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LE0U1A 
mögé vontuk vissza. 

- Tlumactél keletre a második védelmi vonalunk előtt 
megállítottuk az oroszokat. - fflonasterzyskánál az 

ellenség rohamai véres kudarccal végződtek. — 
BUDAPEST, julius 29. (Közili a minisz-

terelnöki sajtóosztály.) Az ellenség tegnapi 
támadásait kiterjedt harcvonalszakaszokon 
újra megkezdte. A Dnyesztertől délre az 
oroszok rohamát a Tlumactól keletre el-
vonuló második védelmi vonalunk előtt 
megállítottuk. Monasterzyskától délkeletre 
és északkeletre az ellenség éjjel-nappal 
szakadatlanul rohamra vezette az osztrák-
magyar és német csapatok állásai ellen tá-
madó oszlopait; mindenütt visszavertük. 
Az állások előterét orosz hullák és súlyos 
sebesültek borítják. 

Hasonlóan meghiúsultak az ellenségnek 
arra irányuló kísérletei, hogy Zwiniazénál 
áttörjön. Lucktól nyugatra a szövetséges 
csapatok a tegnap feladott terület tekinté-
lyes részét visszavették. 

A Turya és Rovnóból Köveibe vezető 
vasútvonal közt több támadás visszaverése 
után az addig, meg a Stochod előtt álló védő 
csapatokat a folyó mögé vettük vissza. Az 
oroszoknak Sokultói északnyugatra ma reg-
gel megkísérelt tömegtámadása az ellenség 
nagy veszteségei közt hiusult meg. 

HŐFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, julius 29. A nagy főhadiszál-
lás jelenti: Hindenburg tábornagy hadcso-
portja: Az arcvonalon nem volt különös 
esemény. Repülőink több izben sikeresen 

támadtak meg ellenséges csapatszállító 
vonatokat és vasúti építményeket. 

Lipót bajor herceg tábornagy hadcso-* 
portja: A skrobowa-wygodai arcvonalon 
tegnap reggel még be nem fejezett harcok 
is teljesen a mi javunkra dőltek el. 

Linsingen tábornok hadcsoportja: Az 
oroszok támadásaikat tegnap a Stochod 
szakaszrészeire és a Lucktól északnyugat-
ra húzódó arcvonalra is kiterjesztették. 
Sokultól északnyugatra indított erös táma-
dásokat az ellenség súlyos veszteségei mel-
lett visszavertük. Gyengébb előtörések a 
Stochod-arcvonal más pontjain szintén meg-
hiúsultak. Lucktól északnyugatra sikerült 
az ellenségnek többszöri hiábavaló támadás 
után Trysztyn környékén vonalainkba be> 
hatolni és bennünket arra indítani, hogy az 
addig még a Stochod előtt tartott állásain-
kat feladjuk. Lucktól nyugatra az oroszok 
ellentámadását ellentámadásainkkal megál-
lítottuk. Zwinyázenál, Gorohowtól keletre 
az ellenséget könnyűszerrel visszavertük. 
Perestyatól délre légi harcban lelőttünk 
egy orosz repülőgépet. 

Bothmer gróf tábornok hadserege: A 
Monastlrzyskától északkeletre és délkeletre 
elterülő vidéken az oroszok többször ismé-
telt támadásai veszteségeik mellett össze-
omlottak. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az eSIanyhuSf nyugati offenzíva. 

BERLIN: A Wolff-ügynökség lelenti: 
Julius 28-29-ikére virradó éjjel egy tenge-
részeti légim jórpj megtámadta az angol ke-
leti tengerpart középső részét és ez alkalom-
mal a lincolni vasúti épületeket, a Norwich 
mélletti ipartelepeket, valamint a grimsby-i 
'és illighami flotta-támaszpontokat, továbbá 
a Hamber előtt levő elő őrs-jármüveket bom-
bázta. A Bumbertorkolatban megsemmisí-
tett egy világítótornyot. Valamennyi légha-
jónk gyujtólövedékekkel való heves lövetés 
ellenőré sértetlenül visszatért hazájába. 

KONSTANTINÁPOLY: A Milli-ügy-
nökség jelenti: Az orosz támadások követ-
keztében csapataink a centrumban és a jobb 
szárnyon rendezett visszavonulást hajtottak 
végre. A Csóróktól északra felállított bal-
szárny parancsra és az ellenségtől nem za-
varva szintén visszavonult, követvén a cen-
trum mozdulatait. Ennek következtében Bai-
bar, Gümüshal és Erzingjam helységek az 
ellenség kezére jutottak. Annak az előhala-
dásnak, amelyet az oroszok véres veszteség 
árán értek el, a harcvonalon levő általános 
helyzet az oka. Az oroszok hivatalosan va-
lótlan és túlzott jelentéseket tesznek közzé 
és mozdulatainkat ménekülésnek tüntetik fel. 
Rá kell mutatnunk, hogy hadseregünk, — 
eltekintve, hogy az ellenség két ágyunkat el-
pusztított, — semmiféle hadiszert sem ha-
gyott hátra. 

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: 
A második háborús év végén az eddigi ered-
ményeket a következő számadatok világít-
ják meg: A központi hatalmak ellenséges 
területből megszállva tartanak 431.006 négy-
zetkilométert. Az ellenség megszállt össze-
sen 22.000 négyzetkilométert. A hadifoglyok 
száma Németországban: 1.663,794. A mo-
narchiában: 942,489. Bulgáriában 38.000; 
Törökországban 14.000. összesen 2.658,283. 
Ebből német hadifogságba került francia.-
5944 tiszt, 348,731 katona. Orosz: 9019 tiszt, 
1,202.872 katona. Belga: 656 tiszt, 41,752 
katona, Angol.- 947. tiszt, 29.956 katona. 
Szerb: 23.914 katona. Németországban a kö-
vetkező hadizsákmányt állapították meg:. 
1036 ágyú, 4.748,038 lövedék, 996 municiós 
és egyéb jármű; 1.056,132 fegyver és kara-
bély; 4460 pisztoly és revolver; 3450 gép-
fegyver. Meg kell jegyezni, hogy itt csak o 
Németországba elhozott zsákmányról van 
s*ó és megközelítőleg sem lehet megállapí-
tani azoknak a zsákmányolt hadiszereknek 
a számát, amelyeket mindjárt a harctéren 
felhasználtunk. 

BERLIN, julius 29. A nagy főhadiszál-
lás jelenti: A Somme területén élénk tüzér-
ségi harcok voltak. Pozieres környékén 
erös angol támadások meghiúsultak. A 
Sommetól közvetlenül északra történt tá-
madási kísérleteket tüzelésünkkel elnyom 
tuk. 

A Maas területén a nap gyalogsági te-
vékenység nélkül telt el. 

BUDAPEST, julius 29. (Közli a minisz-
terelnöki sajtóosztály.) Az olasz harctéren 
a helyzet változatlan. Paneveggiotó! dél-

Az angoloknak a francia Cousre irá-
nyított tüzelése a lakosság köréből áldoza-
tokat követelt és nagy anyagi kárt okozott, 
minden katonai kár nélkül. 

Roclicourtnái, a Maastól északra, a vé-
dő ágyuk teli találata leszedett egy ellen 
séges repülőgépet. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

nyugatra egy éjszakai támadást vertünk 
vissza. 

