértek, hogy a szükséges
jeget naponkint már a jéggyárnál átvehessék a vendéglősök. A polgármester azt felelte, bogy a kérelem a tanács elé tartózik;
adjanak be a vendéglősök egy kérelmet és
akkor ő majd támogatja azt a tanácsban.
— Gyerekek a gyümölcspis cun. A szegedi
gyümölcspiacon néhány bét Ó.a tűrhetetlen
állapotok uralkodnak. Néhány vásott kölyök
szállta meg a gyümölcspiacot és környékét és
lazótal a fosztogaAhsojk /napirenden vajmaki
Hogy a gyümölcsnek tekintélyes részét ellopkodják, még nem lenn a baj, de a kocsikra
dobott ruhadarabokat is lopkodni kezdik
már. A szombati hadifogoűykizottsági ülésen
a szegedi gazdák a polgármester védelmét
k'élrték -a kis fosztogatókkal szemben s a polgármester ígéretet is tett arra, bogy intézkedni fog a tolvajok ellen. Itt emiitjük meg,
hogy dr. Dobay Gyula főhadnagy kijelentése
szerint egy orosz hadifogoly egyetlen vásári
napon nyolcszor egymásután lopta el ugyanazt
a kabátot. A nyolcadik tulajdonos, azonban
nyomban azután, hogy kifizette a kabát árát,
el is utazott. lEzért em került kilencedik gazdája is a kabátnak.
— E l í t é l i árdrágítók. A szegedi kihágást
biróságon szombaton Furái Miártonné és özv.
Jíurucz Istvánná piaci árusókat 8—8 napi
elzárásra és lOÜ-ŰOO korona pénzbüntetésre
ítélték, amiért a 3 koronás körtét 5 és 6 koronáért árusították kilónkint.
— A Borsszem Jankónak, Molnár Jenő és
Bér Dezső lapjának legújabb szama a pompás
humor és szatíra jelében készült. Vidám karcolatok, tréfák, elcék és nagyszerű karrikaturák tarkítják a nagy népszerüsógü lapot, A
>Bors,szem jankó egyes -száma 80 fillér, előfizetése negyedévre tiz korona. Kiadóhivatal:
Budapest, József-tér 13.
— Idény ujtíontágok. Rész női- és
isáoyfelőliek, blúzok, aljak, ruhák, alsók,
selyem Iríkó kabátok es biuzok. Mértek szerint
feszülnek elsőrendű kivitelben felöltők, kosztümök, aljak stb. mérsékelt áron ! REMENYINÉ
divatháza és divatszalonja. Szeged, Szechenyiter 2. (Főposta mellett.)
— A Színházi Élet, Incze Sándor lapjának
£ heti száma megint csupa érdékesség. Szomaházy tátrai levelén kivül cikket, Hevesi Sándor, Szász Zoltán, La>ka\tos László,
Ruttkay
György irtak, Drasche Lázár Mary rajzai,
(kottamelléklet Intim Pista, íHíeti vejre, re*
gényfolytatás, számtalan -szép fotográfia teszi
rendkívül változatosé ezt a 'számot,- amely
teljes egészében közli: Farkas Imre nagysikerű Tul' a nagy Krivánon eimü darabjának első felvonását. Egy szám ára egy koro-

9

na. Előfizetési ár negyedévre 10 korona. Kiadóhivatal VII., -Erzsébet-kürut 29.
— Akinek finom szerkezetű órája van
az javíttassa Pápai cronométer Órásnál
Iskola-utca.

