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Maradiság vagy haladás.

szólag rögtön nem hozzák meg a törvényes évi zárószámadásban a város tiszta vagyokamatokat, majd meghozza a jövő, ha köz- nát 56,845.887 koronában állapítja meg. ami
Irta: dr. Krausz József
vetlenül nem is, de közvetett haszonban bizo- az 1916. éyhez képest 332,619 korona gyarapodást tüntet föl.
.Minden drága, csak az emberélet ol- nyosan.
Ez a kimutatás nem felel meg a valósát
Az a város, hielynek közegészségügye
csó", jellemző szállóige, melynek igazsága
pedig főszámvevőnk igen
kifogástalan, melynek higiénikus berendezke- gos helyzetnek,
megdöbbentő és leverő.
Ha bele is törődünk, hogy ez igy van, de dése tökéletes, a fejlődés mérhetetlen per- pontos munkát igyekezett végezni. De ő abez csak a frontokra vonatkozhatik. Ott, ahol spektívájával bir. Lakossága nemcsak a ter- ba a hibába esett, hogv a város birtokait a
létünket, önállóságunkat, állami érintetlensé- mészetes szaporodás által gyarapszik, de régi becsértékben vette föl, pedig ezen birgünket védik, ott az égvén fájdalma, szenve- még inkább a bevándorlás áltat. Ide törek- tokok forgalmi értéke jelenleg összehasonlítdése, élete nem jöhet számitásba, de a fron- szik a tőkegazdag emberek tömege, kik hoz- hatatlanul magasabb!
A forgalmi értéket véve figyelembe, a
tok mögött, ott minden emberélet most két-' nak magukkal vállalkozási kedvet, ipari kezszeresen drága és megbecsülendő, mert gyá- deményezést és biztosítlak a városnak fej- város vagyonát legalább 300 millió koronára
kell becsülni.
szos veszteségeket kell pótolnia s két-három lődését és gyarapodását.
Ilyen óriási vagyon mellett a kórház épíember munkáját végeznie.
Merem állítani, hogy nincs olyan befekMinden (ember élete, egészsége most tetés. mely olyan magas kamatozást nyúj- tési költségeinek kijelölése, de az összes hiközkincs, a nemzeti vagyon egy értékes ré- tana, mint amit a város közegészségi intéz- giénikus tervek megoldása sem okozhatja a
legcsekélyebb nehézséget.
sze, melyet kMin^eskedéssefl, szükláltköril mények létesítésébe fektet. "
Még attól sem szabad visszariadni, hogy
szatócspolitikával veszélyeztetni nem lehet.
A haszon nem közvetlen, nem kézzelAz emberiséget hatalmába kerített őrü- fogható. de a jövő fejlődésben birja biztos a birtok egy részét pénzzé tegyük, hiszen
más fekvőségbe akarjuk e pénzt elhelyezni,
let utolsó tombolásában vonaglik s végre kö- garanciáját.
vetkezni fog a rekonvalesceneia nehezen várt
Az uj közkórház megépítésének szüksé- mely idők multán -busás kamatokkal fogja
korszaka. A romokat el kell távolítani, a gessége már annyira átment a köztudatba, meghálálni a késői ivadéköknak az ősök álíozatkészségét.
veszteségeket pótolni, a sivár pusztákat új- hogy mindenki, aki bármilyen cimen építését
A hatóság atyai szeretetére nem hiába
ra beültetni. Ehhez óriási munkaerőre, szám- megakadályozni igyekszik, ezentúl is szemtalan munkáskézre van szükség. Minden ben fogja magával találni a közhangulatot. számítottunk. Nem riadt vissza gyermekei
munkás •— akár szellemi, akár kétkezi —•
A költség s e m szabad, hogy vissza egészsége érdekében áldozatoktól, nem volt
soha nem remélt megbecsülésben fog része- riasszon bennünket, mert az idő soha sem szűkkeblű. Ha most is kicsinyeskedő lett volsülni. Minden ember nemzete újra fölvirág- volt alkalmasabb arra. hogy az épités költ- na a közgyűléssel együtt, ebből csak az tünt
volna ki, hogy nem igazi apa, csak olyan —
zásának értékes tényezőjévé válik.
ségeit kijelöljük, mint a mai.
Lelkiismeretes főszámvevőnk az 1917. mostoha!
A béke versengésében az a nemzet fogja
sebeit leghamarabb kiheverni, amielyik leg< VmMHMMÍMlMKMNUniMBB«aaK SaaSMSÍSBKSMSiaiSlS
jobban megbecsüli, védi. istápolja, boldogulásában támogatja fiait.
Minden gondolkodó előtt világos, hogy a
jövő megújhodásban igen fontos szerep vár
a közegészségügyre. Mikor példákkal be van
bizonyítva, hogy helyes intézkedések életbe-- A .keleti' fronton uj harcok várhatók. —
léptetésével a gyermekhalandóságot felére
lehet redukálni, a ragályos betegségek, küNapok óta arról érkeznek jelentések, szági helyzet végleges megszilárdulása csak
lönösen a tüdővész terjedését csaknem teljehogy Oroszországban a rend iáimét felbp- uj harcok utján fog bekövetkezni.
sen -meg lehet szüntetni, nagyfokú nemtörődömség vagy hozzánemértés szükséges ah- rult és a bolseviki uralom végnapjait éli.
hoz, ha valaki az egészségügy rendezését, Mosit — egyelőre nem hiteles f o n á s b ó l —
Köln, augusztus 14. A Kölnische
bármilyen ürügygyei vagy diplomáciai mel- azt az értesülést kaptuk, hogy Lenin ési
Zeitung szerint az Amsterdami Hanlékvágányra való tereléssel, hátráltatni vagy Trockij lemondott. Ugy látszik, a keleti prodelsblatt fentartással azt a hírt közakadályozni törekszik.
bléma a bresztlitovszkí békével sem záróli, hogy Lenin és Trockij lemondA szülő, ha gyermekének egészségéről,
dott
le.
Nem
lehetetlen-,
hogy
az
oroszortak.
életéről van szó, képes dunyháját, télikabátját zálogba tenni, csakhogy megszerezze a
gyógyulásra való költséget, a várostói még
alig hallottunk mást, midőn közegészségi
fontos befektetésekről volt szó: „Hajh, ez
sofcba kerül!" „Ez anyagi romlásba dönti a
várost!" Stb.
— A boise«ikiuralom végmapjal. — Feloszlik a vörösgárda. —
Pedig tudjuk, hogy polgármesterünk
a
Bécs, augusztus 14. Kopenhágából táv- 15 ezer van együtt. A legtöbben dezertállegjobbakaratu ember, a tanács néhány tagja hive a haladásnak, de ha együtt vannak, iratozzák: A moszkvai lapok számítanak ar- tak, magukkal vitték fegyverüket é s kijesokszor túlsúlyba kerül a maradiság, a kunk- ra, hogy a bolsevikiek hamarosan letűnnek lentették, hogy nem akarnak többé háborút
tátorkodás s az invenció, a kezdeményezés a közélet színteréről. A legnagyobb való- viselni.
megmarad az ország legnagyobb falujának
színűség szerint a forradalmi szocialistákból
— Szegednek — eddigi nívóján.
Bécs, augusztus 14. A keleti front felAz igazi nagy embereket az jellemzi, álló kormány fogja követni őket. Csernov
támadásáról és ennek következményeiről
hogy sastekintetük sok évvel 'megelőzi ko- Vladimírral és Sawinkow Borásszal az élén.
rukat s jelen cselekedeteik a messze jövőt Ez esetben Mihály nagyherceget fogják
keringő hírekkel sze|m-beni egyes katonai
szolgálják. Ilyen nagy emberünk nincs!
megtenni az alkotmányos orosz monarchia helyen kijelentették, hogy nagyobb hadjáSzeged eddig egy nagy, paraszt város
uralkodójává. Nikölajevlts Miklós nagyher- ratok, sőt nagyobb hadműveltetek nem látvolt. mely tudomást se vett a világ haladásáról s olyan gazdálkodást folytatott, mint cegről szó sem lehet, mert az ő uralkodása szanak kizártnak KeletiEurópábanl, de a
egyértelmű volna a reakció gyökeimével.
századok óta.
Hogv ebből a nagy faluból igazi kultur- Antant körökből származó jelentés szerint a keleti helyzet annyi ekszponensre bomlik
város legyen, ahhoz vállalkozási szellem1, vörösgárda föloszlása gyorsan halad előre. szét, hogy az eshetőségek mikéntjét nem
kezdeményezési mersz szükséges. Nem sza- 60 ezer polgári grádista közül most már alig lehetne kiszámítani.
bad a befektetésektől megijedni, melyek lát-

Cetlin

és trockij lemondott?

ffltháfy nagyherceget Oroszország uralkodéjává
kiállják ki.
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Az olaszok támadást kezdtek a Tonale-szakaszon.
— Az ellenség sehol sem tudott sikert kivívni. —
BUDAPEST, augusztus 14. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Olasz harctér:
A Tonale vidékén az ellenség tegnap megkezdte a már hosszabb idő öta várt támadást. A támadások délelőtt, kezdődtek
a
Noce és a Carka di Gonova patak forrásvidékén levő őrseink ellen is előretörésekkel.
Délután erős tüzérségi elökészités után megkezdődött a támadás a Tonale állásaink ellen. A harc ránk nézve kedvezően folyt le.

Egyes előretolt hegyvidéki árok visszaszorításától eltekintve, az olaszok sehol sem
tudtak sikert kivivni. Egyébként a délnyugati harctéren nem történt
különös esemény.
Albániában a Devoli völgytől keletre
zászlóaljaink hatalmukba kerítettek néhány
ellenséges támaszpontot.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Kisebb gyalogsági harcok nyugaton.
BERLIN, augusztus 14. A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati harctér: Rupprecht
trónörökös hadcsoportja: Előtéri harc az
Yser és Scarpe között. Meristöl délre és a
Lystöl délre az ellenségnek előretöréseit
meghiúsítottuk.
Böhm vezérezredes hadcsoporijfa:
A
Somme mindkét oldalán és az Avretöl
északra részleges harcok. Vlassignitól nyugatra é s délnyugatra újból támadott az ef-

lenség. A támadás Lonny mindkét oldalán
tüzünkben összeomlott továbbá délre az ellenséget ellentámadással vertük vissza.
A német trónörökös hadcsoportja:
A Vesle mentén és Reimstöl északra kisebb
gyalogsági harcok.
Bolle hadnagy 3., Lörtrer hadnagy 29.,
Róth hadnagy 20 légi győzelmét aratta.
LUDENDÖRFF, első föszállásmester.
(Közli a miiiiszicfinöki sajtóosztály )

Hinfze válasza Lloyd George-nak.
Németország s o h a s e m utasitott vissza

észszerű

békeajánlatot.