HÖFER altábornagy, 

Az olasz harctéren a helyzet változatlan. 
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A városi tisztviselők. 
A közgyűlés tudvalévőleg még 1913-ban 

rendezte a tisztviselőik fizetését. Akkor a 
béke boldogabb éveit éltük és a mostani há-
borús sz:emhatárról visszatekintve a városi 
tisztviselők helyzete abban az időben való-
ságos eldorádcnak tűnik fel. A. közgyűlés 
mégis méltányosnak találta, hogy addig is, 
amig a belügyminiszter jóváhagyása meg-
érkezik, az uj fizetés rendezés alapián fölyó-
isitsa a tisztviselők fizetését. A közgyűlési 
határozatot azonban a belügyminiszter, mint 
ismeretes, nem hagyta jóvá és több lénye-
ges módosítást kívánt. .A belügyiminiszter 
leiratára a közgyűlés 1915-ben ujabb hatá-
rozatot hozott, amelyet jóváhagyás végett 
fölterjesztett a belügyminiszterhez. A mó-
dosított fizetésrendezésre vonatkozólag ezen. 
a héten érkezett meg a belügyminiszter le-
irata, amely a városi tisztviselők fizetésren-
dezését eziuttal sem hagyta jóvá a maga 
egészében, amennyiben több városi tisztvi-
selőt alacsonyabb fizetési osztályba soro-
zott. 

A belügyminiszter döntése folytán, a 
mely a városi tisztviselők fizetését véglege-
sen rendezte, egyes tisztviselőknek fizetését 
'le kellett volna szállítani, ami azt az abnor-
mis helyzetet idézte volna elő, hogy több 
városi tisztviselő kevesebb fizetést 'kapott 
volna, mint 1913-tól kezdve, amikor a köz-
gyűlés aa uj — de még jóvá nem hagyott — 
fizetésrendezés alapján utaltatta ki a tiszt-
viselők fizetését. A szombati közgyűlés^ a 
melynek el kellett ismernie, hogy a belügy-, 
miniszter döntése jogi szempontból és a 
tárgyi igazság szerint korrekt, mégis érezte, 
hogy a mostani súlyos 'megélhetési viszo-
nyok között nem szabad napirendre térnie 
a belügyminiszter leiratának kínos konzek-
venciáival szemben és a humánus gondol-, 
kodás nem engedi meg azt, hogy a háboru 
harmadik esztendejében a tisztviselőknek 
kevesebb javadalmazást adjunk, mint ami-
nőt már 1913-ban élveztek. A szombati köz-
gyűlés az emberiesség álláspontjára helyez-, 
kedett akkor, amidőn elhatározta, hogy azt 
a különbözetet, amely a belügyminiszterileg 
jóváhagyott végleges fizetésrendezés és az, 
1913-ban megállapított fizetésrendezés kö-
zött fennáll, mindaddig segélyképen utaltat-
ja ki a tisztviselőknek, amig ezt a differen-
ciát magasabb fizetési osztályba való elő-
lépés utján el nem érik. 

A közgyűlésnek ez a humánus határo-
zata méltó a mai idők belátóibb és áldozat-
készebb szelleméhez és dokumentálja azt, 
hogy a tisztviselőik sorsát a városi hatóság-
és .közgyűlés szivén viseli, amiért a tisztvi-
selők igazán hálásak lehetnek. A közgyűlés 
és a hatóság nem első izben bizonyítja be 
jóindulatát a tisztviselőkkel szemben, de a 
közgyűlésnek ez a legutóbbi nobilis eljárása 
fokozottabb mértékben hárí t ja a városi 
tisztviselőkre azt a kötelességet, Ihogy a ha-
tóságnak és a város közönségének odaadó 
buzgalommal, szorgalmas munkával és ud-
varias szolgálatkészséggel legyenek segítsé-
gére ezekben a nehéz időkben, amikor min-
den téren hatványozottabb erőkifejtésre 
van szükség. A közönség joggal elvárhatja 
— íbiszen elvégre a tisztviselők ellátása 
végeredményben az adófizető polgárságot 
terheli, — hogy a tisztviselők fokozott buz-
galommal teljesítsék kötelességüket. 

És ez alkalommal nem tartózkodunk 
annak a megállapításától, Ihogy a városi 
tisztviselők ellen a közönség részéről sok 
panasz merül fel. A felekkel való érintke-
zésben bizony igen gyakran durva, türel-
metlen bánásmód jut kifejezésre, nem ritkán 
napokig, hetekig kell várni egy-egy akta 
elintézésére és ez azi állapot a városi tiszt-
viselőket népszerűtlenné teszi a közönség 
előtt, amelynek pedig segítő támaszt és jó 
tanálcsadóját kellene a tisztviselőkben föl-

találnia. A városi tisztviselők egy részének I városi tisztviselők igazán érdemessé kiván-
indolenciáját és udvariatlan érintkezési mód- ják magukat tenni arra a jóindulatra, a 
ját föltétlenül meg kell változtatni, ha a 
tisztviselők és a városi lakosság közötti jó 
viszonyt nem akarjuk kockáztatni és ha a 
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melynek a fizetésrendezés ügyében a szom-
bati közgyűlés oly dicséretes példáját adta. 

A szerb Suoiada-hadoszfály támadása 
a bolgárok ellen. 

Szófia, julius 29. A bolgár vezérkar je-
lenti: A macedónla harcvonal mentén a 
gyenge ágyútűz és járörharook a mi ja-
vunkra kedvezően folynak le. Egy gépfegy-
verrel felszerelt ellenséges haderő, hegyi és 
taraokütegek támogatásával megkísérelte, 
hogy előretörjön. Osztagainkat Fehovánál 
megtámadták. Valamennyi támadást vissza-
vertünk. Csapataink ezután ellentámadást 
kezdtek és hatalmukba kerítettek ellensé-
ges lövészárkokat. 

26-ikán és 27-ikén a szerb Suniada-
hadosztály több százada megkísérel te, hogy 
elfoglalja a Bojár falutól északra levő ma-
gaslatokat és azokon megvesse a lábait. 
Azonban idejekorán intézett ellentámadás-
sal visszaveteítiiik a síkságra, mintán jelen-
tékeny veszteséget szenvedett . Csapataink 

| 85 ellenséges bolttestet szedtek össze. Egy 
1 századost és három közembert elfogtunk. 

A mi veszteségeink csekélyek. 

BUDAPEST, julius 29. (Közli a minisz-
terelnöki sajtóosztály.) A Vojusa alsó fo-
lyásánál fokozott harci tevékenység. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, julius 29. A nagy főhadiszál-
lás jelenti: A balkáni harctéren a he lyzu 
változatlan Julius 26-án egy ellenséges 
repülő a Doirán-tó felett vívott légi harcban 
lezuhant. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

A gránáteső tömör fala állitja meg a nyugati offenzívát. 
Bem, julius 29. Marcel Hátin irja az 

Echo-ban: Bizonyos, hogy az ellenség két-
ségbeesett erőfeszítéssel akar ja megbéníta-
ni az angol-francia offenzívát, de bár szer-
vezeté tagadhatatlanul zseniális és katonai 
vakmerően bátruk, a túlerő folytán mégis 
kénytelen lesz területét átengedni nekünk. 

Bern, julius 29. A Times i r ja : Talán 
sohasem voltak a katonák olyan nehéz meg-
próbáltatások közt, mint most a mieink. 
Zászlóaljnaik zászlóalj után lövedékesőbeti 
kell előrenyomulnia, amely sokiszor olyan 
sürü, hogy szinte tömör falat állit eléjük. 
Emellett utjukat kartáccsal söprik végig és 
puskagolyók szakadnak rájuik minden oldal-
ról. Ennek dacára rendületlenül megy az 
egyik a másik után, de az ellenséges kar-
tácstüz megötödöli az embereinket. A leg-
súlyosabb veszteséget az ulsteri, a lancas-
teri és a middesexi ezredek szenvedték. A 
staiffordshirai cserepesek, a lancashirei ta-
kácsok, a welsi bányászok, a skót hegy-
lakók és a londoni üzletemberek egyforma 
bátorsággal harcoltak. Bizonyos, hogy 'ké-
sőbb majd a kákán csomót keresők csapa-
taink egyik vagy másik mozdulatát szigorú 
kritikákkal fogják illetni, de azt senki nem 
mondhatja majd, hogy tisztjeink és kato-
náink nem voltak hősök. 