SPORT
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A bajnokcsapat és a SzAK
mérkőzése.
Minden jel szerint impozáns keretben
tartják meg a minden idők legjobb magyar
futballcsapatával mérkőzésüket a Szak I. csapatának legényei. A budapesti csapat egyes
játékosait a következőkben bemutathatjuk.
Kossuth kapuvéd tudásával ma már túlszárnyalja az MjTK egykori válogatott kapusát,
Knappot. Labdaba-lászásai a legtetszetősebbek. Feldmann és Orth hátvédeik a magyar
representativ csapat tagjai. Előbbi elsőrendűen lekapcsolja a labdákat, Orth pedig fiatalsága dacára fenomenális láb- és fejtedhnikájával, a legjobbak közé küzdötte fel magát.
A fedezetsor a válogatott csapatoknak úgyszólván állandó, megbonthatatlan triásza,
Kertész II., Nyul és Vágó. Kertész technikáját még igen levés magyar futballista érte
utol. Fedezetjátétkos,létére minden kapusra
is veszélyes vehemens és jól irányított lövéseivel. Vágó- szintén a legjobb a maga helyén. A
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11-85.

Igazgató:
VAS SÁNDOR

TELEFON
11-85.

f Vf

jobbszélső Braun szintén válogatott, a jövő
embere. Jobbösszekötő partnere, Molnár még
fiatal játékos, de kiváló technikájával jól illeszkedik a leghíresebb' balszárny-hoz, melynek fenomen tudását alig lehet megfelelő jelzőkkel illetni. Áll pedig ez a balszárny Schaffer, Schlosser és Szabóból, A pályán való
megjelenésük már eldöntötte a meccs sorsát.
Ezért a balszájnyért irigyelnek bennünket
legjobban az osztrák -szomszédok, mert ezen
triász miatt évek óta nem képesek a magyar
válogatott teamen diadalmaskodni. A bajnokcsapatban 9 válogatott játékos -szerepel, a
másik kettő is rövidesen megszerzi a vörös
bársonysaplkát. A Szak következő legjobb öszszeállitásban veszi fel >a győzelemre minden
kilátás nélküli küzdelmet ugyan, annyi azonban bizonyos, hogy nagynevű ellenfelét is komoly mukára fogja kényszeríteni, amint ez
az FTC ellenében történt. iSzögi, Kovács,
Hegyi, Vezér II., Horváth, Ruz-sies, Pohrer,
Csáki, Vezér I., Martonosi és Zavieza. A mérkőzés pontban hat órákor Geisler bíráskodása
mellett kezdődik.
Előzőleg a Szak II. mérkőzik az Alsóvárosi Torna-Egídettel.
A nagyobb tolongás elkerülése érdekében
ajánlatos, ha a közönség jóval az I. csapatok
mérkőzésének megkezdése előtt elfoglalja helyét.
A SzTK Temesváron. A kiváló formában
levő délkerületi bajnokcsapat vendége lesz
holna-p a SZTK, amely ezúttal teljes első
csapatát szerepelteti. A kék-fehérek csapata,
ha győzelmet nem is remélhet, de mindenáron rajta lesz, hogy a Kinizsi győzelmét lehetőleg a minimálisra redukálja. A csapat vasárnap reggel 5 órakor indul Szeged-állomásról Singer Emil vezetésével. A Kinizsi augusztus 25-én kap Szegeden revánsot a SZTK-tól.
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a fümfechntka t ö k é l e t e s produkciója

Attrakciós dráma 4 részben.

drámai játék 4 felvonásban.

iill teli
Vígjáték 2 felvonásban.

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

Óráját és

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

f

Vasárnrp
augusztus 11-én

Chrlstians

szenzációs filmje.

ékszereit

javíttassa elsőrangú óra- é s é k s z e r üzletemben. S z o l i d á ra k !
Drótban és ékszerekben

Rendes helyárak.

-.v.\

FISCHER

nagy

raktár.

K.

.v.v

Korzó-kávéház mellett.

;

kibővítve egy nagy bútoráruházzal,
melyet a Kárász-utca és Klauzál-tér. sarkán (Gaáipaíoia) megnyitottam, hol a legjobb
kivitelű uriszalonok, ebédlők, hálószobák, U g y mint teljes lakberendezések méltányos
árakban kaphatók.
Tisztelettel Braun MlfráSy.
Régi elismert kárpitos üzletemet és műhelyemet
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Igazgató:
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Vasárnap:

A szezoíí szenzációja!
Nagy sláger dráma.

erkölcsdráma 4 felvonásban.