Köln, augusztus 14. A Kölnische Zei- | semmit sem tudnak az antant észszerű bétung tudósitója beszélgetést folytatott Hin- kejavaslatáról. Ha az antant megegyezéses
tze külügyi államtitkárral, aki többek közt békét akarna, akkor megbeszélés végett
a következőket mondotta:
meghatalmazott embejreiit bízta volna meg
—Lloyd George augusztus 4-én az an- azzal, hogy Németországhoz közeledjen.
gol néphez intézett üzenetében azt állítja, Észszerű békejavaslat csak Németország
hogy 6 hónappal ezelőtt Németország urai részéről történt, visszautasításról szó sem
a világ nemzetközi viszonyainak igazságos lehet. Épen abban az időben Lloyd George
é s észszerű szabályozására vonatkozó aján- nyilatkozott, amire államfér Kai nyíltan tárlatát visszautasították, levetették a mérsék- ták a világ elé szándékaikat.
let álarcát. Oroszországot feloszlatták, RoOintze kronipllógiikaii sorrendben felsomániát rabszolgává tették. Az ellenséges rolja ezután az, őszes antenlt és központi
sajtó ezeket az állításokat felkapta, fantá- államférfiak által Jett nyilatkozatokat, m e ziájával mindjobban kiszínezte. Lloyd Geor- lyek során kimutatja, hogy nem a központi
ge agitáció cikkére felhasznált állításai visz- hatalmakon múlott és ,mulik most is a béke,
szautasitandók.
hanem az ellenség akaratán.
— Illetékes politikai és katonai helyen

A német főhadiszálláson megkezdődtek
a tanácskozások,
Bécs, augusztus 14. Jól informált he- zással néznek a tanácskozások eredménye élé.
Bécs, augusztus 14. Valamennyi lap foglyen azt állítják, hogy a német főhadiszállálalkozik a német főhadiszálláson lefolytatanson folyó tanácskozás dolgában a két kor- dó tanácskozásokkal. A Neue Freie Presse szemány hétfáji kommünikét ad ki.
rint a találkozónak legfontosabb kérdése a
Bécs, augusztus 14. A mai uralkodói ta- béke lesz, mert a béke utjároak előkés Zitéée
politikája.
A
nácskozást beavatott körökben igen nagy Károly király legsajátosabb
FremdenklUtt
szerint a hadviselő áíTlamférV
jelentöségüeknek tartják. Valószínűleg a
fiaknak minden újonnan felmerülő kérdésben
lengyel trón betöltéséről folyik a tanácsko- azonnal ki kell cserélni gondolataikat. De
zás.
ezenkivül még számos olyan tárgy van, meBécs, augusztus 14. Csaprasikov moszk- lyet a király személyes megbeszélése alapján
vai bolgár követ és a moszkvai török kö- lehet csak jól elintézni. A Neues Wiener Tagblatt erősen cenzúrázott vezércikkében azt
vet, ug szintén az ottani török misszió tag- mondja: Komoly elhatározások előtt állunk.
jai P ° r.be érkeztek. A bolgár és török Az antant hadicéljain épp oly kevés változás
megbbottak szintén réslzt vettek a főhadi- történt, mint abban a hangulatában, hogy a
j győzelmet fegyverrel elérheti. Az események
szálláson folytatott tanácskozásokon.
súlypontja Nyugaton van, de a helyzet jelBerlin, augusztus 14, A Berliner Tag- lemző vonása, hogy a döntő harcteret a keleti
blatt szerint Károly királynak a német fő- események befolyásolják legjobban. Sajnálahadiszálláson levő látogatása alkalmával tának ad kifejezést a lap, hogy Hintze külnemcsak a lengyel kérdést, hanem az egész ügyi államtitkárnak még nem volt alkalma
nyilatkozni, de most meg fogják tudni, hogy
politikai é s katonai helyzetet meg fogják vi- milyen politikát szándékozik követni a kritatni.
tikus pillanatban. A Zeit vezércikkében azt
Berlin, augusztus 14. A német nasry fő- mondja, hogy nem történt döntés sem Nyugahadiszálláson folyó tanácskozásokon dönteni ton, sem Oroszországgal szemben. Az orosz
fognak az összes keleti és délkeleti kérdések- helyzet bizonytalan és igy meg kell állapiben. Az itteni politikai körök nagy várako- tani, hogy a fellépő u j kormánnyal szemben

milyen eljárást tanusitjanak. Bármilyen le*
gyen az elhatározás, tény, hogy a világháború legfontosabb elhatározása lesz. A Reichspost annak érdekében, hogy a keleti nagy
eredményeket el ne veszítsük, szükségesnek
tart védőbástyákat, egyszóval a batárvámok
ügyének végleges rendezését ós szerinte ennek szól elsősorban az uralkodók mostani tanácskozása is.

TöröN győzelem az afrikai
frontoh.
— Az olaszok n e m tudják visszafoglalni Tripoliszt. —
Konstantinápoly, augusztus 14. (Hivatalos.) Az afrikai fronton az olaszok régóta
hiába igyekeznek Tripolisz tartományunk
újból való visszafoglalására. Parti állásaink
ellen, amelyeket szorosan körülzárva tartunk, előretöréseket kisérelt meg
tuniszi
határon és délen egy francia vállalkozás.
Vitéz csapatainknak eddig mindenütt sikerült az ellenséget megverni. A legutóbbi támadás, melyet julius 10-én Hornból indulva
intéztek, az olaszok véres vesztesége mellett meghiusult.

Az antant nem akar uj
téli háborút.
Bécs, augusztus 14. Kopenhágából táviratozzák: Jól értesült semleges körökből
értesítenék arról, hogy az antant lázasan
dolgozik, hogy a döntést a legközelebbi 10
héten belül kierőszakolja, mert később a
rossz időjárás miatt nem lesz megfelelő alkalom nagyobb operációra.

Az olasz repülők nem
fogják bombázni Bécset
Bécs, augusztus 14. Illetékes helyről
arról értesültek, hogy a pápa közbenjárására az osztrák kormány Ígéretet tett jirra,
hogy az osztrák-magyar repülök kímélni
fogják Rómát annál inkább, mert az olasz
kormány ugyancsak a pápa intervenciójára
már előzőleg kötelező ígéretet tett,' hogy az
olasz hadvezetőség nem fog repülötámadást
intézni Bécs városa ellen.
B o m b a r o b b a n á s a moszkvai
színházban.
Stockholm,
augusztus 14. A Nos Wjek
jelenti, hogy a szovjetek a moszkvai színházban -ártott legutóbbi tanácskozása alkalmával, amikor az egyik jzovjetdelegátus aktuális kérdésekről beszélt, bombarobbanás
történt, amit rövid idő múlva 7 ujabb robbanás köve-ett. A teremben nagy riadalom támadt. A vizsgálat során megállapították,
h így a roboariást egy vörösgárdista okozta,
aki azt állította, hogy kézigránát volt nála
és az a véletlen b y,án ekszplodált. A bomba szilánkjai a vor .^gárdistát és 10 m á s
egvént súlyosan megsebesítettek.
Az olaszok uj oszfrák-m?gy<tr
offenzívát várnak.
Bécs, augusztus 14. A Havas-ügynökség
római jelentése szerint Olaszországban arra szájnitanak, hogy Ausztria-Magyarország
részéről ujabb oKenziva közvetlen küszöbön
áll, mert most biztosra lehet venni, hogy a
Piave medre hosszabb időre száraiz marad.