Semleges lap a sommei offenziva 
kudarcáról. 

Amsterdam, julius 29. A Handelsblaáed 
irja a háborús szemléjében: Hogy a Somme-
fronton heves harcok vannak, azt ama kis 
epizódok nélkül is tudjuk, amelyeket a fran-
cia és angol jelentések közölnek a harcok-
ról s amiiikből csak az tűnik ki, hogy bármily 
energikusan is viszik ki a támadásokat, a 
németek ríttál megszállott térületek védelme 
nem kevésbbé hősies. Különben egyáltalá-
ban megfoghatatlan; volna, hogy a terület-
nyereség csupán néhány kilométert tesz ki 
annak ellenére, hogy öt millió gránátot lőt-
tek ezekre az állásokra. 

A lap igy folytat ja: Franciaországnak 
és Belgiumnak eme területeinek teljesen el 
kell-e tehát pusztulnia, mielőtt az elkesere-
dett küzdelem véget ér? Ebben az esetben 
a győzelem is óriási vereség lenne, mert a 
győző egy teljesen elpusztult vidék előte 
állana, egjr megmüvel'hetetlen pusztulás 
előtt, amely csak évek multán véhetné fel 
egy lakott vidék képét. (M. T. I.) 

Három hét alatt 340.000 uj 
német katona. 

Bern, julius 29. A Daily Telegraph je-
lenti Rotterdamból: A német hadvezetőség 
három hét alatt 340.000 embert küldött a 
nyugati frontija. Ezek közül százezer friss 
tartalék, o többi pedig felgyógyult sebesült. 

Albánia osztrák-magyar 
kormányzója. 

Lugano, julius 29. Athénből érkezett je-
lentés szerint Ausztria-Magyarország Albá-
nia kormányzójává Král Ágostont nevezte 
ki, aki azelőtt Skutariban volt konzul, al-
kormányzóvá pedig Kard Szaid török tá-
bornokot. 

A macedóniai görög helyzet. 
Bern, julius 29. Athénből táviratozzák 

az Edho-nak: A görög hadügyminiszter 
Athénbe rendelte Moszkopouloszt, Szaloniki 
parancsnokát, hogy a macedóniai görög 
helyzetről tanácskozzék vele. Moszkopou-
losz tábornok egy görög torpedózuzón ment 
'Pireuszba. 
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Szegeden is legyen 
Haditermény kirendeltség. 
— Egy óra alatt véget ért a rendkivüli 

közgyűlés. — 
(Saját tudósítónktól.) Aránylag kevés 

szánra városatya érdeklődött a szombati 
rendkivüli közgyűlés iránt. A közgyűlés ez 
alkalommal minden egyes tanácsi előter-
jesztést egyhangúlag elfogadott. A tanács 
javaslatára elhatározta a törvényhatósági 
bizottság, hogy feliratot intéz a kormányihoz 
a Haditermény r. t. szentesi kirendeltségé 
nek Szegedre /helyezése iránt. Teljesítette a 
•közgyűlés Pillich Gyula tb. városi főszám-
vevő és társai kérelmét és megadta a kért 
háborús-segélyt. A polgármesteri előterjesz-
tések során dr. Virágh Mária orvostudori 
•oklevelét hirdették ki. A rendkívüli közgyű-
lésről tudósitónk a következőkben szá-
mol be: 

Dr. Cicatricis Lajos elnök négv órakor, 
megnyitja a közgyűlést és üdvözli a tör-
vényihatósági bizottság megjelent tagjait és 
megnyitja a tanácskozást. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos is-
merteti a Wimmer Fülöp és társai által a 
főispánhoz intézett beadványt, amelyben az 
aláírók rendkívüli közgyűlés összehivásak 
kériik és indítványozzák, hogy a közgyűlés 
intézzen feliratot a Kormányhoz aziránt, 
hogy a Haditermény szentesi kirendeltsége 
Szegedre helyeztessék. 

A tanács foglalkozott a beadvánnyal és 
a következő javaslattal terjeszti azt a köz-
gyűlés .elé: Mondja ki ezt az ügyet sürgős-
nek a közgyűlés és intézzen sürgős feliratot 
a kormányhoz amiatt, hogy a Haditermény 
kirendeltsége Csanád- és Csongrád-megyé-
re Szegeden legyen. 

A referens isimerteti a felirat indokolá-
sát, amely szerint általános gazdasági és; 
kereskedelmi érdekek követelik, hogy a ki-
rendeltség székhelye Szeged legyen. Kéri a 
közgyűlést, fogadja el a város tanácsának 
előterjesztését. 

Tonelli Sándor megindokolja az indít-
ványt és felsorolja azokat az indokokat, a 
melyek azt követelik, hogy Szegeden legyen 
a kirendeltség. Azt is le alkarja szögezni, 
hogy ez az akció nem irányul Szentes ellen 
és csak azt akarják elérni, hogy ne az eh 
avult politikai beosztás szerint helyezzenek] 
el egy ilyen nagyfontosságú intézményt, 
hanem a gazdasági viszonyoknak megfele-
lően. 

(Szeged felirata a kormányhoz.) 
A város a következő feliratot intézi a 

kormányhoz: 
Nagyméltóságú Miniszter Ur! 

Szeged szab. kir. város törvényhatósági bi-
zottságának mai napon tartott rendkívüli köz-
gyűlésének határozatából kifolyólag a követ-
kező tiszteletteljes felterjesztést van szeren-
csénk intézni Nagy méltóságodhoz: 

lA magy. kir. kormánynak igen üdvös és 
helyes intézkedése szerint a Haditermény rész-
vénytársaság ellátási működése decentralizál-
tatott. Az erre vonatkozó híradást városunk 
közönsége örömmel vette tudomásul, mert re-
mélte, hogy azok a nehézségek, amelyek a tel-
jes központosítással jártak, meg fognak szűn-
ni. Megdöbbenéssel értesült azonban egyidejű-
leg Szeged városa arról, bogy a Csongrád és 
Csanád megyékre kiterjedő körzet kirendelt-
ségi székhelye Szentesre helyeztetett és az 
ügyek vezetésével egy ottani pénzintézet, a 
Szentesi Takarékpénztár r.-t. bízatott, meg. 

Szeged szab. kir. város törvényhatósági bi-
zottságának felfogása szerint a lisztellátás kör-
zetenkint való eszközlésének más célja nem 

/ebet, minthogy a kezelés egyszeriisitessék és 
megkönnyittessék. Városunk szempontjából 
azonban ennek az ellenkezője és a mai hely-
zetnél is rosszabb állapot következik be, ha a 
kirendeltség az eddigi intézkedés .szerint Szen-
tesre kerül, amely várossal akár táviró-, akár 
távbeszélő-, akár pedig vasúti összekötteté-
sünk és levélpostai forgalmunk sokkal rosz-
szabb, mint a fővárossal. 

Anélkül, hogy részletes számszerű adatok-
ra utalnánk, osak arra hivatkozunk, hogy 
Szegednek egymagánaik legalább mégeg:, szer 
akkora, liszttel ellátandó közönsége van, mint 
Szentes városnak és Csongrád vármegyének 
együttvéve s igy az élet természetes érdeke 
parancsolólag követeli, bogy a kirendeltség 
ott helyeztessék el, ahol arra tényleg legna-
gyobb szükség van s ahonnan az ellátás leg-
könnyebben eszközölhető. A körzetben egyesi-
tett két vármegyének csaknem egész teljesitő-
képes malomipara Szegeden és közvetlen kör-
nyékén (Hódmezővásárhely', Doroasma stb.) 
koncentrálódik és a kirendeltségnek Szentesen 
való elhelyezése esetén az ellátást természet-
szerűleg eszközlő nagymalmok nem esnének 
össze a kirendeltség székhelyével. 