A főszerepben:

ÖzegeH, 3918.
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Átmenetgazdasági
részvénytársaság
alakúi Nag váradon. Az egész országban
Szegeden alakult meg az első Átmenetgazdasági Részvénytársaság, amelynek célja tudvalevőleg a hadseregnél fölöslegessé vált
anyagoknak méltányos áron való szétosztása. Mint most Nagyváradról jelentik, ott
most megkezdődött a mozgalom az Átmenetgazdasági Részvénytársaság megalakítására.
— Bőr érkéz Át. Csakugyan, a hihetetlen
megtörtént. A szegedi közélelmezési hivatal
cipőosztálya bőrt kapott, amelyet már szét is
osztottak a cipészek között. Összesen 1200 pár
cipőre való cipőbőrt kaptak a cipészeik, .akik
igy ismét munkához kezdhetnek. A bőr egy
szegedi szövetkezet részére elkésve érkezett''és
a város lefoglaltatta a bőrt. A cipőinség igy
—. állítólag — hamarosan enyhülni fog.
Méhészeti ísnfolyam. A földmivelésugyi
•minisztérium által engedélyezett - méhészeti
tanfolyam augusztus 11-én, vasárnap délelőtt
9 órakor nyílik m e g . a siketnémák intézetében. A három hetes tanfolyamot Deák Imre
méhészeti szaktanár vezeti, akinek Gábor József .nyugalmazott (vincellériskolái igazgató
segédkezik. A tanfolyam hallgatói egy méhkaptárt kapnak ajándékba a földművelésügyi
minisztériumtól.
,
A repcetermelés előnyei. Folyó évi
julius 22-én kelt kormányrendelet mindazokTelefon
807.
"WW

Előadások pénteken és szombaton
5, 7 és 9, vasárnap 2, fé! 4, 5, 7 és
9 órakor.

VASS
föozgó

Telefon
807.

"w-v
v y?

színház.

Vasárnap augusztus 11-én.

Rita Saccheifő
az ismert művésznő felléptével.

I olsó
Előadások d. u. 3 órától kezdve. Gyermekjegyek
csak az első előadásra érvényesek. Jegyek elóreválthatók d. u. 2-tól kezdve.

előadások.

9

es

órakor
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Teljesen ujj möserS

A
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feleség.

Kávéházi italok.

:: Cigányzene.

B u c s u e l ő a d á s .

csoda gyorsasággal irtja

po

lo-skáf.

Mintaüveg 4 K. Nagy üveg 1 6 K. 1 darab
kendő 2 K. Kapható minden gyógyszertárban
drogériában és füszerkereskedesben. Főlerakat Szegeden: Vajda I. é s S e g e s v á r y ,
droger. és a kővetkező gyógyszertárakban :
Barcsay, Zakár, Szittner János, Borbély
József, Salgó Páter es Temesváry József.
Magyarországi egyedárusitó:

REMÉNY-gyógyszertar, PÉCS.

Jégbehiitőtt cukrozott gyümölcsök.
Üdítő italok. Házilag készített
sütemények. Sajtok. Köritett
liptói. Frissen csapolt sör.

:: Buffet.

legyei: előre oálfiafak E Pefő-féie fissdiöen. Sem aeso az Ma
Előadás kedvezőtlen időben a Tiszában.

ii-l

M l

m e s é s e k , m e r i a s z a k m ű h e l y é b e n javított Írógépek tényleg mesések.

ü a r b i d

Hétfőn:

íi

A főszerepekben: D ó r g Giza, Kanti T e s c z a ,
fflargó, Sugár és L á s z l ó Tivadar, stb. stb.

hadsegélyező

Circusban

,
E n B H « KMBi N sí W
K

Paral-Bufett

Vasarnap:
esti?