Szeged, 1918. augusztus 15.
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Szeged meghivta a királyi párí.
A közgyűlés öt millió koronát szavazott meg az uj közkórházra.
(Saját tudősitónktiól.) A szerdai 'közgyűlésen programm szerint történt minden. A
közgyűlés^ méltóságosan lelkes határozattal
kimondta, hogy meghívja Szegedre a királyi párt, a felségek itt tartózkodásának napjain elhelyezi az uj közkórház alapkövét, az
uj közfcórház építésére pedig öt millió koronát szavazott meg azzal a kikötéssel1, hogy
•az épitési költségek többi részét az állami
adja.
A közgyűlés végén Szabó Gyula szóvá-.
tette azokat a hírlapi közleményekét, amelyek a tervezett királyi látogatással kapcsolatban két budapesti lapban láttak napvilágot. Ezek szerint dr. Becsey Károly azt
mondta volna, hogy diadalkapuk épitése helyett mutassák meg Szegedet a királyi párnak abban az „elhanyagolt" állapotban, a
melyben a háború kitörése óta piszkos utcáival, kövezetlenségévet stb. van. A budapesti
lapok közleményei erőteljesebb és Szegedre
kedvezőtlenebb szövegezésüek voltak. Már
most Szabó Gyula — nem túlságos szellemmel — ugy vélt Szegednek elégtételt szolgáltatni, hogy fölállt a közgyűlésen és azt
mondta, hogy azt az embert, aki ilyen tudósítást ad rólunk Budapestre, ki kéli Szegedről korbácsolni. Becsey Károly is korbácsolt, közben kijelentette, hogy ő senkinek
se tett olyan értelmű nyilatkozatot, aminőt
neki a két budapesti lap tulajdonit. A legsajnálatosabb, hogy akadt felszólaló, aki
azon a cimeji, hogy a kikorbácsolásra elitéit
nem tudatik, szükségesnek tartott , valami
visszautasitás-félét az egész szegedi sajtó
nevében. Azok, akik a „sajtó munkása" megtisztelő címnek semmi diszét és előnyét nem
élvezik, ellenben nap-nap után görnyednek a
-lapcsinálás terhes munkája alatt, tehát az éjjel-nappal lelkiismeretesen dolgozó és fáradhatatlanul tanuló újságírók jiálás köszönettel
látnak minden védelmet, még ha arra ok
vagy szükség nem mutatkozott is. A jelen
esetben azonban szerintünk még egy jóhiszemű közgyűlése/felszólalás keretéhen sem
szabad az egész sajtót exponálni. Legföljebb
arról az elvi kérdésről lehet szó, hogy a
szegedi közgyűléshez nem méltó hírlapi közleményjeknől olyan módon biráskoidni, mint
ahogy történt és hogy a hírszolgáltatás szabadsága érdekében tiltakozni kell az ellen,
hogy akármilyen ihirt — előzetes perrendszerü eljárás nélkül — megbélyegezzenek. A
kérdésnek ezen elvi része mellett minden
egyéb azt az egy urat illeti, aki a kérdéses
közleményeket közreadta. Bár a névtelenség, amit az újság mindenkinek biztosit, különösen a mai korrupt világban nagy biztositéka a véleménymondás szabadságának,
mégis nagyon üdvös Jenne, ha az érintett
közlemények szerzője jelentkeznék. Egyesek
esetleg meggondolnák a kikorbácsolást.
A szerdai rendkívüli közgyűlésről, amelyen dr. Kelemen Béla elnökölt, ez a részletes tudósításunk számol be:
(Az uj közkórház.)
Az első tárgy: tanácsi előterjesztés a
'város főispánjához intézett belügyminiszteri leiratra, a városi közkórház- építése táírítyában. Dr. Gaál Endre ismerteti az ügyet.
Részletesen kiterjeszkedik az előzményekre
é s csaknem félórás előadásban érvel a 'köz-
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kórház haladéktalan fölépítése mellett, majd
fölolvassa a tanács ismert javaslatát, amely
öt millió korona hozzájárulás megszavazását
kéri a „Zita királynő kórház" fölépítéséhez.
Dr. Becsey Károly az első felszólaló.
Azzal kezdi, hogv a kórházi bizottságban
már állástfoglalt a kórházépítés ellen. Most
ismét elmondja a maga érveit. Nem tud igazat adni azoknak, akik azt állítják, hogy a
mai közkórház valóságos botrányfészek . . .
röikiáltááok: Az! Botrányfészek! Jól
mondta. (Nagy zaj.)
Dr. Becsey Károly: . . .-hogv az nem
felelne meg még 15—£0 évig. amíg majd
jobb viszonyok között hozzáfoghatunk
a
kórházépítéshez. Persze, eddig is lehet a
szükséges javításokat elvégezni. Pusztán arról van szó, hogv a kórház főépületének alsó
osztályait kell kitelepíteni, ezek helyett kell
uj pavillonokat épiteni, a szomszédos telkeken. A kormány önmagával jön ellenkezésbe. amikor most megengedné az építkezéseket. holott a iháboru elején eltiltotta azt. Mert
pusztán emiatt nem hajtották végre a mostani közkórház restaurációját. Nem hiszi azt
sem, hogv ezt a határozatát végrehajthatná a
törvényhatóság, föltéve, hogv határozat lesz
a tanács javaslatából, mert hiszen a mai viszonyok között egyáltalán lehetetlen építkezni. Nem hiszem azt sem, — folytatja, —
hogy a kormány, amely a békében csak egy
negyedét volt hajlandó vállalni a költségeknek. most kétharmadát lenne hajlandó vállalni.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester:
Éppen ázt akarjuk mégtudrbi.
Back Jenőó En hiszem! (Zaj.)
Dr. Becsey Károly: De ha hiszi is, hogy
esetleg a kormány most nagylelkű kíván lenni Szegeddel szemben, bizonyos, hogy Wekerle Sándor belügyminiszter nem gondolt
arra, hogy itt egy 22 milliós közkórház építkezéséről van szó. Nem lehet reális számitáson alapuló a mérnökség számítása sem,
mert hiszen a főmérnök ur maga kijelentette, hogy csak akkor lesz 22 milliós az építkezés. ha pótanyagokat használnak hozzá. De
különben is ilyen hatalmas intézmény föntartása állami föladat. Hiszen a mai kis kórházra is ráfizeünk! Ez is évek óta állandóan
deficittel dolgozik; rá kell fizetnünk az ápolási dijakra. Régen mindig meg takarított a
város tekintélyes összegeket.
Dr. Hollós József: Ugyan-ugyan.' Dehogy takarított!
Becsey Károly: A tanácsi javaslat elfogadása a város anyagi csődjéhez vezet. Gva
inti a várost az ilyen bizonytalan vállalkozástól. Első feladat a városrendezés, hogv a
betegségek terjedését megakadályozza a
város. Ha magunkra vállaljuk most a közkórházépitést, évtizedékig tiern gondolhatunk
más közmunkák megvalósítására. Ha az
egyetemtől már elesett a város, sok lesz 26
hold föld a kórház céljaira, mert a 26 hc'dat
a Kórház és egyetem céljaira ajánlotta föl
akkor a város. Az öt millió koronát csak akkor leltet megszavazni, ha a tanácsi javaslatban világosan benne lesz. hogv az öt mirlión föEli költséget az állam magára vállalja.
Indítványozza, mondja ki a közgyűlés. Ikgy
miután az ügy l^ellőleg .előkészítve nincs,
visszaadja az. ügyet a tanácsnak azzal, hogy
csak akkor terjessze azt elő, amikor, már
az
állammal
is megkötötte
a város
a szerződést a hozzájárulás hangoztatott
mértéke szerint.
Scháfíer Vilmos örömmel üdvözli a tanácsi javaslatot és magát a tanácsot is. hogy
éppen a háború viharai között hozta a közgyűlés elé ezt a kérdést Ragyogó emléket
állitöP ezzej magának a tanács az utókor
előtt is. A mai kórház botrányfészek. A város bevételeit könnyen lehet fokozni. Elfogadja a tanács javaslatát
Dr. Hollós József: Mikor a háború meg-

köti ny be és pénzbe fog az kerülni. Most ismét nem szabad kérdést föltenni, mert most
kvtöődött, senki sem kérdezte mennyi jajba,
a betegség ellen kell háborút indítani. Ez is
önvédelmi háború, mint a másik. Hiszen tele
van az ország tüdővésszel, szifiiliszükussal,
idegbajos emberekkel. Ezek ellen a betegségek ellen nem lehet mással, csak kórházzal
védekezni. Szól a mai közkórház állapotairól.
A telke sem megfelelő. Nem félti a kórházépítés ügyét, ez már benne van a köztudatban. az uj kórházat m e g kell valósitani. Elég
szégyen, hogy szegedi embernek a gyulai
közkórházba kell járni magát gyógykezeltetm. Kéri a törvényhatóságot, hogv minél nagyobb számban fogadja.el a tanács javaslatát.
Dr. Turciiányi Imre üdvözli a tanács javaslatát. Éppen a mai időkben kötelessége
álamnak, városnak, társadalomnak összefogni. hogy a közegészségügy szerveit fej-i
iesszék. Különösen szükséges ez Szegeden.
A modern kórházaknál, ahol sok a kiadás, a
belügyminiszter is nagyobb ápolási költségeket á'lapit meg, ugv. hogv az eddigi veszteség kiegyenlítést nyerhet. Elfogadásra ajánl*
ja a tanács javaslatát.
Dr. Balassa Ármin polemizál Becsey
Károllyal és azzal az állitással, hogv a kórházak létesítése elsősorban állami föladat. A
közegészségügyi törvény alapján csak nagyon sürgős és különös esetekben ismeri el
az áiiam, hogy az ő föladata a kórházak
épitése. Most ez a sürgős és különös ok fenforog. A város semmit sem kockáztat, ha a
tanács javaslatát elfogadja. Vagv elfogadja
a kormány a város ajánlatát, vagy nem. Ha
eifogaaja, minden rendben van, lesz egv kórházunk öt millióból, ha nem. ugv a város
semmi obligót nem vállalt magára.
Lalogh Károly azzal kezdi íölszólalását,
hogv több izben kifejtette már a kórházépítés .ügyében álláspontját. Javasolja, hogy a
közgyűlés ne fogadja el a tanács javaslatát.
Határozati javaslatot terjeszt elő, amelyben
indítványozza: mondja ki a közgyűlés, hogy
a Korb-féle tervek alapián létesítendő nagy
kórház fölépítését az állam föladatának tekinti, azonban a régi városi kórház helyén
az elavult épületek lebontásával és a kikerülő
anyagok fölhasználásával praktikus és olcsó
tervek alapján a régi kórházat 500 betegágyra újjáépíti s az építkezést azonnal rnegkezd : , mihelyt az épitési tőke rendelkezésére á l.
Hogy ez előbb megtörténhessék, a közgyűlés
most a kórházépítésre 15 éven át célvagyon
gyűjtését rendeli el. Ennek a határozat} javaslataiiaik elfogadását kéri a tanács javaslatával szemben. Az uj kórház nem segít semmit, hiszen ezt a mai „botrányfészket" fenn
akarják tovább is tartani. Nem a kórházépület bűne az, hogy el-hanyagolt, hanem a föntartójáé. Ha elhanyagoljuk az uj kórházat
majd, két év múlva az is olyan botrány fészek
lehet, mint a mai. Kerülni kell minden fényűzést és összefogva meg kell csinálni azt,
amit ma meg lehet és kell csinálni. Szeged teljesen magára van hagyatva, senkire netn
számhhat, ezt a várost mindenki, mindig
meliőzi. A város megőrizte háztartásanak
egyensúlyát négy háborús évben és talán
egyetlen ma már az országban, amely megőrizte, nem szabad ezt az egyensúlyt most
Potemkin-épitkezés kedvéért veszélyeztetni.
Határozati javaslatának elfogadását kéri.
Dr. Végman Ferenc: Ismét a keskcnyvágányu és szélesvágányu tanyai vasúthoz
értünk el. Pedig a tanácsi javaslat teljesen
tiszta helyzetet teremt, különösen azzal a
kiegészítéssel, amit Becsey javasolt és ami
már benne is van. hogv a város azzal a föltétellel szavazza meg az öt millió koronát,
ha az állam rendelkezésre bocsátja a költség többi részét.
Az elnök ezután szavazásra tette íöi a
kérdést. A közgyűlés hét szavazat ellenében
61 szótöbbséggel a tanács javaslatát fogadta- el.
(A királyi pár meghívása.)
Következett a tárgysorozat második
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pcntja, az uralkodó-párnak Szegedre való
megh vása. Az ügyet Taschlir Endre főjegyző referálta. Ismertette a tanács javaslatát,
amelyet szerdai számunkban teljes egészében közöltünk. Kéri a tanács javaslatának elfogadását.
Dr. Becsey Károly. Azt hiszi, a városnak minden polgára egyforma örömmel fogadja a tanácsi javaslatot. Annál nagyobb
ez az örömünk, mert hiszen a király megígérte azt, hogy fél évet — eltérően elődeitől — minden évben hü m a g y a r j a i között fog
eltölteni. De a javaslat indokolása nagyon
heiyteien. javasolja, hogy a kórházügyet tc'jesen küónitse 'el a város a királylátogatás
ügyétől és a tanácsi javaslatot is igv fogadja el a közgyűlés.
Tastkler Endre főjegyző ujabb fö'szolalása után « közgyűlés egyhangúlag
elfogadta
a tanács
javaslatát.
Következett a tárgysorozat
harmadik
pontja, a Királyi pár látogatásakor fölmerülő
költségek fedezése tárgyában, amelyet szintén Taschler Fndre főjegyző ismertetett. A
közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tanácsr a k azt az előterjesztését, hogy a tanacsot
fölhatalmazza az okvetlen szükséges kiadások folyósítására.
Szaoó n y u l a : Nem a javaslathoz kiván
hozzászólani, ue nem hagyhatja szó nélküh
hogy már nagyon hosszú idő óta valaki állandóan hazug és rosszakaratú
tudósításokkal látja el a budapesti lapokat és ez a károsnak sok milliós károkat okoz. Most is. a