Indokolja a kirendeltségnek Szegedre való 
helyezését még az a körülmény is, hogy Sze-
ged két vasúti fővonal kereszteződésénél, ha-
józható viziut partján, megfelelő gazdasági be-
rendezéseivel, nagy lélekszámával természetes 
gazdasági központja a körzethez tartozó két 
vármegyénél is jóval nagyobb vidéknek. Sem 
Szeged városát, sem ezt a vidéket nem lehet 
egy i'orgalnűlag és gazdaságilag egyaránt 
félreeső várostól éppen ilyen fontos kérdés-
ben függésbe hozni, anélkül, bogy a gazdasági 
életen erőszakot ne követnénk el. 

Tudjuk, bogy az összes többi kirendeltségi 
körzetek székhelyei egybeesnek egyik vagy 
másik megyének székhelyével. Látszólag, A 
csakis látszólag ez azt indokolná, bogy a többi 
kirendeltségek mintájára, a Osongrád-osaná'di 
kirendeltség székhelye is Szentesen legyem 
Ámde ezzel szemben számos .megyei székhelyen 
nincs kirendeltség, ahol pedig kirendeltség 
van, ott ez összeesik a tényleges gazdasági 
központtal is. Az, bogy Csongrád vármegye 
székhelye egy fennálló közigazgatási anakro-
nizmus folytán, amelyre Szeged szab. kir. vá-
ros törvényhatóságának már számos esetben 
alkalma volt rámutatni, — nem esik össze a 
gazdasági és kulturális központtal, nem lehet 
ok arra, bogy egy, a mostanihoz hasonló fon-
tosságú kérdés evidensen a közérdek hátrá-
nyára intéztessék el. Ahol a közigazgatás üt-
közik össze az élettel, a megoldás csakis az 
utóbbinak javára képzelhető el. 

Midőn még osak arra az önmagában lehe-
tetlen körülményre mutatunk rá, hogy a mai 
beosztás fentartása esetén épen az ország má-
sodik városa marad ki egy országos fontos-
ságú szervezetből és egy vele semmiképen ösz-
sze nem hasonlítható kis középvárostól kerül 
függésbe, tisztelettel kérjük Nagyméltóságo-
dat, bogy e sérelmes intézkedés megváltozta-
tását és a beosztásnak olyformán Szeged ja-
ára való kijavítását elrendelni méltóztassék, 

bogy a szentesi kirendeltség a földrajzi és 
gazdasági viszonyoknak, valamint a tényleges 
szükségletnek megfelelően Szegedre helyeztes-
sék át. "" í j • j 

Dr. Cicatricis Lajos megállapítja, hogy 
a közgyűlés a tanás javaslatát egyhangúlag 

magáévá tette. Kijelenti a főispán, hogy 
Szeged igényét illetékes helyen bejelentette 
és azt nyomatékosan figyelemre ajánlotta. 

(A fizetésrendezés.) 
Taschler Endre főjegyző bemutatja a 

közgyűlésnek ia belügyiminiszter rendeletét 
a városi tisztviselők fizetésrendezése tár-
gyában. A rendeletet a Délmagyarország-
ban részletesen ismertettük. Vázolja Baloglh 
azokat az észrevételeket, amelyeket a mi-
niszter tett és a módosításokat, amelyeket 
a miniszter kiván. A közgyűlés a bejelentést 
egyhangúlag tudomásul vette. \ 

Balogh Károly Pillich Gvula tb. városi 
főszámvevő és társai kérelmét referálja, 
akik rendkívüli segélyért folyamodtak. A 
belügyminiszter rendelete értelmében ugyan, 
is a folyamodó tisztviselők fizetése és lak-
bére csökkent*. Kérik, hogy addig is, amig a 
tanács a közgyűlésnek megfelelő előterjesz-
tést tesz a fizetés leszállításának orvoslását 
kérve, egészítse k;i a város a fizetésüket az. 
eredeti fizetésre rendkivüli segély cimén. 
Javasolja, mondja1 ki a közigyülés, hogy a 
kért segélyt megadja. A segélyek, — a kor-
mány jóváhagyása esetén — augusztus el-
sejétől lesznek folyósítva havi előleges rész-
ietekben. A kérelmezők a segélyben mind-
addig részesülnek, amig fizetésük annyival, 
nemi emelkedik, mint amennyit a segély ö s -
szege kitesz. Amennyivel a fizetés emelke-
dik, annyival csökken a segély. A közgyűlés 
a segélyt bármikor megvonhatja. 

A javaslatot egyhangúlag elfogadták. 
Végül Taschler Endre a napidijakra vo-

natkozó s módosított szabályrendeletet is-
merteti. A belügyminiszter a napi- és élel-
mezési dijakat 25%-kal felemelte és a sza-
bályrendelet módosítását eszerint kívánja. 

A törvényihatósági bizottság a bejelen-
tést tudomásul vette, mire a rendkivüli köz-
gyűlés öt órakor véget ért. 

Gáztámadásunk megtizedelt egy 
olasz ezredet. 

Lugano, julius 29. Az olasz hadvezető-
ség nemrég azt a jelentést adta ki, hogy az 
osztrákok a Karszt-fronton hatástalan és1 

kudarccal végződő gáztániaidást intéztek az 
olasz állások ellen. Cadornának erre a je-
lentésére hamarosan rácáfoltak az olasz 
lapok, amelyekben egy tucat olyan gyász-
jelentés látott napvilágot, inely arról szól, 
hogy az elhunyt tiszt az osztrákok gáztd-
madásának áldozata lett. Még alaposabban 
rácáfolt Cadornára a turini Stampa, amely 
egyik minapi számában egy olasz tiszt a 
többi közt a következőket irta: 

— Az osztrákok rpérges gázokkal tá-
madták meg vonalainkat. Sajnos, nagyon 
sokan áldozatai lettek ennek a támadásnak, 
ugy, hogy ezredemnek, melyet meglepett és 
megtizedelt a gáztámadás, ki kellett üriteni 
állásait. 

A növekvő olasz államadósság 
Bern, julius 29. A folyó költségek fe-

dezésére az olasz költségvetésbe további 
négyszázmilliót vettek be. (M. T. I.) 

A németalföldi kamara elnapolta 
üléseit. 

Hága, julius 29. A második kamara 
törvényjavaslatot fogadott el az élelmiszer 
elosztása dolgában és húszmilliós hitelt sza-
vazott meg az emiitett célra. A kamara 
továbbá egyes hadikiadásokra vonatkozó fii-
teleket szavazott meg és azután elnapolta 
üléseit. (M. T. I.) 
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Apró történetek. 
— Régi idők emiekei. — 