1B

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótufajdcmos: Vánfay L.

a

Művészi és érdekfeszítő dráma.

JL*

* Rita Ssclietfő lép fel ismét' a Vassmozihan. Vasárnap vetítésre kerül A szellők
királynője, amely a kiváló művésznő legjobb
szerepe. Az izgalmas, művészi dráma Nordisk film és egyike a gyár legkitűnőbb termékeinek.

ff
Dráma 4 felvcnásban.

íi.

nak a gazdáknak, aljtik a folyó évben olajmagvakat termőinek,' a már régebben megállapított határárakon felül a beszolgáltatott
olajosmagvak 100 kg.-ja után határárban 40
kilogram, olajpogácsát és a beszolgáltatott
olajosmagvak értéke 1 százaléka erejéig a Magyar Olaj- és Zsiripari Központ utján ingyenes világitóanyagot, vagy annak árát biztosítja. Ugyanezek a kedvezmények azoknak a
gazdáknak is megadatnak, akik most augusztus hó folyamán a jövő évi repcét elvitik és
kétséget nem szenved, hogy a káposztarepce
jelenlegi 120 koronás és a réparepce 110 korónás határára a jövő termelési évben feltétlenül felemeltetik. Azok a gazdák tehát, akik
most augusztus hó folyamán repcét vetnek,
igen kedvező helyzetbe fognak kerülni. Az
Országos (Magyar Gazdasági Egyesület és a
Magyar Olaj- és Zsiripari Központ r.-t. a
kormánynál már kérvényezte, hogy a jövő
évi repcének makszimá'lis árát 150 koroméira
emelje fel és kilátás van arra, hogy ezen kérelmét kedvezően fogja elintézni. Mostanában
az ország számos . vidékén sok eső volt. Ezen
időjárás nagyban elősegíti a repcetermelést,
nagyszerű eredményre van kilátás, jól teszik
tehát a gazdáink, lia az illetékes szakkörök
tanácsára hallgatnak és bevezetik a repcetermelést. Az érdeklődők forduljanak az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Olajmagtermelési Osztályához (Budapest, IX., Üllőiut 25.)

OOCO

Rendes helyárak.

augusztus

l á m p á k ,

t a r b i d g y e r t y á k , R. 5 . v a r r ó
g é p e k kerékpárok, g r a m o f o n o k
b e n z i n e s öngyújtón, v i l l a m o s
z s e b l á m p á k , f r i s s s z á r a z elemek , ö s s z i s g é p r é s z e k , stb.
Nagy javító tniihely

DÉRY

EDE

S z e g e d , K l s s - u f c a Keleti-palota.

rógépszalsg szénpapír sfb, uj és bazsnái
í r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak
1
SZEGED, S z é c h e n g i - f é r
T e l e f o n 38.

DlMMABTAJKMBSZÁS

Szeged, 1918. augusztus 11.

11

O E f t E S ! neon ISZUS-.llillitB-M és B T O R Á

SJHÁZA

F c ü z i e i Feketesas-utca 16. (Keleti palota.)
fiiunkatelep
és f i ó k ü z l e t : O r o s z l á n - u t c a 21. (Bárd-ház)

TELEFON:8-36.
m . : hálók, ebédlők, uri- é s

Elvállal mindennemű a s z t a l o s é s kárpitos munkákat, u.
leányszobák, konighsberendezések s e g y é b b modern fehér bútorokat. Szalonyarniturák, díványok, ottománok, l e á n y s z o b a garrmurák stb. Külön nagy javító termek.

Jafiiíjot pontosan is jatáipj irha

V\$m\zhMln%l{

fettal.

M

l tiaiioszeplsÉszüO felepe,
a m m i Hárász-uíia is.

Az Ö S S Z P S hangszerek é s
beszélőgépek
legnagyobb
r a k t á r a . Javítások s z a k s z e rire n éi- g y o r s a n k é s z ü l n e k .
i!