kiráiyiátogaiással kapcsolatban azt irja
a
„Pesti Hirlap", hogy „dr. Becsey Károly a
szerdai aözgyültsen azt foja indítványozni,
vezessék körül a királyi párt a piszokba, szemétbe és nyomorba merült városon és a királyi pár jó szive el fogja engedni a diadalkaoakat". Aki ezt a tudósitást föladta, az
megérdemli, hogy korbáccsal kergessék ki a
városból. Eh szólítja Becsey Károlyt, nyilatkozzék. hogv e v e tényleg ilyen nyilatkozatot?
Dr. Kelemen Béla iőispán íővilágositással
közi:, Iv.gv a hir elcbb a „8 Orai Ujság"-ban
jelent meg, ugyanilyen tartalommal.
Dr, Becsey Károly kijelenti, hogy ilyen
nyilatkozatot souasem tett, nem is akar tenni és teljes mértékben elitéli azt, aki országvilág előtt rnár évek óta kipellengérezte ezt
a váiostl Korbáccsal kellene kiverni a városból azt, aki ennyire hűtlen városához.
Dr. Balassa Ármin szerint a városnak a
helyreigazítás jogával kell élnie, ha erre ok
van. S miután a vád ódiumát igv, hogy a h a mis tuósitások szerzője ismeretlen, az egész
szegedi sajtó, annak becsületesen
dolgozó
munkásai is viselik, ő ezt a sajtó becsületes
és várost szerető murkásainaik nevében viszszautasitja.
Dr, Kelemen Béla: Az illető tudósító, a
ki ezt a hírt föladta, súlyosan vétett a város
ellen. Örömmel veszi, hogy látja, hogy a
tendenciózus híreket a közgyűlés is visszaszautasitja.

B hatóság megkezdte az ellátatlanok számára
a gabona bevásárlását.
A szegedi lakosság lisztellátása érdekében megindultak az előmunkálatok. A közélelmezé_si miniszter legutóbbi rendelete értelmében a város beszerezheti az ellátatlan
lakosság részére szükséges gabonamennyiséget, köteles azonban azt tárolni, megőröltetni, jókarban tartásáról gondoskodni és az
egyes családoknak csak két hónapra szükséges mennyiséget szolgáltathat ki. Ezen az
alapon kezdődtek meg természetesen a tárgyalások a város hatósága és a Haditermény
itteni képviselője, a Magvar Általános Hitelbank szegedi kirendeltsége között.
A Haditermény eddig 120 vagon szegedi
gabonát szállított be a Back-malomba megőrlés végett. A polgármesterrel való megállapodás és a miniszteri rendelet alapján
szerdán beszüntette a Haditermény a gabonának a Back-malomba való beutalását. Két
malommal ugyanis létrejött már a megállapodás a tekintetben, hogy vállaják a városi
gabona őrlését és eltárolását. A Milkó-malom tíz, a Lichtenegger-malom 30 vagomi
eltárolására vállalkozott. Tárgyalás folyik a
Szegedi Mezőgazdasági Ipar részvénytársaság malmával, hogy 50-vagon gabona őrlését és eltárolását vállalja. Ez a tárgyalás is
rövidesen befejeződik. Szeged területéről
még 200—250 vagon gabona, nagyobbrészt
rozs és csak kisebb mennyiségben buza beszállítását* várják. A fenmaradó mennyiség
őrlését és eltárolását a Back-malom vállalja. ha erre — mint központi malom — engedélyt kap.

Becslés szerint annak a mennyiségnek
körülbelül háromnegyed része fog rendelkezésre állni, ami tavaly azoknak a nemtermeíőknek kellett, akik egész évre fedezték magukat. Minthogy Szegeden leginkább rozs
terem, lényegesen nagyobb mennyiségben
rozsliszt fog rendelkezésre állani. A hatóság
azért döntött amellett, hogy liszttel fogja ellátni a közönséget, mert ez az egyeseikre
sokkal kevesebb költséggel és utánjárással
jár.
A város ellátatlanjai részére 82 vagon
lisztre lett volna szükség havonként, ha
a
közélelmezési miniszter helyben hagyta volna a 8 kiló 40 dekára tervezett havi lisztfejkvótát. A közélelmezési miniszter azonban,
mint ismeretes, 7 kiló 20 dekára redukálta
a fejkvótát, ezért a város is 70 vagonra redukálta igényét. Erre a miniszter 45 vagon
lisztet utalt ki augusztus 15-étől szeptember
15-éig terjedő első hónapra, mire a város 6
kilóra redukálta a havi járandóságot. Most
azután arról értesiti a Haditermény a várost, hogy 30 vagon lisztet utalt ki az ellátatlanok számára. Ha már most a hatóság
ennek megfelelően akarná a fejkvótát redukálni, akikor 4 kiló liszt jutna minden emberre egy hónapra. Dr. Somőgyi Szilveszter po'gármester táviratozott a közélelmezési miniszternek, hogy a hiányzó lisztet sürgősen utaltassa ki, nehogy a lakosság lisztellátásában fennakadás álljon be.

A németen megállították az angolok nagy offenzíváját
Berlin, augusztus 14. A
Wolff-ügynökség jelenti: Miután az angol offenziva az
Ancre és Avre között áldozatokkal teli hiábavaló sulvos támadások után a -régi Sommecsata terepének szélén megfeneklett,
az angolok 12-én délelőtt nyugodtan maradtak é s
csuk délután és este kezdtek részleges támadásokba a Római-uttól kétoldalt, valamint
az Euce-szakasztól délire, ahol a brit rohamhullámok a német vonalakig előrejutó It-k.
El len'elkéssél visszavetettük
őket. A franciák
ellenben ismét több brit hadosztá'yt vetettek

harcba az Avre és Oise között áttörési céllal. A mód. ahogyan hiábavalóan egyes helyeken ötször egymásután rohamot intéztek,
az orosz tömegáldozatokra emlékeztet. A
francia ezredek hatalmas fáradozásai hiábavalóak maradtak, Ahol apró sikereket értek
el, a németek rövidesen mindent visszafoglaltak, gyors ellenlökéssel kiűzve a franciákat az elvett árkokból Mia'att a németek a
menekülő franciákat üldözték, foglyokat" ejtettek.

POLITIKAI HÍREK.

Budapesti tudósítónk teletonjelentése. —
(A főrendiház ülése.) A főrendiház szerdán délelőtt 11 órakor ülést tartott, hogv a
képviselőházban legutóbb elfogadott javaslatokat letárgyalja, összesen 15 főrend volt
a teremben, amikor gróf
Keglevich Gábor
alelnök megnyitotta az ülést. A kormány tagjai közül Weker e, Pcpovis, Szurmav. Zichy
és Tőry volt jelen. Elnök rövid székfoglaló
beszédet mondott és a főrendek támogatását
kérte működéséhez. Jelentette ezután, hogv
augusztus 17-én, a király születésnapján a
koronázó Mátyás-templomban ünnepi istentisztelet lesz. A főrendiház ezután az összes
napirendre tűzött tárgyakra kimondta a sürgősséget. Ezután áttérnek a napirendre. A
katonai ellátásról szóló törvényjavaslatról
gróf Mailáth József örömmel konstatálja,
hogy a beterjesztett törvényjavaslatok között
ez a javaslat a legjobb. Elnök ezután a vitát
bezárja. Báró Szurmay Sándor honvédelmi
miniszter válaszol Mailáthnak. A művégtagokat a Hadigondozó fogja saját műhelyében elkészíttetni és önköltségi áron adja el.
A törvényjavaslat végrehajtása érdekében a
kormány mindent el fog követni. Kéri a javaslat elfogadását. Popovics Sándor pénzügyminiszter egyetért a szónokkál a Hadigondozóba vonatkozóan. A javaslatot általánosságban elfogadják. A részleteknél nemi.
történt fölszólalás és igv a főrendiház a javaslatot részleteiben is elfogadta. Ugyancsak
elfogadták általánosságban és
részleteiben
az ellátási törvény pótjavaslatát is. Gyöngyös város, újjáépítéséről, rendezéséről,a
közszolgálati alkalmazottak
adósságainak
rendezéséről, a hadinyereségadóról, a vizszabályozás és talajértékesitési kölcsönről, a
sójövedékről és a szénadóról szóló törvényjavaslatokat általánosságban és részletes
tárgyalásban vita nélkül elfogadták. A napirend letárgyalása után elnck kéri a főrendiházat. hogv a király nevenapján a főrendiház szerencsekivánatait kifejezhesse. Ezzel
az ülés véget ért.