Bohém ember, ba Szegedre került, akár 
vendégségbe, 'akár Valami állásba, néhai 
Beck P is ta bátyánk volt a eieeronéja. Els'ö 
izben megmutatta a sa já t lakosztályában 
levő régiiség-gyuj)teményét, a különféle fo-
Ikosotóát, csáttokat., sarkantyúkat , zsinóro-
kat és Iba szerét telhette, kivitte, a jövevényt 
a tanyák világába, a/h ol Beck sógor otthon 
volt és ahol mindig szívesen látták, és nagy 
tisztességnek vették, ha kilátogatott. Az ár-
víz után való esztendőkben került Szegeidre 
Tőrös Tivadar, mint újságíró. Alig volt itt 
pár naipig, összekerült Beck Pistával, aki a 
szárnya alá vette, a „skniblert" és vitte miin-
deniüvé, áliol a szegedi specialitásokkal meg-
ismertethette. Sor került a tanyák bemuta-
tására is. A város kocsiján mentek kii Alsó-
tanyára. Az uton elmagyarázta a sógor Tö-
résnek, hogy mint kell a tanyán viselkednie. 
Ha megkínálják bármiivei is, nem szabad 
visszautasítani, inni, enni kell ós tisztelet-
ben tartani a tanyai szokásokat, amik között 
az is f i elfordul, hogy 1 elfekvés u tán a cseléd-
leány megmossa a vendégek lábát. TŐrösnék 
nagyon tetszett a tanyai élet. Estére jár t az 
idő, vacsora után nyugalomra tértek. A „tiiisz-
ta-szoba" egy/ik ágyába a sógor került, .a 
mádikba Tőrös. Bteck Pis'ta, aki kedv-elte a 
mókát, a vidám tréfákat, tudta, hogy Tőrös 
csiklandós természetű és nem ál l ja a hideg 
vizet. A cselédlánynak lefekvés előtt kiadta 
a rendeletet, hogy egy nagy tálban hideg vi-
zet hozzon a kútból, lábmosásra. Megtörtént. 
A sógor a dunna alól kidaigta. a lábát, a cse-
lédlány meg mosta. Ahogy kész lett a mű-
velet, utasította a lányt, hogy a tájba friss 
vizet hozzon he, az uj,sági ró számára. Mikor 
magukra maradtak, azt mondta Tőrösnek: 

— Az örmény mindenedet, cánifoágot ne 
hozzál rám! Alighogy belfejezte a mondóká-
ját, bejött a leány. A sógor rászólt Tőrösre, 
hogy ki a lábbal 1 Tndta, hogy az örmény a 
feje búbjától a lába nagy u j j á ig csupa szőr. 
És Tőrös kénytelen-kelletlen kidugta a lá-
bát a dunna alól. Amint a cselédlány meg-
lát ta az újságíró szőrös lábát, a vizzel teíli tá - ' 
lat a földre ejtette és elkiáltotta magát: 

— J a j Istenem, majom! — Éls ahogy csak 
bdrt, kiszaladt a szobából. A sógor nevetett a 
bajusz alatt, Tőrös meg alig várta, hogy 
virradjon és útnak indulhasson. "K történtek 
után nem kívánkozott többé a t a n y á k r a . . . 

* 

A sok egyesület között volt .itt egy „Ron-
gyos-egyesület" nevezetű is, amelynek az volt 
a hivatása, hogy a rongyos ruházata gyere-
keket (felruházta jóval. Az egyesület vezető-
sége nagy körültekintéssel végezte nem'es hi-
vatását és mindent elkövetett, bogy felada-
tának megfelelhessen. Egyszer jóTékonyeélai 
előadást rendezett a színházban, hogy egy 
kis pénzm'aigra szert telhessen, amiből u j g-u-

nya kerülhet a szegény, rongyos gyerekekre. 
A jótékonyeóhi előadás alkalmával A zsidó-
nő cimü opera került színre, Brogni bíboros 
szerepében Ney Dáviddal, a néhai hírneves 
bassistával. Előadás után bankettet rendez-
tek a vendég tiszteletére a Zioss-vigadó 
Lloyd-termében. Az előadás szereplői is részt 
vették a banketten, a többek között Mezei 
Mihály, a tenorista is, aki Eleázár szerepét 
énekelte. A niagy ária szövegét igy mondta: 

— Lehányom, lehányom.:.. 
Éjifél után, ugy két óra felé. a társaság 

kivonult, a kávéháziba, ahol Ney Dávid nép-
dalokat énekelt a társaság nagy gyönyörűsé-
gére. Majd megeredt a tere-fere és ugy négy 
óra táylban, Ney Dávid élé álltiMézei (Mihály 
az életö párjával ós igy szólt: 

—- Mit mondjak egyebet Dávid bácsi, a 
beoses nejem. — (Igy mutat ta be a felesé-
gét.) 

Ney Dávid, aki együk ismerősével be-
szélgetett, rátekintett á bemutatottra é r a 
bemutatóra, magliajtctta magát és csak eny-
nyút mondott: 

— Nagyon örvendezkedok. . . 

férfs és rsői divatcikkek 
í e p a g r s b b r a k t á r a . — 

:: L e g m e g b í z h a t ó b b c é g . :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás, 

Csekonícs-u. 6. Széchenyi-tér 17. 
Telefon 8 5 4 . Te le fon 8 5 5 . 

f f a ü l l t MOZGÓ-SZÍNHÁZ 
W J k a L Ü g P TELEFON 807. 

Vasárnap, julius 30-án 

Két elsőrangú sláger! 

Jaj a legyőzőtfnek. 
Dráma 3 felvonásban. 

• • • • 

Jönnek a vadak! 
Amerikai vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások délután 3 órától kezdve. — Gyer-
mekjegyek csak az e l s ő előadásra érvé-

nyesek. 

Iskolai értesítők. 
(Saját tudósítónktól.) A harmadik kerü-

leti állami polgári fiuskola értesítőjében 
Klucsik István helyettes-igazgató tömören 
számol be a második lháboriu,s tanév esemé-
nyeiről. A jelentés szerint a beiratkozásra 
jelentkező tanulók száima oly nagy volt, 
liogy helyiség hiánya miatt több tanulót el 
kellett utasítani. Ez az évről-évre ismétlődő 
anomália halaszthatatlan szükséggé teszi a 
harmadik polgári fiúiskola felállítását. Ha-
tározottan pedagógiai és egészségügyi ér-
dekbe ütközik az osztályok zsúfoltsága. Pél-
dául a negyedik osztályban, ahonnan a ta-
nulóik más, magasabbfokiu intézetbe lépneik, 
a tanulmányi eredményt tekintve igen koc-
kázatos 62 tanulót összeszorítani. Az, egész 
év folyamán 457 tanuló iratkozott be. Az el-
múlt tanévben is sok nehézséget okozott a 
vonaton bejáró tanulók helyzete, akik közül 
többen már a reggeli óráikban voltak kény-
telenek beutazni, hogy a délutáni előadáso-
kon megjelenhessenek. Dr. Orkonyi Ede kú-
riai bírónak, a fiatalkornak hatósága vezető-
jének jóindulatából sikerült e tanulókat a 
fiatalkorúak foglalkoztató telepén elhelyezni 
és ingyen ellátásiban részesíteni. 

iMindezek mellett a tanítás — nem te-
kintve a tantestületben több izben történt 
változásokat — az egész év folyamán za-
vartalanul ment végbe, A tantervben előirt 
tananyag, mint az értesítő közli, az összes 
osztályokban elvégeztetett. A tanári testület 
tagjai közül katonai szolgálatot teljesítenek: 
Baross Péter, Csefkó Gyula, Girth Győző, 
Muzsnai Dénes és Osztrowszkv József, akit 
hősies magatartásáért a II. osztályú ezüst 
vitézségi éremmel tüntettek ki. Muth Béla 
1916 január 15-ikén .szabadságoltatott és 
újból megkezdte működését. A liadbavonult 
tanárokat a helybeli polgári leányiskolák 
tanárnői helyettesítették. A tanárhiány miatt 
Baranyai Gyula igazgatónak, miniszteri is-
kolalátogatónak is vállalnia kellett néhány, 
tantárgy tanítását, 

j . A tanulók előmenetele és magaviselete 
| a statisztikai kimutatások szerint megfelelő 

volt. Az ifjúság az elmúlt iskolai évben is 
hazafias lelkesedéssel buzgólkodott a hadi-, 
kölesönjegyzés é.s hadijótékonyság terén. A 
hadikölcsönökre 3487.60 koronát jegyeztek 
és jótékony célokra 488.06 koronát adomá-, 
nyoztak. Á hadibavonult katonák családjai-
nak segélyezésére a tantestület 395 koronát 
juttatott. A tanári testület tagjainak társa-
dalmi és irodalmi tevékenysége is számot-
tevő volt. 