és egyébb ipari üzemekre alkalmas
bárnaszélls és f a s z é n minden menynyiséghen kapható a Városi- Közélelmezési üzem telepén,
Mérei-ufca 15|b.
Telefon 231.

3ÜjjÜ m i

Aradi-utca 5. s z á m :
Legújabb tavaszi divatujdonságok Berkovits modellek után selyemruhák blouseok, aljak stb,
legjutányosabb árban.

Margit-utca 28. sz., ajánl mindennemű
nyelv- és zeneisineretíeLbiró tanerőket,
melynek elintézését őszintén vállalja
Havas Jenöné.

ajánlunk
maximális

nagyabb readelfselíafl tscAtaartv.

árban.

Fenyő íesfyárek Szeged,
gyarmatáru-termény- és lisztn gykereskedő.

aasEissesB
p s z k e í e g s é y e f , söüiŐrt, röHt

GS3

korlattal

bíró" Ü g y C S
ClárUSÍtÓk
jó f i z e t é s s e l . . n r „ A ' a é * * , i / n l í a z o n n a l
ugyanott
V d l s ö . f í d S i y C m felvétetnek:

Virágház
Ay

í^áimfcroátz, Klauzál-tér.

ossísissm

sws. saaza
két lóra, két fiacker és két
stráfkocsi elhelyezésére alkalmas kocsiszínnel bérbe keres,
B e r g e r Lajos c é g .

Szállítok posta- haOI fránftanf valódi ausszigi aru
utánvéttel
311 10 ItejjüHlU!, postaládákban 81/"
és 17 kg. árutartalommal kg-énl 15 koronáért,
pjn haitószijnak és szappanfőzésnek alkalmas
. Ííul, postaládában 81,2 kg. árutartalommal kg-ént
M2j50fillér.
Antun Kalcic, Zagreb, Prilaz 12.
•

i Bístorszáílitási é s be| r a k t á r o z á s i váslaSat

"

UNGAR BENŐI

szállító.

Telefan: 43

és egyenruhárísl zati felszerelési
cikkek legkedvezőbb beszerzési forrása.

SCHATZ m. FIAI
Telefon

URI SZABÓ ÜZLETE
818.
Kölcsey-utca 4.

IFsioeg,

kötéláru
; ;,asék,
••pünsa__
Hesser- é s B u c h w a l d cégnél, (TiszaLajos-körut, az
Jl rö palotában) a legjutányosabban szerezhetők be.

hadfelszerelési intézete
Szeged, Kölcsey-utca 10. sz.
Telefon 291.

nzi L H mm 25.
Megrendelést fazon, munkát
forditást, átalakitást vállal

^

határozátait a fényhatás
csökkenése nélkül csakis

fél-wattos
lámpákkal

LfL

/irany&í k a p a pincéjéből

ha sampignon gomba termesztéssel foglalkozik. Semmi befektetés nem szükséges, Bármely'pince, kamra,
üres szoba alkalmas. 50—60 korona napi mellékkereset. Télen nyáron állandóan űzhető. Gombacsirát kilónként 7 koronáért, öt kilót 27 koronáért használati utasítással küld:

RETEK LAJOS

eubódyíiuca T " s z á n

„Antilosin"-t

használjon

ÉS

rtjr

^

Van szerencsém a n. é. közönség figyelmét felhívni arra, hogy városunk e g ik legkellemesebb
szórakozóhelyét, a Róka utca 6 sz. alatt kibéreltem és újonnan átalakítva aug. 1-én elsőrangú
N5i z e n e k a r állandó közreműködésével megnyitottam.
Tisztelettel C s u p o r J ó z s e f kávés.

J$arfa jftgosiort
jcgm'úterme
Xiguó-utca
JHéjon

Kapüstű: e B R & e IEI0 Higgó-ByfüpzeFíMaii
SZEGED, KlauxáS-tér.