Karbid lámpák,
karbid g y e r t y á k R &. G varró
g é p e k k -rét<párok, g r a m o f o n o k
b e n z i n e s öngyújtók, 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 elem e n , ö s s z " s g é p r é s z e k , stb.
N a g y javitó m ü h e ' y

D ÉRY

EDE

S z e g e d , Kiss-utca Keleti-palota.

S
Csütörtökön, augusztus 15-én.

H E D D A

VERNON,

az ismert művésznő felléptével

II

ei

Dráma 4 részben.
Izgalmas, finom és értékes attrakció.
Előadások d. u. 2 órától kezdve. Gyermekjegy csak
az első előadásra érvényé-ek. Jegyek előreválthatok
délután fel 2 órától.

Szeged, 1918. augusztus 15.

HÍREK
000

Anasztázia.
föltámadó: igy hivták
nagyanyámat,
JJcinek arcán másvilági Jjángt
jlervatag őszi mosolya
ragyog;
Igy néznek ránk a bús őrangyalok.
föltámadó: fájdalmas
anyasága
3/ű benned él anyám, te árva, drága,
fe könnyezőn mosolygó jó anyá,
gzomdru házunk szelíd
alkonya,
föllámadók: benném maI száz dalokban
]\lély bánatotok hamva lángra lobban
f mi bennetek holt, nénia, ősi gyásk vdljt,
Meglengetem, mint a húsvéti zászlót!
Juhász
Gyula.
-

A király utja. Linzből jelentik: Őfelsége

a német főhadiszállásra valló utjai közben
szerdán délután fél 3 órakor az udvari vonat mintegy 10 percet időzött a linzi állomáson. Ez alatt az idő alatt a király kiszállott vonatából és a perionon le és fel sétált.
Midőn látta, hogy a váróterem ablakainál és
az állomási épületen kivül nagy tömeg verődik össze, elrendelte, hogy a népet engedjék
be a perronra. Néhány perc alatt több 100
ember lepte el az állomás épületét, akik a
legszívélyesebb módon hódoltak az uralkodónak. Egy másik állomáson éppen egy katonavonat állott, amikor az udvari vonat
odaérkezett. A király a vagonok előtt felálló
katonákhoz pient és üdvözölte a tiszteket és
a legénységet. Különösen az iránt érdeklői
Idött, hogy van-e a legénység között orosí
fogságból visszatért katona. Ezektől a fogságbajutás körülményeiről! tudakozódott és
afelől érdeklődött, hogy ment a soruk" az
idegenben. A fogságból hazatértek megható
módon adtak örömüknek kifejezést, hogy a
frontra menő útjukban láthatják a legfőbb
hadurat, aki az alatt lépett trónra, amig ők a
fogságban sínylődtek. A katonák, akik mind
a Bánátból valók voltak, melegen éljelenezték a királyt.
- Kitüntetések. A hivatalos lap sze dai
száma közli, hogy a király Vasvári Emil 5.
népfölkelőparanosnoksági hadnagynak az ellenséggel szembeni kitűnő szolgálata elismeréseül a koronás arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján, Fischbach
György,
Tárkámj Pál népfelkelőknek, K'iss Károly
egyévi önkéntes karpaszományos póttartalékos őrmesternek az 5. honvéd gyalogezredben
az ellenség előtt tannsitott vitéz magatartásuk elismeréséül a bronz vitézségi érmet adományozta.
- Nagvb Idogasszony Csütörtökön ünnepli
a római egyház a Tizián Assuntáiának, Szűz
Mária menybemenetelének, régi magyar szóval Nagyboldogasszonynak ünnepét Ez az
egyházi év Mária ünnepkörének legnagyobb
Tmpja, ekkor ajánlotta föl Szent István első
királyunk a magyar nemzetet a Boldogságosnak, ezóta lett M á r i a P a t r o n a Hungáriáé és
ezért nevezték el Pázmányék hazánkat Reg•num Marianumnak.
Poityondy őrnagy súlyos m e g s e b e ö ése A szegedi 46-ik gyalogezred vitéz katonái közül igen előnyösen ismert törzstiszt:
l'ottyondy Károly őrnagy. Ott, ahol a háziezred ragyogó hetükkel beirta hősiességét és
bátorságát a világháború sötét lapjaira, mindenütt jelen volt a daliás őrnagy s hol kiváló
katonai képzettségével, bői pedig személyes
bátorságával és a legkritikusabb helyzetek
gyors felismerésével nemcsak magát, hanem
8
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embereit is a legfényesebb haditettek elvégzésére vitte. Kitüntetései, melyek között ott
ékeskedik a vaskoronarend is, egész sorozatiban diszitik mellét. Ugy tiszttársai, mint a
legénység általában szeretettel és csodálattal
viseltetik iránta. Legutóbb a Piavénái harcolt, a folyó túlsó p a r t j á n volt a zászlóaljával, mikor a telefonfülkébe, ahol akkor tartózkodott, bevágódott egy gránát. iAz őrnagyot tizennégy gránátszilánk érte a jobboldalán, a telefonisták pedig, akik az őrnagy körül voltak, az utolsó emberig elpusztultak.
Pottyondy őrnagyot hordágyon hozták át a
Piavén s mikor autón a kötzőhelyre vitték,
katonái sirva búcsúztak el tőle. iMost a szegedi
helyőrségi kórházban fekszik súlyos, de nem
életveszélyes sebeivel.
— EgyháG értesítés. Folyó évi augusztus
hó 17-én, mint dicsőségesen uralkodó ő császári és apostoli kiráiyl felsége IV. Károly legmagasabb születésnapján, úgyszintén folyó
évi augusztus hó 20-án, mint Szent'István első apostoli magyar király nemzeti ünnepén
a szeged-rókusi ró'm. kath. szentegyházban
reggeli 10 órakor ünnepélyes szentmise fog
tartatni.
— Küh'mano katona! szolgálatra jelentkezett. Berlinből jelentik: Kiihlmann volt államtitkár, aki jolepleg fivérével egyik bajor birtokán üdül, szolgálattételre jelentkezett a katonai hatóságnál.
— A közélelmezési Miniszter Bécsben.
Budapestről telefonálja tudósitónk: Herceg
Windischgraetz
Lajos közélelmezési miniszter szerdán reggel Bécsbe érkezett. A miniszter a csütörtöki napot is Bécsben tölti
és az eddigi tervek szerint pénteken érkezik
vissza u fővárosba.
— Telefonforgalom Berlin é s Budapest
között. Bécsből jelentik: Berlini távirat szerint
a magyar kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy szeptember 1-től kezdve a

Korzó Mozi R.-T.
TELEFON:

TELEFON : | |
ír-85.

Igazgató:
í j VASS SÁNDOR.

í 1 -85.

Csütörtökön
Szenzációsan nagy
detektiv
sláger

HARRY

PIEL

v i l á g h í r ű detektív

filmje.

I z g a l m a s detektiv s l á g e r 4 felv.

Szenzációs.

Izgalmas.

Rendes helyárak.
Előadások szerdán 5, 7 és 9, csütörtökön 2, '/2 4, 5, 7 és 9 órakor.

napilapok részére Berlin és Budapest közt
újra fölvegyék a telefonforgalmat, amely a
háború kitörése óta szünetel.
— A kormánybizto^-hciyettes ellenőrzi
a c-éplést. Ónody Pál, a nagyváradi kormánybiztos helyettese szerdán Szegedre érkezett,
hogy a cséplést, illetőleg az átvevő-bizottságok
működését ellenőrizze. Délelőtt dr. Somogyi
Szilveszter polgármestert kereste fel, akivel
a cséplés menetéről tárgyalt, délután pedig
Fodor Jenő tanácsnokkal Eelsőtanyára ment
ki, hogy személyesen győződjön meg a cséplés
ellenőrzéséről.
— A szegedi katonanap. Rendkívüli nagy
érdeklődés mutatkozik a katonanap körül. A rendezőség, élén dr. Pálfy Józseffel, fáradhatatlanul (buzgólkodik a jótékony) unap .sikeiróért. Az ujszegedi oldal tele lesz mindennel,
.amit szem, száj és fül kiván. Ott lesz a 46-osok
hadikiállitása,
szerencsekerék,
cukrászda,
uzsonnasátor, zsákban macska, csuzda, lepényevés, póznamászás, zsákbafutás, konfetti stb. Említésre méltó a Mezey-féle vaskereskedés, mely a szerencsekerék részére egy
teljesen u j és felszerelt meteor-kályhát adott
á t a rendezőségnek. A rendezőség ezúton is
felkéri a közönséget, hogy ajándékait, ugy a
pénzt, mint a tárgyakat a Hadigondozó Hivatalba (Széchenyi-tér, Kiss D. ház. I. emelet
1. ajtó) szíveskedjék átadni. — A szegedi repülők kiállítása, amelyet a helybeli, repülőpótszázad és a repülőgépgyár közösen rendeznek, a katonanap legnagyobb látványossága
lesz. A rengeteg sok művésziesen elkészített
tárgy, amelye/k a mai háborús idők maradandó emlékei, csekély belépti dij mellett az
egész vasárnap folyamán megtekinthetők a
városház előtti téren. Ezen sorsolás alá eső
értékes tárgyak két koronás sorsjegyekkel
sorsoltatnak ki. Sorsolási idő esti fél 7 és 8
óra között, A sorsolásból visszamaradó tárgyak a jótékony cél érdekében ezen ido után
el fognak árvereztetni. Az 5-ik repülő pótszázad által kibocsátott sorsjegyek az őszes repülők által rendezett sorsolásra érvényesek.
— Az ujszegedi oldalon nagy kiállítást rendeznek derék 46-osaink. A nagy piavei offenzíva emlékeit hordták össze a rendezők, amely
tárgyak a napokban érkeztek meg a frontról.
Kiállításra kerül nagyon sok r a j z is. melyet
egy hires szegedi rajzoló művész készített a
fronton. A kiállítás után a tárgyak árverésre
kerülnek. Belépődíj 40 fillér.
— Bérkocsit c^ak r> ndő ! beavatkozásra
tehet kepni. A szegedi bérkocsi-ok háborús
magaviseletéről több kötetes történetet lehetne irni. ők rendezik a közönség részére a legszomorúbb játékokat. Ki játszák az ármaximálást, kijátszák a közönséget, ahol lehet, a rendőrséget és ugy fuvarvállalkoznak, ahogy nekik tetszik. Szerdán egy szegedi főtisztviselővel járatták a szomorú táncot. A főtisztviselő egy beteg vendégét akarta a budapesti
gyorsvonattal elszállítani és bérkocsit keresett. Talált, ötöt, tizet. Sorrajárta őket, egyik
sem akarta az állomásra való fuvart vállalni.
Végre a 20. számú előtt mégis csak tovább
próbálta kapacitálni a kocsist, aki mindenféle
ürügy alatt iparkodott szabadulni a főtisztviselőtől. A főtisztviselő azonban megsokallta
a barátságtalan kocsis kötekedését és a rendőrséggel fenyegetőzött. A kocsis erre sem indult
meg. ellenben közévágott a lovainak és tovább állt. A főtisztviselő a rendőrséghez fordult oltalomért, ahol Gyarmathy János rendőrtiszt megnyugtatta, hogy szerdán reggel
kilenc órára a kitűzött helyen ott lesz egy
bérkocsi. Uby is volt. Reegel kilenc, órakor
a bérkocsi két rendőrrel megieleto viselő lakása előtt, aki igy elszállíthatta betegét.
— Vidéki A drámitótf j e g e d e n . Fehér
József cee-lédi lakost az állomásról vezették
szerdán délelőtt a kihágási hirósá'g elé, mert
paprikával és sznpannal súlyosan megrakodva, készült hazafelé utazni. Fehér beismerte,
ho<ry a paprikát Ábrahám íMibályné Retekutcai lakostól vette, a szappant pedig a piacon Arvay Ferenc kihágási biró 24 napi elzárásra és a paprika és szappan elkobzására
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ítélte a ceglédi árdrágítót. Ábrahámnót a kihágási bifo 15 napi elzárásra ítélte, az eladott paprika árát, 700 koronát pedig elkobozta. Arvay Ferenc kihágási bíró 5 napi elzárásra és 60 korona pénzbírságra ítélte Vadlövő Istvánná makói kofát, mert 11 kiló paprikát vásárolt Rónai A r a n k a szegedi vasúti
főmozdonyvezető leányától. Rónai Arankát 8
napi elzárásra és 350 korona pénzbirságra ítélte, mivel nemcsak azt ismerte be. hogy 45
koronájával adta el a paprikát, de azt is, hogy
maximális áron felül vásárolt. Ezenfelül lefoglalta a 11 kiló paprikát és annak árát is.