A jövő iskolai évben a beiratások szep-
tember 1—4-iikéig tartatnak az iskola helyi-
ségében. Az első két napon szegedi illető-
ségű tanulók iratnak be, de az első osztály-
ba iratkozók mind a négy beiratási napon 
jelentkezhetnek. A jaivitóvizsgálatok augusz-
tus 31-ikén délelőtt a III—IV. és szeptember 
1-én délután, az I—II. osztályú tanulók ré-
szére tartatnak meg, de a javitóvizsgálatért 
legkésőbb augusztus 15-éig folyamodni kell 
az igazgatósághoz. Magántanulók december-
ben és juniusban telhetnek vizsgálatot. A 
tantervkülönbözeti vizsgálat az iskolai év 
elején, a tanítás megkezdése előtt teendő le. 
A vizsgálatra előzőleg jelentkezni kell az, 
igazgatóságnál. A tanítást szeptember ötö-
dikén kezdik meg. 

Harctéren levő szerefeifeínknek küldjünk 

DIANO-CLUBSPECIALITE 
Védjegy, 

hüvellyel készített cigarettákat, hogy lássák, hogy nekik mindenbő l a legdrágábbat, 
tehát a legjobbat is, vá lasz t juk! 
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Bratianu az antanthoz akas* oá^tolnia 
— A romániai helyzet. — 

Bukarest, julius 29. A Dreplaiea jelenti: 
Miután Konstantin király a vezető politiku-
sokat kihallgatáson fogadta, magjelentek 
előtte a konzervatív párt vezérei is: Carp 
és Rosetti volt miniszterelnökök. A két mi-
niszterelnök, — akik a központi hatalmak 
hívei — kijelentették, hogy eddig minden 
politikai harctól távol állottak, de most hogy 
Bratianu elhatározta, liögy másk ülpolitikát 
folytat, akcióba fognak lépni. Kérjék a ki-
rályt, hogy az összes pártok vezetőit korio-
natanácsra hivja össze, nehogy 1 Bratianu 
egyedül határozzon. 

Német csapatok útban 
Románia felé. 

Berlin, julius 29. A Berliner Tageblatt 
jelenti: Románia most éli sorsidöntő óráit. 
Bár nem valószínű a háboru eddigi 'tapasz-
talatai alapján, hogy az ellenség időleges 
sikerei befolyásolnák Romániát és elsietné 
a dolgát, mégis lehetséges, hogy Románia 
tényleg az antant barátja. A döntésre Való 
elhatározás bármilyen irányban is valószí-
nűleg csak hosszabb idő multán történik. 
Mindenesetre figyelmeztetjük Románát, ne 
gondoljon az Olaszországgal hasonló lehető-
ségre, hogy Németország nem üzent hadat 
Olaszországnak. Szolidárisak vagyunk az 
osztrák-magyar monarchiával, amint vol-
tunk a Szerbia elleni hadjáratban és a Gö-
rögországgal szemben tanúsított magatar -
tásban. Németország teljes erejével a mo-
narchia oldalán van, amit bizonyít az is, 
hogy német csapatok útban vannak az er-
délyi román határ felé. Ez föltétlenül elosz-
lat minden kétséget Németországnak Romá-
niával szemben követendő magatartása felől. 

Augusztus 14-ikig meglesz 
a döntés. 

Bukarest, julius 29. Végleges döntésre 
román kormány az antant részéről nem ka-
pott határidőt. Bratianu kijelentette bizal-
masai körében, hogy legkésőbb agusztus 
14-ig dönteni fog. A román kormány most 
is keres valamilyen módot, hogy időt nyer-
jen a harctéri helyzet még kedvezőbb ala-
kulásáig. Olyan katonai és diplomáciai meg-
oldásra törekednek, amely az antant érde-
keit elsegitené anélkül, hogy a központi ha-
talmak azt kííogásoilihatnák. 

Románia állásfoglalása m orosz 
harctéri helyzettől függ. 

Frankfurt, julius 29. A Frankfurter Zei-
tung jelenti: A Romániából érkező hangulat-
jelentések az utóbbi napokban erősen ellent, 
mondanak egymásnak. Azt beszélik, hogy 
Bratianu miniszterelnök egyszer ugy nyilat-
kozott, hogy az ő politikájának barométere 
az osztrák-magyar—orosz front harctéri 
helyzéte. Ennek a vezető államfér fiúnak po-
litikáját ez a mondás csakugyan helyesen 
jellemzi és aki ezekben a kritikus napokban 
a romániai politika alakulását megfigyelni 
igyekszik, az jól teszi, ha a hadihelyzetet s 
különösen a keleti harctéri helyzet esemé-
nyeit figyeli meg és természetesen mindazt, 

ami közvetve vagy közvetlenül erre a harc-
téri helyzetre befolyással lehet. 

A román katonai attasét nem 
engedték he Bulgáriába. 

Genf, julius 29. A Maiin-nak jelentik 
Bukarestből: A szófiai román katonai atta-
sét, Tenescot, aki a minap állomáshelyére 
akart utazni, nem engedték bolgár területre, 
bár minden formalitásnak eleget tett. Visz-
sza kellett térnie Bukarestbe, ahol jelentést 
tett a dologról. 

A Balkán Németország éléstára. 
Bern, julius 29. A Stampa párisi tudó-

sítója jelenti, hogy Georges Leygues, a 
kamara külügyi bizottságának tagja rámu-
tatott arra, hogy Németország számára 
mérhetetlen előny, hogy a Balkánnal és Kis-, 
ázsiával helyreállíthatta összeköttetését. 

— Ezekről a területekről Németország 
óriási mennyiségű gabonát és szarvasmarhát 
szerez be. Amig Németország előtt nyitva 
van a Balkán és rendelkezik a vasúttal es 
a Dunával, addig csak illúzió a blokád. 

Orosz hajóflotta-különitmény 
román vizeken. 

Bukarest, julius 29. Szulinából jelentik, 
hogy nagyobb orosz hajóflotta-különitmény 
a Duna toikolaía közelében cirkál. Buka-
restben nem tudják, hogy a különítmény mö-
gött nem rejlenek-e szállitógözösök, amelyek 
Bulgáriában akarnak csapatokat partra ten-
ni. Repiben nagyon élénk katonai élei vn. 

200.000 főnyi orosz katonaság 
a román határon. 

Bubarest, julius 29. A Seara jelenti, 
hogy az oroszok ujabb csapatokat hoztak ct 
román határra. Az orosz őrök szerint leg-
alább 200.000 főnyi csapatot vontak itt ösz-
sze és állítólag maga Ruszkij tábornok fog 
ezen csapatok élére állani, hogy az expedí-
ciós sereg céljait sikeresen megoldhassa. 

Török hivatalos jeSenüés. 
A M. T. 1. jelenti Konstantinápolyból: 

A főhadiszállás közli julius 28-án: 
Inak-front: Felakieh szakaszában sem-

miféle hadmiiveletek nem voltak. 
Fufmt-szakasz: Kománál csapataink 

néhány élelmiszerszállitó ellenséges hajót 
zsákmányának 'és ez alkalommal kilenc an-
golt megöltek és négyet megsebesítettek. 

Penizsa-front: Ujabbi jelentés nem ér-
kezett. 

Kaukázus-front: A jobbszárnyon az el-
lenség ágyútűz és puskatüzelés után több 
földerítő osztagot küldött előre, melyek lö-
vészárkainkhoz közeledni igyekeztek. Az el-
lenséget mindenütt tüzelésünkkel visszaker-
gettük. Egy ellenséges lovasosztagot ágyú-
ink heves tüzeléssel szintén megfutamítot-
tak. A centrumban és a balszárnyon semmi 
jelentős esemény. 