Vízvezetéki m u n k á k
fürdőszoba berendezések öníötvas fürdőkádak szolid
árakon FOGEL EDÉNÉL. Mintaraktár Takaréktár-u.
8. sz. Ipartelep Török-u. Kossuth-Lajos-sug. sarok.
Alapítva 1892.

llftlIHllUUi
I s k o $ a h e g e d ü K b e n. valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

L.
13—64.

Babos Sándor

TIToTS6

iskola, utca — 8. Szolid árak.

lehet betartani.

25, $5,53 llt í l l l i l i
Tüügsraifiiáinpákat.

Ha 'őszül a h a j a használja a
mely 3 nap
, alatt vissza
? adja a hajeredeti szinét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7
Kmmtt 6BfiOSRV KŐBaGtf .ggóggszeptanáhap aátlisniíi-lá?

és mgieénneiis elen

*

A világítási rendelet

a Leinzinger-féle gyomorcsepp jó hatását. Üvegja
koronáért kapható Leinzinger Oyuia, gyógyszertárában Szeged, Széchenyi-tér.

SZEGŐ ÁRPÁD

Polgári- és egyenruha

minden nap friss sütemény kávé, tea, kapható.
Mindenféle megrendelést elfogad.

A
J
V5

Gyomorbajosok dicsérik

..V. szabó-üzlet.

c u k r á s z d á j á b a n Kossuftá L.-suy. 61.

Telefon 1 7 — 0 7 .

ggöngd'-S virágok,
pontos kiszolgálás,
o l c s ó árak ! ! !

a leggyorsabb n elmulasztja a dr. Plesch-féle eredeti törvényesen védett ,tSSS B0 POÜM ~ KBE ŐÉ0"
Nincs szaga. Nem piszkít. Mindig eredeti pjcsetes
dr. Flesch-félét kérjünk. Próbatégely 3'— K. nagy
tégely 5-— K. családi adag 12 — K. 'Szeged és
Vidéi:e részére főraktár BOKOR és VAJDA gyógyszertár Kállay Aiőert-utca, Szegeden. Vételnél
a „SKABOFORM" védjegyre ügyeljünk.

Széchenyi-tér í

1 SZObáS l a k á s t

Széesi Izsó

liszt- és terménykereskedő.

keresek

lehetőleg emeletit azonnalra, vagy november l-ig. A
cim „Jófizető lakó" a kiadóba.

Telefon

>73.

Az ö s s z e s h a t ó s á g i cikkeknek i s
pontos é s előzékeny k i s z o l g á l á s i
helye.
Kárász-ulca 1 4 . s z .

Szeged!, 3:9.13.

12
Szeged szab. kir. város közélelmezési hivatala.

A m, kir. kereskedelemügyi ministernek 3Í.863/9I8.
sz. a. a polgári lakosság lábbeli szükséglete fedezéséről kiadott rendeletének 18. §-a akként rendelkezik,
hogy ugy a kész cipő kereskedők, mint a kisiparosok
kötelesek a fogyasztó közönség tájékoztatására üzlethelyiségeikben a rendeletben megállapított hivatalos
árszabályzatot nyilvános helyen kifüggeszteni, s azt a
vásárló közönség kívánságára felmutatni.
A netán előfordulható visszaélések elkerülése végett figyelmeztetem a Iogyasztó közönséget, hogy vásárlás alkalmával a kereskedők és iparosok eladási
árait szigorúan ellenőrizzék, s a tapasztalt visszaéléseket megtorlás végett a kihágási bíróságnál haladéktalanul jelentsék be.
Az a kereskedő, iparos, vagy vásárló, aki a hivatalos árszabályzatot be sem tartja, a hivatkozott rendelet értelmében hat hónapig terjedhető elzárással és
2000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel büntettetik, azon
felül az árdrágító kereskedőtől, iparostól a cipő illetve
bőr kiutalás m eghatározott időre megvonatik.
A hivatalos árlapokról gondoskodtam, a melynek
egyes példányai a kereskedők és iparosok által a hatósági cipőirodában mérsékelt árért beszerzendők.
Szeged, 1918. augusztus hó 10.
6849/918. ké. szám.

