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Dzsungel dráma 2 felvonásban.

DELMAG YA RORSZAG
— Bebel is fegyvert fogott volna . . .
Ezekben a háborús napokban nem érdekesség
nélkül való, ihogy a szociáldemokrata párt
vezér emberei, aikiik tudvalevőleg a háborúnak
elvi ellenségei, hogyan gondolkoztak egy
Oroszországgál való háború eshetőségéről.
Különösen a szociáldemokrácia egyik legkimagaslóbb alakjának, az elhunyt Bebel Ágostonnak szavai aktuálisak, aki 1907-ben az essen! pártkongresszuson a következőket mondotta:
— Körülbelül hét év előtt kijelentettem
már, 'hogyha háborúba keverednénk Oroszországgal, amely országot én .miniden kultura
és minden elnyomott ember ellenségének tartok, nemcsak saját országában, ihanem egész
Európában s nálunk Németországban! .is, mert
rá támaszkodik elsősorban a német reakció,
akkor éri, öreg fia, készen lennék puskái ven
ni a vállamra s a háborúba menni Oroszország
ellen. Talán nevetnek ezen, de én nagyon is
komolyan veszem ezt a kijelentésemet. Néhány év oniáva ünnepeljük meg a Napoleon
uralma elleni tiroli, fölkelés százéves évfordulóját. Akkor sok öreg ember ment a háborúba
s hasonló esetben én is ugy tennék.
fíebelnek ezt a kijelentését azóta sokszor
citálták s általános volt a vélemény, hogy ez
lesz a szociáldemokraták álláspontja, ha valaha háborúba keverednénk Oroszországgal.
Á következmények megmutatták, hogy Bebel
fölfogását az egész munkásság osztja.
— Halálozás. Özv. Pórer Ferencné, született Bokor Franciska vasárnap meghalt. Bokor Pál helyettes-polgármester és Bokor Károly nővérüket gyászolják a .megboldogultban'. Temetése héttőn délután négy órakoi
volt. Az engesztelő gyászistentisztelet, kedden
reggel 8 órakor lesz a rókusi templomban.
— Börtönre ítélt nazarénus katona. Az
uj katonai bűnvádi perrendtartás alapján, ma
délelőtt volt az első nyilvános katonai tárgyalás a szegedi hadbiróságon. Nagy Károly
22 éves hódmezővásárhelyi születésű, a szegedi 5. honvéd gyalogezred közlegénye volt a
vádlott. Az a bűne, hogy julius 27-én megtagadta a fegyverfogást azzal az indokolással,
lvogy ő nazarénus és vallása tiltja a fegyverfogást.. A tárgyalás elnöke Németh Kálmán
ezredes volt, aki néhány szóval ismertette az
uj törvényt és üdvözölte a bíróság tagjait és
a megjelenteket. A tárgyalást
Szerdahelyi
tLászló alezredes-hadbíró vezette. Ülnökök
voltak: Böhm és Sávay századosok és Fülöp Gábor főbadiniagy. A vádat
Zsifkovics
hadibirÓHfőhadnagy képviselte, a vádlottat
Szende Vilmos dr. főhadnagy védte. A vádlott katona beismerte, hogy a fegyverfogást
megtagadta. A vád- és védőbeszéd elhangzása után a bíróság ítélethozatalra vonult viszsza és Nagy Károlyt biimösnek mondották ki
függelem sértésben, amiért két év és hat hónapi siilyosbitott börtönre ítélték. Az ügyész
megnyugodott az Ítéletben, az elitélt és a védő felebbeztek a budapesti honvédlfőtörvény-,
székhez.
Piaci árak.
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R E U T E R OSZKÁR nagybecskereki főkapitány, fajbaromfitenyésztőnek nagyszerű találmánya a
(TSrrényM védlegy.)

„PATKANIN"

Szabadalom.

patkányirtó szer (nem méreg),
mely emberre és házi állatokra nem á r t a l m a s

Blzfos speteijéFt jsláíiáo!

i adag ára 2 topona.