Julius 16-ikán egy angol repülőgép, a 
mely egy angol hajóhpl szállott volt fel és 
amelyet f rímei a torpedónaszádok támogat-

re. Néhány gyermek és egy asszony meg-
sebesült. 

Egyiptomi front: Katea környékén a 
járőrharícok reánk kedvezően folynak, 
tak, bombákat dobott Haiffára és kömyéké-

Szegedi tisztviselők 
közös konyhája. 

— A szervező-bizottság alakuló értekez-
letet hiv egybe. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi tiszt-
viselők körében, mint már jelentettük, moz-
galom indult meg egy közös konylha felállí-
tása érdekében. Miután a mostani súlyos 
megélhetési viszonyok között alig kínálko-
zik megfelelőbb mód arra , hogy a tisztvise-
lők a háborús drágaság ellen védekezzenek, 
az eszme mindjobban tért hódit és a köze-
lebbi időben a megvalósulás stádiumába lép. 
Értesülésünk szerint dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester nagy érdeklődéssel kísért 
az akciót és kilátásba helyezte, hogy a vá-
ros a maga részéről támogatni fogja a moz-
galmat, mert a hatóságnak is érdeke, hogy 
a tisztviselők megélhetési gondjai enyhül-
jenek. A közös konyha részére a Stefánia-
kioszk helyiségeit, mint közöltük, díjtalanul 
engedi át a város és a hatóság gondosko-
dik arról is, hogy a közös konylha számára 
a szükségleteket — kellő anyagi garancia, 
illetőleg készpénzfizetés mellett — besze-
rezze. 

A szervező-bizottság szombaton dél-
után a kaszinóban gyűlést tartott, amelyen 
megbeszélték a közelebbi teendőket. A szer-
vező-bizottság tagjai örömmel számoltak be 
arról, hogy az akció a tisztviselők körében 
kedvező fogadtatásra talált és elérkezettnek 
látják az időt arra, hogy az előkészítő mun-
kálatok befejezése után értekezletet hívja-
nak egybe, amelyen a közös konyha létesí-
tésének terveit előterjesszék és elfogadásra 

' ajánlják. 

Az eddigi kombinációk szerint a közös 
konyha ellátásában csak tisztviselők része-
sülnének, akik nemcsak a közös konylha 
helyiségében étkezhetnének, hanem az éte-
leket a később megállapítandó díj lefizetés^ 
ellenében íházhoz is szállíttathatnák. Szó 
van arról is, hogy a tisztviselők a közös 
konyha révén élelmicikkekihez juthassanak, 
ha erre való igényüket az intéző-bizottság-
nak bejelentik. 

A közös konyhának természetesen első-
sorban az ad létjogosultságot, hogy olcsó és 
jó ellátásban tudja részesíteni a tisztviselő-
ket. Mind a két föltételt garantálja az, hogy 
a közös konylha nem üzleti haszonra dolgo-
zik, a helyiségért nem kell fizetnie, az anya-
gokhoz a hatóság utján beszerzési áron jut 
ós hogy az ételek elkészítésére a közös 
konyha ellátásában részesülő úriasszonyok 
vállalkoznának, . akik fölváltva végeznék a 
közös konylha körüli teendőket. Ezek azon-
ban már oly részletkérdések, amelyek csak 
akkor nyerhetnek végleges megoldást, ha a 
közös konjiha felállítása a kellő számú je-
lentkezések folytán biztosítható lesz. 

Nagyon kívánatos, hogy a szervező-
bizottság utján összehívandó alakuló érte-
kezleten a tisztviselők impozáns számiban 
jelenjenek meg, hogy a közös konylha létesí-
tésének szükségességét demonstrálják. 
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A sürgöny a belügyminisz-
terhez. 

iCholnoky tanár urnák egy nyilatkozata 
jelent meg a Délmagyaronszág szombati 
számában, A tanár ur első ós legtöbb célja a 
nyilatkozat szerint az volt, hogy a felekeze-
tieskedés vádját az „állami tisztviselőkről'" 
elhárítsa és ezért jelentkezzék annak a .sür-
gönynek szerzőjeként, amely a kenyérinség 
miatt ment a belügyminiszterihez és amelyét 
— a legjobb esetben — kétértelmű tartalma 
miatt kritikáiban részesítettünk. Az állami 
tisztviselők védelme érdekében igazán kár 
volt jelentkezni, mert 1. a tisztviselő érde-
keknek — talánj tud/ja tanár ur is, — mi 
szoktunk védelmére kelni másak támadásai-
val, méltánytalanságaival szemben, .2. nem 
irtunk ezzel az esettel kapcsolatban/ /tisztvi-
selőkről, hanem csak egy tisztviselőről. Igy 
a tanár ur kedvéért, hki megkért, hogy a 
nevét ne hozzam nyilvánosságra. Amilyen 
készséggel tettem ezt meg neki, olyan szíve-
sen ismerem el, hogy ihélyesen cselekedett,, a 
mikor ígéretem alól feloldott és jelentkezett. 
Egyéb indokait nem ismerem, amiket mond, 
elhiszem, de a mii szerkesztési módszerünk-
re fogadja el jellemződként, hogy nevét ké-
résére azért nem hoztuk nyilvánosságra, 
mert mi elvi harcot folytatunk. Nekünk mel-
lékes, hoigy ki irta a sürgönyt, az a fontos, 
amit irt. Egy állami tisztviselő stílusáért, 
meggyőződéséért és tetteiért pedig ép oly 
kevéssé lehet felelősségre vonni valfimeny-
nyit, mint ahogy legalább is elsietett dolog 
minden kereskedőt csalónak bélyegezni, mert 
egy csal. 

Kissé rapszodikusan mondja el, tanár 
ur, azt, hogy miként jutottam én a sürgöny 
birtokába. Azt hiszem, prózai dolgokat mé-
gis jobb prózában elmondani, azért engedje 
meg nekem, Ihogy azt a néhány percet én is 
emlékezetébe idézzem. Egészen ugy történt, 
amint mondani méltóztatik, hazug ember 
lennék, ha cáfolni akarnám, de talán kissé 
részleteséiben és tanár u/r ép ímémt említett 
rapszodikus stílusa miatt ezéken a részlete-
ken átsiklik. 

Én a polgármesteri iktatóban álltam, a 
inaikor tanár ur ugy láttfam, kissé ideges 
volt — az előszobába bejött. Alig egy-két 
perc múlva odajön hozzám és azt mondja: 

— Szép kis dolgok ezek. Nem t.udok ke-
nyeret kapni. Most voltam a főkapitány ur-
nái, akinek megmondtam, hogy sürgönyzök 
a belügyminiszterhez, ha nem adnak kenye-
ret. A főkapitány azt mondta, ő nem adliat, 
forduljak a polgármester úrhoz. Somogyi-
inak most bejelentem, hogy ezt a sürgönyt 
elküldöm. 

— Szabad azt a sürgönyt, — mondtam 
én. 

/Erre tanár ur átadta a sürgönyt és el-
indult az ideges emberek közismert szoba-
sétájára. De egy-két lépés után nálam ter-
mett és magyarázatokkal szolgált az egyik 
szóról, — méltóztatik tudni, melyikről — a 
melyet akkor még nem is olvastam. A ma-
magyarázat — iglaz — megnyugtató volt s én 
az adott kellemetlen helyzetben megértet-
tem, hogy szolgált vele, mielőtt én a sür-
gönyt átolvashattam. 