ARADI-UTCA 6. SZ.

Ajánlom saját gyártmányú
mindennemű bútoraimat.

sa%t»a

I

ammmmw.iiih.ihim —————— li mi n • i «n n
——p—,
Szegei sz. kir. vírus kSzélelmedtsl hivatala.

v. tanácsnok,
mint a közélelmezési hivatal vezetője.

1—2

polgármester.

férfi é s női divatcikke*,
legnagyobb rakfara. —

n

Legmegbízhatóbb cég.

a

Legolcsóbb beszerzési forrás. '

Csekcnics-u. 6.
Telefon 8 5 4 .

5 z é c h e n g l - t é ? 17.
Telefon 855.

Nagy választék.
Telefon 15-76.

gyertyánost konvikiusban Kvi étetne* m^m tanúiét
JÓZSEF

& a t U r a y P ^ y X ívánatra.

Szegedi

^ E T ^ o Z

gőzerőre berendezett vegyi ruhatisztító- és kelmefestő ipartelepe.
Fióküzletek : Mikszáth Kálmán-u. 9., Valéria-tér sarok, Telefon 994. és Gizella-tér 3
szám, Telefonszám 1055. Fióküzletek vidéken: Hódmezővásárhely, Széni Antal-u. 9
sz., Zenta. Főtér., Kiskunfélegyháza, Kossuth-utea 15. szám.
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 ellsmerőlevelek az ország minden részéből.

KASS

-szálloda Szeged. Délmagyarország legnagyobb és j
legelegánsabb szállodája.
T e l e f o n (interurbán) 1 5 — 5 0 .

S ü r g ö n y e i m : h a s s , Szeged.

laHflBaHHSSaaHBnflBIHSBHHaUBBSil
Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.

Dr. Somogyi Szilveszter,

műaszfalos és kárpitos butorkiállitésát.

LUCZH

Szeged szab. kir. város polgármesteri hivatalától.

Az idei bortermés részére szükséges hordókészlet
előállításának megkönnyítése érdekében a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur a kádáriparosok és kádársegédeknek f. év november hó végéig leendő szabadságoltatását kilátásba helyezvén, felhívom az érdekelt
szőlőbirtokosokat, gazdasági egyesületeket, valamint a
hordókészitéssel és javítással foglalkozó iparosokat,
hogy az általuk igénybe venni szándékolt s a mögöttes országrészben katonáskodó kádárok és segédek felmentését azok személyi adatainak és a csapattest megjelölése mellett a katonai ügyosztályban (Városi bérház
H. em.) sürgősen kérelmezzék.
Szeged, 1918. augusztus 6.
7028/918. elri. sz.

Kertész Sándor

(Szeged, Kessnllwitca 25. Telefon 630.)

Hirdetmény.

Balogh,

U M itt!igtüteü

Legolcsóbb beszerzési forrás!
Fekefesas-u. Kígyó-utca sarok.
Telefon 15-76.

Balogh,

Értesítem a város polgári lakosságát, hogy f. hé
12-től kezdve a cipő bejelentési lapot nem a cipőiroda,
hanem az illetékes kerüleii rendőrlaktanyákban a rendőrség közegei osztják ki, s szabályszerű kitöltés után
ugyancsak ott is adandók be. A bejelentő lapok kérése
alkalmával a hatósági bevásárlási könyvecske felmutatandó.
A begyűjtött bejelentőlapok igényjogosultságát a
cipőiroda bírálja el, s azoknak megtörténte után adja
csak ki a vásárlási utalványokat
Az utalványok kiosztásának idejéről a közönség
hirlap utján lesz értesítve.
Céltalan zaklatások elkerülése végett újból figyelmeztetem a közönséget, hogy bejelentő lapokat a cipő
iroda jövőben nem fog kiadni, tehát mindenki az illetékes kerületi rendőrlaktanyához forduljon.
Szeged, 1918, augusztus hó 10.
€848/918. ké. szám.