Kapható utasítással és felvilágosítással együtt a
PATKÁNÍN-gyár szegedi képviselőjénél: 'WOLF
K A R O L Y B o l d o g a s s z o n y - s u g á r u t 5. s z á m , aki

a szakszerű irlást is elvállalja jótállás mellett.

Szeged szab, kir. város adóhivatala.

Adófizetés iránti

hirdetmény.
Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja mindazokat, akik a városi adófőkönyvben előirt és az 1909.
évi XI. t.-c. 26. §-a értelmében esedékes adó, valamint a Sövényházi és Martonosi ármentesftő társulati-dij és orsz. gazd. munkás- és cselédsegélypénztárt illető hozzájárulási díjtartozásukat
e hó 15-éig be nem fizették,
hogy azt járulékaival együtt, a jelen hirdetmény köz
hirré tételétől számított 8 napon belül, vagyis
e hó 25-élg
az alulirott városi adóhivatalnál annál Is Inkább
fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a z á logolási eljárás meg fog indíttatni.
Szeged, 1914. évi augusztus hó 17-én.
Városi adóhivatal.
Szeged szab, kir. város adóhivatala.

Hitközségi-adófizetés iránti

hirdetmény.
Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja mindazokat, akik a zsidó hitközségi és református hitközségi
adófőkönyvben előirt adótartozásukat (az 1909. évi
XI. t.-c. 26. §-a alapján)
e hó 15-éig be nem fizették,
hogy azt járulékaival együtt, a jelen hirdetmény közhírré tételétől számított 8 napon belül, vagyis
e hó 25-éig
az alulirott városi adóhivatalnál annál is inkább
fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a záiogolási eljárás meg fog indittatni.
Szeged, 1914. évi augusztus hó 17-én.
Városi adóhivatal.
Szeged szab, kir. város tanácsától.
34866/914. tan. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A Népkertsornak bazalt avagy gránit vagy ezekhez
hasonló minőségű nyers kockával való burkoiása s azs
zal összefüggésben levő feltöltési és ágyazat készitémunkák vállalati uton leendő biztosítása iránt
f. évi szeptember hó 5-én délelőtt 10 órakor
az 1. tanácsi ügyosztályban (Városi bérház I. emelet)
tanácsi jóváhagyas fentartása mellett zárt ajánlati versenytárgyalás íog tartatni, illetve az ajánlatok ugyanazon
helyen es időben nyilvánosan felbontatni fognak.
A szabályszerűen kiállított s pecséttel lezárt sértetlen
borítékban elhelyezett s közvetlenül vagy posta útján beadott ajánlatok a következő feliratú borítékban : „Ajánlat
a 348-36/914. sz. versenytárgyalási hirdetményben kiirt
Népkertsor kocsiútjának rendezési munkáira" 2000 kort
óvadékképes értéknek tanácsi letétbe helyezését igazoló
letéti nyugtával látandók el s az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató hivatalba (Városháza
földszint) nyújtandók be.
Az óvadék Szeged város letétpénztáránál helyezendőkel s az árlejtést megelőző nap déli 12 órájáig fogadtatnak el.
Azon pályázók, kik ajánlatuk benyújtásakor Szeged
sz. kir. város hatóságával üzleti összeköttetésben még
nem állottak, illetőleg előtte ismeretlenek, tartoznak szállító képességüket és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni, melyhez vállalatuk telepe szerint tartoznak.
A vállalati feltételek és ajánlati mint fenti ügyosztályban a hivatalos órák alatt betekinthetők és rendelkezésre állanak.
Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig kötelezettségben maradnak.
Végül a hatóság fentartja azon jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között az ajánlott árakra tekintet nélkül
szabadon választhasson.
Szeged sz. kir. város tanácsának 1914. aug. 13-án t. ü.
BOKOR PÁL,
h. polgármester