Korzó Mozi R.-T.
Telefon:

T e l e f o n : 11
Igazgató:
11-85. 11 VA5S SÁNDOR.

11 - 8 5 .

Augusztus 1 7 - é n e s t e 9 ó r a k o r

— A szegedi jóléti é s beszerzési részvénytársaság f. hó 15 én, csötürtökön délelőtt
10 órakor a Hági-féle étterem téli részében
t a r t j a alakuló közgyűlését.

A Korzó Moziban.

— Dohánytöbbtermelés. Budapestről jelentik: Az általános dohány ínségre való tekintettel az ország gazdaközönsége mindegyre jobban sürgeti a szabad dohánytermesztést. Köztudomású, hogy a kukoricásokban igy is folyik titokban a dohánytermesztés, ámbár a
pénzügyőrök gondos vadászatot t a r t a n a k az
eféle tiltott palánták után. .Megnehezíti a
a kérdés megoldását az, hogy a dobánytermeJési engedélyt legalább 20 holdra adják meg,
mellyel szemben a gazdák csupán saját szükségletük termesztését követelik és azt hangoztatják,, 'hogy a kiszabandó illetéket szívesen
megfizetik. Ez ügyben mór több megye felirt
a pénzügyminiszterhez, hogy tekintettel a
mostani teljességgel abnormális viszonyokra,
-nem szabadna a kérelmek elől mereven elzárkózni.

Augusztus 1 8 - á n este 8 ó r a k o r

a Városház előtti téren.

Nagy

Kabaré- est
a kafona-nap

— Őt évi fegvház gyermekgyükosságért,
Felebbezés folytán egy 19 éves legény gyilkossági ügyét t á r g y a l t a szerdán a szegedi
királyi tábla, akit a szegedi törvényszék 7
évi fegyházra itélt. Pintér Vas P á l szerelmi
viszonyt; folytatott egy csongrádi leánnyal,
akit később, midőn gyermeke született, elhagyott. A -leány beperelte hűtlen szeretőjét
gyermektartásért, amit a törvényszék meg is
itélt. Hogy a gyermektartás költségeit ne kelljen fizetnie, egy este, amidőn a 7 hónapos kis
fiúgyermek egyedül volt a bezárt lakásban, kifeszitette az ablakot és azon bemászva, kezeivel megfojtotta a .gyermeket. A tábla a gyilkos apa büntetését 7 évről 5 évre szállította le.

javára.

FELLÉPNEK:

Ilosvay Rózsi
Solti Hermin
Berky Lily
Gyárfás Dezső
Gózon Gyula

GIZFLLA-TER,
v

v

Telefonszám 6 0 8 .
v~"

Irodakisasszonyt
keres Várnay L. cég.

Boros Géza

C s ü t ö r t ö k ö n f. h ő 1 5 - é n
szinre kerül két nagy sláger dráma

Kőváry Gyula

A kerülő uf

Patat Leó

tÜÜL 1 INI IMI

MŰVÉSZET

ÜCOJ
A Korzó-mozi katonanapi kabaréi, a
tavalyi katonanapók gazdag programja valósággal eltörpül a folyó hó 18-iki katonanap
sok szórakozást nyújtó alkalma, kimerithetetlen programja mellett, melyet a vigalmi bizottság nagy gonddal kidolgozott. Azt akarta,
hogy ezen a napon a gond, a ború ránca kisimuljon mindenkinek homlokán és ezen a napon mindenki elfeledje a háborúval kapcsolatos baját, szenvedését. Derűt, kimeríthetetlen
jókedvet, harsogó kacagást akar kelteni a
rendezőség ezzel a k a r j a bevezetni és ezzel
a k a r j a befejezni ezt a napot mindenki részére. Hiszen a Korzó-mozi 17-iki kabaréjával
kezdődik és a 18-iki kabaréjával végződik ez
a katonanap, méltó koronájául az egész napi
programnak. Nemcsak Szegeden, az egész országban szóbeszéd tárgya ez a két. kabaré,
ímelynek gazdag és változatos programját ebben az egy szóban foglalhatjuk össze: kacagás, Órák hosszú során át kacagni fog mindenki, kacagni fog Szeged város egész közönísége, mert mindenki ott lesz. És van-e olyan
buverte, komor, merev arc, melynek izmait
meg ne mozgatnák Gyárfás Dezső, Boros Géza, Kőváry Gyula, iSolti Hermin, Berky Lili
fittnek mókái, ötletei és tréfái. De a kacagással a kabaréesték műsora még nincs kimerítve. A műsor lejátszása után olyasmi következik, amire a háború óta ritkán nyílott alkalom: tánc reggelig. A többi alkalommal oly
kitűnően bevált gázcsárdában Pongrácz Albertné vezetésével és Ottovay Károlyné közreműködésével pompásnál pompásabb ételeket, italokat, Ínyencségeket, m á r csak; a mesé<
(bői ismert sóskiflit és császárzsemlót fognak
felszolgálni. Egyik cigányzenekar fogja húzni a talp alá valót, a másik pedig a sirva vigadóknak fogja fülükbe húzni nótájukat
Minderre nem lesz külön belépődíj: aki kabaxéjegyét megváltja, az jogot váltott a reggelig
való mulatósra. A rendezőség figyelmezteti a
közönséget, hogy jegyekről jóelőre gondoskodjék, nehogy lemaradjon erről a pompás mulatságról.

Telefon
807.
• w w

4 felvonásos társadalmi dráma 1200 m. film.

Két p o m p á s s l á g e r .

elsőrendű családi dráma 3 felvonásban.
Irta Franz Hoffer. 1000 m. film.

A

jövedelgm

minden

levonás

nélkül a katonanap javára lesz
adva

Rendes helyárak.
Előadások d. u. 2 órától folytatólagosak. Gyermekjegyek csak az első előadásra érvényesek.

Óráját és ékszereit

javíttassa elsőrangú óra- és ékszerü z l e t e m b e n . S z o l i d á ra k I
-.v.\

nagy

raktár.

A z országban

nagyobb szabású

a

1914-ben érettségizett, hadmentes fiatalember
magyar-német nyelvismeretettel
Állást keres.

Szíves megkeresések: Szeged, postafiók 148 az.

Párbajhősök
vígjáték 3 felvonásban.

leg-

hangverseng.

A hazaáruié
dráma 3 részben.

Hely á r a k : 2 0 — 15 -

10 — 5 —

és 2O°|0 vigalmi adó.

F I S C H E i f * K. . v . v
Korzö-kávéház mellett.

irodatisztviselői

Mozgó színház.
xr

Telefon
807.
W

Csütörtökön, augusztus 15-én.

A vadrózsa

Órákban é s é k s z e r e k b e n

1111

VASS

Hideg és meleg ételek.
Pezsgő, Sör stb. italok.

Előadások d. n. 2 órától kezdve. Gyermekjegyek
csak az első előadásra érvényesek. Jegyek előreválthatók d. u. fél 2-től kezdve.
_

Ilii

Aradl-atca 5. szám.

Legújabb tavaszi divatujdonságok Berkovits modeK
lek után selyemruhák blouseok, aljak stb.
legjutányosabb árban.