Telefon: 8 4 4 .

Telefon: 844.

tanácsnok
a közélelmezési hivatal
vezetője.

1—2

U.

S. bútorgyáros

WíESMER

Hirdetmény.

augusxtus

Hirdetmény.
Értesítem a város közönségét, hogy az Országos
Közélelmezési Hivatalt vezető m. kir. Minister ur
2490/918. M. E. számú rendelete értelmében a gabona
mennyiségek beszolgáltatása és a törvényhatóságok ellátásának az 1918. évi termésből leendő biztosítása tárgyában f. é. julius 23-an megtartott értekezlet eredménye után a bevetett területek és a város területén
lakó lélekszámok figyelembe vételé,el 117871/918. sz.
rendeletével megállapította, hogy Szeged város termelői,
a saját háztartási és gazdasági szükségleteik visszatartása után, az 1918. évi termésből összesen 751
vaggon búzát és rozsot kötelesek beszállítani a HadiTermény gyüjtőraktárába.
Felhívom a termelő közönség, gazdák figyelmét,
hogy ha a 751 vaggon gabonat a H.-T. rtságnak nem
szállítják be, ugy az egész város közönségét igen szigorú katonai requirálások elé fogják áltitani, s ennek
ismét az a következménye leend, hogy a gabona készkelteket a háztartásoktól elveszik, a közellátás alatt levők
fejquótáját leszállítják.
Figyelmeztetem a termelő gazda közönséget, ugy a
város egész, lakosságát mint saját jól felfogott érdekükből, hogy minden gabonafeleslegüket a Hadi-Termény r-t.-saság bizományosainak szállítsák be, mert
azok, akik termésfeleslegeiket be nem szállítják, a ministeri rendelet értelmében a közszükséglet kielégítése
alól elvont készletek értékének kétszereséig a Hadirokkantak segélyalapja javára megbirságoltatnak és a készletek elkoboztatnak, továbbá ellenük a kihágási eljárás
meg fog indíttatni s a kihágást elkövetők 6 hóig terjedhető elzárással és 2000 koronáig terjedhető pénzbirsággal büntettetnek.
Mindenki saját és az ország ellátása érdekében
cselekszik, ha minden szem gabona feleslegét minél
előbb a Hadi-Termény r-t.-ság gyüjtőraktárába beszállítja.
Figyelmeztetem még a város közönségét arra is,
hogy a gabona vagy lisztből megállapított fejadag mértékét pontosan betartsa, mert pótlékot senkinek semmi körülmények között nem adhatók. Pótadagra
tehát senkise számítson.
Szeged, 1918 augusztus hó 7.
6583/918 ké. szám.

Dr. Somogyi Szilveszter,

3_3

Van szerencsém a n. é. közönséget értesítem, I
hogy a C O R S Ó - M O Z I HÁZÁtíAN (PallavioW-J
utcában, a városházával szemben)

épfllet-, műlakatos, házicsengjL
szerelő és gépjavító-műhely
nyitottam, hol a szakmámba vágó mindenféle rn«»'l
kák, úgymint: épület-vasalások, z á r - j a v i t á s o " !
tűzhely-, üstház-készités és Javítás, redőnyta
szerelese é s javítása, villanycsengők szereid |
és javítása stb, pontosan és jutányosán e s z k ö z
tetnek. — Levélbeli hívásra házhoz megyek. A »
közönség szives pártfogását kérve, vagyok Üszte|e
D o n á t h Gyula*
lakatos-mester.

polgármester.

Nyomatott Várnay L, könyvuyoindáiában, Kárász-utca 9