Szeged, 1918. augusztus 15.
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BERLIN: A Wolíf-ügynökség jelenti
14-én este: A harctereken nincs újság.
PÁRIS: (Hivatalos.) Djeína és Ausztrália nevű szállitógozösöket a Földiközi-tengeren megtorpedózták. A Djema utasai közül 442 eltűnt. Az Ausztrália utasai /közül 3
meghalt, 948 utast megmentettek. A személyzet tagjai közül tizennégyen pusztultak
el. Az Ausztráliával ugyanegy kisérő menetben haladó hajók egyikét torpedótalálat
érte, de útját folytatta.
ZÜRICH: Az amerikai tengerészeti hivatal jelentést adott ki az O. B. Jennings
nevü 10,300 register tonnás gőzös elsüllyesztéséről. A torpedózás Virginia partjától 100
mérföldre történt. A hajót német tengeralattjáró sülyesztette el. A legénységeit sikerült megmenteni.
FRANKFURT: A F r a n k f u r t ellen intézett tegnapi repülőtámadáson. mintegy 12
ellenséges repülőgép vett részi. A repülőgépekről 26 bombát dobtak lie. A bombázás
következtében tizenketten meghalták, öten
súlyosan megsebesültek. Meglehetősen nagy
a könnyéin sebesültek zárna.

Nemzet* áramok szövetsége lesz a m o n a f f h ébói?
Bécs, augusztus 14. A cseh klerikális lap
jól értesüli helyről közli, hogy báró Hussarek a korona bizalmára támaszkodva, terv
be vette a monarchia átalakít isát nemzeti
államok szövetségévé. Ennek a szövetségnek tagjai lennének, a német, cséh, lengyel,
délszláv és ukrán államok és a magyar szent
korona országai.
Az odesszai béketársufat akciója.
Bécs, augusztus 14. A laussanei ukrán
táviraü iroda mai jelentése szerint az odeszw é béketársulat táviratot küldött Alfonz
spanyol királynak és a berni nemzetközi
irodának azon célból, hogy Svájcban hívjanak össze békekonferenciát.
M a g y a r csapatok harcolnak
Szibériában a csrh^kkel
Berlin, augusztus 14. A Vossische Zeitung
rotterdami jelentése* szerint a Time- Tokióból ugy értesül, hogy a cseh-tót brigádok az
Uzure melletti Transzbajkálban erős osztrákmagyar csapatokkal találkoztak Ap —elkezdUk a harcot.
A 8. hadsereg uj parancsnoka.
Berlin, rugusztus 14. A
Lokalanzeiger
Jelenti, hogv Ka'hen tábornokot megbíztak a
nyolcadik hadsereg vezetésével,
Kirchbath
vezérezredes neiyébe
Augusztus hatodika b o r z a l m a s
harcai.
Berlin, augusztus 14. (Wolff.) Sürü ködfáiyol borította a terepet, mikor augusztus
8-án, röviddel 5 óra után a Maruitz-hadsereg
egész frontján hatalmas pergőtiiz indult meg
és másfél óráig tartott. Számos helyen az ellenség a ködöt ködbombákkal mesterségesen
még fokozta is, ugy hogy a támadókat látni
szinte lehetetlen volt A balszárnyon két-három angol hadosztály Morlencourt vidékén
támadott, tőlük délre ausztráliai csapatok
négy hadosztálya vonult be, ezenkívül négy
kanadai hadosztály. Mindezek, mint jó táma-
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dócsapatok ismeretesek: és 'hosszabb idő óta
nem voltak harcban. Megállapítást nyert az
is, hogy még négy francia hadosztály is részt
vett a harcokban. Az u j angol óriás páncélkocsik,, melyek itt előszőj- működtek, fnég
pár lábbal hosszabbak az eddigieknél és erősebb motorjuk is van. E szörnyetegek morális
hatásában rejlik a főveszély a védőkre. Ezt
az idegpróbát katonáink fényesen kiállották.
Egy hadosztály arcvonalszakaszán négy kilométer szélességben negyvenhárom
összelőtt
tank hevert, melyeket tüzérségünk és gépfegyvertüzünk semmisített meg. Moreuiltól északr a Thennesből törtek elő, mert az Avre-szakaszon nem lehetett volna átjutni. Három angol lovashadosztály állott itt készenlétben és
századonkint avatkozott a harcba. Tekintettel a tankok és csapatok tömeges alkalmazására és az időjárástól segítve, az ellenségnek
sikerült jetentékemj
mértékben
bémiomulni,
helyenként azonban sídyds, véres
áldozatok
árán. Az Ainiens—Peroníie úttól északra a
halottak több sorban hullámszerűen fekiisznek a földön.

SPORT
oooo

A SzTK bemutatkozó

mé-kőzése

Sze-

ged sporttársadalmának általános érdeklődése
mellete csütörtök délután fél hat órakor az ujszegedi sporttelepen zajlik le. Két egyenrangú
csapat Küzdelme mindenkor izgalmas, szép
sportot igér, a 33-asok és a kék-fehérek pedig
egy klasszist képviselnek. E z t a mérkőzést a
lelkesebben és kitartóbban dolgozó csapat
nyeri meg, de Szeged sportoló közönsége elv á r h a t j a a SzTK-tól azt, hogy ő lesz a lelkesebb és kitartóbb. Abszolút sima lefolyású,
izgalmas mérkőzésre van kilátásunk. A biró szerepét fővárosi szövetségi biró tölti be.
A bemutatkozó mérkőzés előtt a SzTK ifjúsági csapata küzd meg egy helyi iflnsági csapattal.
A B?' ! c«ka S z e g e d e n . A háború

kitörése

után működését beszüntető Bácska kitűnő
.formáiban levő legénysége lesz vasárnap a
.SzTK vendége. A Testgyakorlók vezetősége
.megtesz mindent a kerület volt kitűnő bajnokcsapatának méltó fogadására.
Csütörtökön délután M 6 órakor
a SzAH pályáján barátságos mérkőzés

Faipari 515, Kereskedelmi Bank 5940—5960,
Leszámítoló 827—830, Magyar bank 971—
77, Merkúr 357—60, Első Budapesti 600—
580, Concordia 900—910, Gizella 835—820,
Viktória 1900—1910, Általános kőszén 7190
—7180, Beoesini 1165—1185, Salgótarjáni
1226—1216, Szászvári 1005, Murikányi 890
—895, Rimamurányi 1156—1150, Ganz 4205
—4250, Lang 485—488, Lipták 260—262,
Sohlicik 507—12, Adnia 1815—1825, Atlantika 1428—1432, Államvasút 1042—1040, Levante 1085—95, Danica 1068—1072, F a t e r melő 1010—1925, Klotild 641—54, Izzólámpa
818—822, Nasici 3410—3450.
A kukorica ár al» vétele, A hivatalos
lap szerdai számában megjelent az idei tengeri zár alá vételére vonatkozó kormányrendelet. E szerint zár alá vétetik az egész 1918.
évi termés. A rendejet szabályozza a tengerikészletek felhasználását és forgalombahozatalát. Megállapítja a fejadagot is, amely a következő: Kendszeres őstermelői munkát végző 1J> éven felüli férfi és női munkás részére
tengeriből havonkint és fejenkint 15 kg., a
rendszeres őstermelői munkát végző 15 éven
aluli férfi és női munkások, úgyszintén az
őstermelő munkások családtagjai részére havonkint és fejenkint 12 kg. Mindenki más részére, ideértve a rendszeres mezőgazdasági
munkát nem végző őstermelőket is. a havonkint és fejenkint fogyasztható tengerimenny^ség 10 kilogramm. Ügy a házi és gazdasági
szükségletre, valamint a közszükségletre történő hizlalás esetében egy hizó sertés részére
általában 6 mm. tengeri vehető számításba.
(Tavaly 5 mm. volt.) Tengeri szállításához
szállítási, az őrléséhez pedig őrlési tanúsítvány szükséges. A rendelet felhatalmazza a
közélelmezési minisztert, hogy a szükséghez
képest elrendelhesse a tengeri rekvirálását.
A városok pénzjegyei. Budapestről jelentik: Az aprópénz hiányának megszüntetése
céljából több nagyobb város azzal fordult az
Osztrák-Magyar Bankhoz, hogy aprópénzt
helyettesítő pónzjegyekeBbocsáthassanak ki, A
bank megadja az engedélyt, ha a városok az
anyagi felelősséget elvállalják.
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* Két pompás slágert mutat be csütörtökön a, Vass-mozi. Az egyik a Párbajhősök
cimü ötletes és kacagtató vígjáték, a másik a
Hazaáruló cimü rendkívül izgalmas dráma.
* * száműzöttek a címe annak a rendkívül érdekes és izgalmas társadalmi drámáinak, melyet csütörtökön vetítenek az Urániában. A főszerepeket Hedda Vernon, a legbájosabb film-müvésznő játsza. Ugyanezen mii• sor kiegészítéséül A házasulandó fiatal ember kedves két felvonásos vígjátékot is játszák.
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IM O•
— Tőzsde. Budapestről te efonálja tudósítónk: Az értéktőzsde ma szilárd irányt követett. Az árnivó az erős kereslet következtében jelentékenyen javult. Az értékek nem
birták legmagasabb jegyzésüket végig megtartani. A szünet második felében .a nyereség realizálásokra néhány korona visszaesés mutatkozik, de még igy i;s szembetűnő
a kurzusok javulása a tegnapi jegyzésekhez
képest. A bankértékek sorban 5—8 koronával magasabban zárultak, mint tegnap. Magyar Hitel 1348—1358-50, Osztrák
Hitel
898—903, Fabank 958—970, Agrárbank 1074
—1078, Forgajlmi'banik 654—655, Fö-birtokibank 432—443, Hazai Bantk 643—655, Jelzálogbank 573—569, Ingatlanbank 726—28,

Felelős szerkesztő: Pásztor Jóizsef.
Kiadótulajdonos: Váriíay L.

U t a z ó k o s a r a k l e g e r ő s e b b kivitelben, ' eR
f e á r u k , piaci é s iskolai táskák, k mot- |
cipők e r ő s f a s z a n d á l o k é s e g q é b h á z ! r^
tási cikkek d u s v á l a s z t é k b a n k a p h a t ó k ,,yJj

HA Eli. IHH-ll 8.11'!!!. 1
(bejelentő hivatal során)

Jánosik János
szűcsmester. Kigyó-utca 2. sz.
Szormekabátokat mértek után legdlvatosabban készítek. Átalakításokat és javításokat jutányosán vállalok.

Szeged, 1918. augusztus 15.
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Szeged szab, kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
Értesítem a város közönségét, hogy a m. kir. minisztérium 2592/1918. M. E. és ennek végrehajtásáról
szóló 105600/1918 F. M. rendeletek alapján háztartási
és gazdasági szükséglet cimen egy drb. sertést saját
gazdaságában vagy háztartásában saját takarmányával
a helyi hatóságnál való előzetes bejelentési kötelezettség mellett bárki hizlalhat.
Egy darabon felül háztartási és gazdasági szükséglet cimén bárki csak annyi sertést hizlalhat, amenynyi sertésnek zsirjára és szalonnájara a háztartásban
vagy gazdaságban ellátást élvező személyek, vagy
szalonna járandósággal biró munkások ellátása végett,
— figyelembe véve a fennálló szabályok értelmében
fogyasztható fejadag mennyiséget, — igazolt szüksége
van. Ezt a mennyiséget a polgármester jogositott megállapítani. A háztartási és gazdasági szükségletre szolgáló hizlalásokra az engedélyeket a polgármester nevében a városi közélelmezési hivatal adja ki. Jelentkezni lehet Domonkos Mihály sertésosztály vezetőnél
Jókai-u. 2. sz. a. I. em. 6 ajtó.
Hizlalási engedélyeket csak azok kaphatnak, akik
a hizlalásra szánt sovány sertéssel és a szükseges
hizlaló takarmánnyal saját termésű készletükből, vagy
hatósági engedély alapján beszerzett (kiutalt) takarmánnyal rendelkeznek.
Hizlalási engedélyeket 1 (egy) drb. sertésre kérni
nem szükséges. Egy drb. sertésen felüli hizlalasra 20
(husz) drb-ig a polgármester 20 (husz) drbon felül a
m. kir. földmivelésügyi Minister adja meg.
Aki nem saját, hanem más magánháztartás szükségletére kíván sertést hizlalni erre csak az esetben
nyerhet engedélyt, ha a hizlaltató fél lakóhelyére illetékes hatóság által a szükséglet mértéke valamint az
ellátatlanság igazoltatott
Aki a hatóságoktól házi vagy gazdasági szükségJetre szolgáló hizlalásra engedélyt kapott, a kihizlalt
Sertéseket csak az esetben vághatja le és használhatja
fel, ha a hizlalást engedélyező hatóságtól a fölhasználásra a kellő időben kikért külön engedélyt megkapta.
Házi és gazdasági szükségleten felül sertést hizlalni kizárólag csak közszükségleti célokra lehet.
Aki közszükségleti célokra hizlal sertéseket az az
Országos Sertésforgalmi Irodával tartozik szerződést
kötni. Szegeden megbízottja a Hus- és Vásárpénzíár.
Közszükségleti célokra hizlalási szerződést köthetnek :
a) oly gazdálkodók, akik a hizlalásra alkalmas
sovány sertésekkel vagy a beszerzendő ilyen sertések
hizlalására szükséges saját termésű készletük feleslegéből megfelelő mennyiségű szemes takarmánnyal
birnak.
b) oly gazdaszövetkezetek — főleg kisgazdákból
álló — tagjai a szükséges sertésanyaggal rendelkeznek
a hizlaló szemes takarmány feloldásánál vagy kiutalásánál elsőbbségben részesülnek.
c) az oly gazdálkodók, kik ilyen szövetkezeteknek
nem tagjai, azonban gazdaságuk körében a sertéshizlalás előfeltételei megvannak és közszükségleti célokra 20
drb. sertésen felül hizlalni óhajtanak, azok jelentkezhetnek az Országos Sertésforgalmi Iroda szegedi megbízottjánál, azon alul Domonkos Mihály oszt. vezetőnél
városi közélelmezési- hiv. I. em.
Figyelmeztetem a sertéseket hizlaló közönséget,
hogy aki a seriéshizlalások tárgyában kiadott rendeletekét megszegi, vagy kijátsza, kihágást követ el — a
mennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés
alá nem esik — a m. kir. ministerium 2592/918. M. E.
számú rendeletének 6. §-a értelmében 6 hónapig terjedhető elzárással és kettőezer korona pénzbüntetéssel
büntetendő — és azon sertéseket, melyekre nézve a
kihágást elkövették, — el fognak koboztatni.
Aki a közszükségleti célokra lekötött sertéseket
jogellenesen elidegeníti, megsemmisíti, elfogyasztja,
vagy a közszükséglet
elől egyéb módon elvonja, a
rendeletek értelmében a közszükséglet kielégítése elől
elvont sertések értékének kétszereséig terjedhető kártérítéssel fognak büntettetni.
Szeged, 1918 augusztus hó 13.
6745/918. ké. szám.

Dr. Somogyi Szilveszter,

1—3

si m

f f

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

REMÉNY-gyógyszertár, PÉCS.

Bútor- és épületasztalos
készít mindenféle BÚTOR- és ÉPÜLET-MUNKÁKAT, ÜZLETBERENDEZÉST
DOBÓ, hadirokkant assztalos, Takaréktár-a 2-

b ú t o r g y á r o s

*

ARADI-UTCA 6. SZ.

Ajánlom saját gyártmányú
1mindennemű bútoraimat.

^^
Telefon: 844.

Telefon: 844.

gyertyáiosi konvikiusban m m m m p m m tanút
(Szeged, KossuMca 25. Telefon 630.) ál,
fö^Jgfö^,^
Szeged

sz. kir. város

közélelmezési

hivatala.

Szőnyegek, moquetfe plüschök, ágy.
és asztalterítők, csipke és szövet
függönyök legnagyobb választékban

Hirdetmény.
Értesítem a város ellátatlan lakosságát, hogy az
1918. augusztus 16-tól 1919. augusztus 15-ig szóló
lisztutalvány könyvecskék a liszt elarusitással megbízott
kereskedőknek és sütőknek már kiadattak s azokat a
közönség 30 fillér lefizetése mellett e hó 15-től kezdve
azon kereskedőnél vagy sütő iparosnál kinél ellátásra
jelentkezett — átveheti.
Figyelmeztetem a közönséget, hogy az elveszett
lisztutalvány könyv helyett ujjat semmi körülmények
között nem adunk ki.
A fejadag, melyet a kereskedők kiszolgáltatni tartoznak az ipari és egyéb nehéz testi munkásoknak havonkint es fejenkint 8 40 klg. a munkások családtagjainak és a többi ellátatlan lakosságnak 6.— klg. A
havi fejadagot csak akkor emelhetem fel, ha a m. kir.
közélelmezési minister ur a szükséges lisztmennyiséget
kiutalja.
A kereskedőket a legszigorúbban utasítom, hogy a
most megállapított fejadagokat egyszerre csak 10 napra
adhatják ki. A leszámolást minden hó 2-ik napján déli
12 óráig a liszthivatalban bemutatni tartoznak, mert
akik ezt elmulasztják, azoktól a liszt és egyéb hatósági cikkek eiárusitásának jogát megvonom.
Szeged, 1918. augusztus hó 12.
6858/918. ké. szám.

szSnyegáruházában

Szeged, Kárász-utea (Wagner-palota.

A világítási rendelet
határozatait a fényhatás
csökkenése nélkül csakis

fél-wattos
lámpákkal
lehet betartani.

M iül 25, no, 60 ifi ínaszlísu

Df, Somogyi Szilveszter,

3—3

polgármester.

Tungsramlámpákat.
^ a r t a

j t g o s i o n

es

foffmüierme

Xiguó-ufca
Jelejon

larsa

Kelemcn-utca 7. sz.
: Iskola-utca 18. sz.

f.

13—64.
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Szállítok posta- nnO
valódi ausszigi aru
utánvéttel"'" üö o F2S50É1ÍÍÖÍ, postaládákban 8 $
és 17 kg. árutartalommal kg-ént 15 koronáért.
Rllüflfü haiíószijnak és szappanfőzésnek alkalmas
Uljfiüifl, postaládában 8V2 kg. árutartalommal kg-ént
12-50 fillér.
Antun Ka%ic, Zagreb, Prilaz 12.

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

|

Szeged sz. kir. város rendőrkapitányi hivatalától.
16250/1918, szám.
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I s k o í a h e g e d ü h b e n . valamint az öszszes hangszerekbea és aíKatfészekbea

Babós Sándor
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Iskola, utca — 8. Szolid árak.

csoda gyorsasággal irtja
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Viszketegsécget, s ö m ö r t ,

rtiht

a leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch-féle eredeti törvényesen védett „SOÜBOFQBM-KEHÖCS"
Nincs szaga. Nem piszkít. Mindig eredeti pecsétes
dr. Flesch-félét kérjünk. Próbatégely 3 — K. nagy
tégely 5'— K. családi adag 12 — K. Szeded es
Vidéke részére főraktár BOKOR és VAJDA gyógyszertár Kállay Albert-utca, Szegeden. Veteinél
a „SKABOFORM" védjegyre ügyeljünk.
mm _
Ifi r

Veszek napi arban minden menynyiM ségben, idei pergetett mézet, fekete
borsot, fahéjat, szegfűszeget, szerecsendióvir&got. Mintázott árajánlatokat kérek.
C 7 F M F D F A termény iroda. Szeged, Fekete3 * t l ' l t - n t H . s a s . és Kigyó-utca sarok.
Telefon 10-90.
1

Nyomatún Váro&y

Hirdetmény.
Szeged sz. kir. város kapitányi hivatala
mint iparhatóság közhírré tesz, hogy B e r k e s J ó z s e f rókusi feketeföldek 57 szám
alatti telkén építendő mütakarmány gyárra
telepengedélyért folyamodolt.
Ez ügyben az 1884. tcz. 25-ik §-a értelmében a helyszínén megtartandó tárgyalásra határidőül 1918. év augusztus hó 29-ik
napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki s erről az
érdeklődőket azzal értesiti, hogy esetleges
kifogásaikat a tárgyalásig írásban, magán a
tárgyaláson pedig szóval előterjeszthetik, s
hogy ennek elmulasztása esetén a kért engedély kiadásánál egyedül a köztekintetek
lesznek irányadók.
A felállítandó telepre vonatkozó tervrajz
az iparhatóságnál a hivatalos órák alatt megtekinthető.
Szeged, 1918. augusztus 12.
Follráth Gyula
rendőrkapitány.
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