— Ugy-e bár, egészen ugy mondtam e.1 a 
•sürgöny átvételének, vagy ha ugy jobban 
tetszik, megszerzésének történetét, mint ön. 
Tessék csak öszehasonlitást tenni. Az enyém 
mégis más. Csak azért, mert részletesebb. Az 
egyik költemény, a másik /próza. De mások — 
ha megengedi — a következtetéseim; Én nem 
Ind Ha ni, hogy a tanár u r mi járatiban van. 
Tanár ur jött hozzám ós mondta el baját. Ta-
nár ur nagyon jól tudta, hogy én ki vagyok, 
mii a foglalkozásom. Valószínűleg nem apai 
minőségemben fordult hozzám, nem méltóz-
tatik tehát logikusnak találni, hogy azzal, 
hogy az esetet elmondta, a sürgönyt már fel 
is .ajánl ta? Hiszen a tanár ur azt akarta, 
hogy a dolog — már a liszt része — nyilvá-

nosságra kerüljön. Hogy az eset — ismét a 
liszt — kellő méltánylásban részesüljön. Ha 
hibáztam, csak azzal hibáztam, hogy elbe-
szélése után nem vártam két percig. Egészen 
bizonyos, hogy akkor ön ajánlta volna 'fel a 
sürgönyt. És akkor még formailag sem áll-
hatna meg az az álitáisa, hogy én kértem. 
Azt igazán nem tudom, mit mótlóztaták az 
alatt érteni, hogy .bizalmasan" kértem. Édes 
istenem, az a sürgöny nem egy hadseregpa-
rancs volt, és én nem vagyok egy kíváncsi 
alantas. A nevét bizalmasan kezeltem. Tisz-
tázzuk a polgármester ur szerepét its. Tanár 
ur azt kérte, hogy a sürgönyt le ne közöl-
jem, ha fel nem adja, az pedig a polgármes-
ter urnái dől el, hogy feladja-e vagy sem. A 
polgármester úrtól kijövet azt méltóztatott 
mondani: lehet közölni. Valószinü, hogy az 
•az ur is, aki tisztmizériánk méreteit legjob-
ban ismeri, helyeselte azt, ha ,a polgárság pa-
naszaival közvetlenül a belügyminiszterhez 
is fordul, mert ettől esetleg a polgárság ja-
vára helyzete megkönnyebbülését várja. De 
— ón legalább ugy gondolom — ezt 'helye-
selte és nem azt, amit szinitén helyeseltetni 
kíván vele. Azt talán észre sem vette, amit 

*tőle senki sem vehet rossz néven, nagyon 
elfoglalt ember. 

ÍLojális voltam, kommentár nélkül kö-
zöltem az ön sorait, nézze el nekem, ha 24 
órával azután magam is szót kértem. Igye-
kezzünk mind a ketten kiengesztelni a nyil-
.vánosságot, mert mi — most már megval-
hat juk — sch varckünsztl ereskedtün k:. Ma 
már ugy tudom, egy véleményen vagyunk, a 
félreértést, — amint mondani méltóztatott, 
— az a Végzetes tévedés támasztotta, hogy 
egy két szó a tollában maradt. Tegnap azt is 
mondta nekem tanár ur: hiszen azt a tanítót 
el kell csapni, aki felekezetieskedik. Én is 
azt mondom. Fogjunk tdlját kezet. Menjünk 
egymást mellett karonfogva, szeretettel. Lás-
son a szegedi társadalom harc helyett, a 
•melyre kilátás nyilt, békét, megértést, testvé-
riséget, türelmet és szabadelvüséget. Ezek a 
legszebb emberi, tehát a legszebb tanítói és 
újságírói erények közül valók is. 

Pásztor József. 

Beszélgessünk. * 
A fahonvéd: Miiért olyan lecsüggesztett 

fővel, jó uram? Ugy jár, mintha keresne va-
lamit. 

Én: A magamfajta ember mindig keres, 
de nem igen talál. Hol az álmot, bol a régi, 
jó időket, amikor még boldogság lakott ezen 
a boldogtalan földön. 

^ fahonvéd: Az álmok is eltűnnek, mint 
az ifjúság csudaszép évei éS, a boldogság nyo-
mában rendszerint a boldogtalanság jár. 

iÉh: Az a vigasztaló, Ihogy talán lesz még 
szőlő, lágy kenyér. 

A fahonvéd: Lenni tán lesz, csak bajos 
•kivárni az időt. 

Én: nem kell busulni, ha szőlőt nem is, 
de kenyeret majd ád a zsidó. 

A 'fahonvéd: Ugy is mondhatnánk: majd 
ad a felebarátunk. Hagyjunk már fel a feleke-
zeti megkülönböztetéssel. Ne rágjuk, ragjuk, 
sőt öljük egymást a fronton innen is, .amikor 
túlnan elegen pusztulnak el az öldöklés kö-
vetkeztében. 

Éh: A! mai kornak a pusztítás a jelsza-
va. Hogy is mondta a költő? „Pusztulunk, 
veszünk, mint oldott kéve széthull nemze-
tünk." 

A fahonvéd: Csak a férgese hulljon és 
mindazok, akik nem szolgálják a mai nehéz 
időket. 

Én: A férges gyümölcs is lehull, de nem 
,pusztul el a földön, a fák alatt, hanem asz-
talra kerül, de csak olyan asztalra, melynek 
a tulajdonosa még a férges gyümölcsöt is 
megfizetni tudja. 

A fahonvéd: Annyi bizonyos, megnehe-
zedett az idők járása felettünk. 

Én: A kofáké most a világ. Hej, ha mese 
i t t járna közöttünk a Krikkay bácsi, a 
„világszelem", bizonyosan azt irná, hogy ko-
fának születni nagy és szép gondolat. 

A fahonvéd: Kofát feleségül venni, az 
se utolsó gondolat. Kofa feleség mellett az 
ember elélhet minden gond nélkül, holtig. A 
kofák jövedelme a legkiadósabb hozomány. 

•Én: Hogy a szó mellett maradjunk, bi-
zony kofa kell ahhoz, az árakat igy fel-
verni. 

A fahonvéd: Az árusítókat kellene már 
verni, de nyilvánosan, 'hogy ne merjenek 
már merni. 

Én: Nem az a 'baj, hogy ők mernek, de 
az, Ihogy az illetékes tényezők nem mernek el-
lenük semmit sem tenni. 

A fahonvéd: Arra gondoltam, hogy nem 
ártana, ha egy pár szöget, amit nekem szán-
tak, azokba vernék, akik a mérhetetlen drá-
gaságot előidézik. 

Én: Kár volna a szögért, mert annak az 
árát is fölvernék. 

A fahonvéd: Kár haszonnal jár. (Elhall-
gat, majd egy kis szünet után folytatva.) 
Hallom/ Ihogy maga is jár, még pedig a 
strandra. Milyen ott a világ? 

Én: Félig ruhátlan. Ami imutatíható, azt 
látni lelhet, de nagy szépségek nem igen tá-
rulnak a szemlélő elé. (Süttetik a napon ma-
gukat az emberek. 

A fahonvéd: Az egyik lesül, a másik fel-
sül. Ki micsodás, ugy-e? 

Én: Nem is a sülés a fontos, hanem a 
főzés. Tyúk mindig akad, nem ugy, mint 
Mátyás király idejében, amikor az volt a kí-
vánság, hogy vasárnapra kerüli jön tyúk a 
fazekakba. 

A fahonvéd: Most több a tyúk, mint a 
fazék. És meglássa, mindig több lesz és főzni 
sem kell, megfőínek maguktól. 

Én: Erről lehet majd látványos mozi-
képet csinálni. Ezerkétszáz méterest és hu-
morost. 

A fahonvéd: Az ám, ni a moziképről jut 
az eszembe, hogy a Korzó-mozi jótékuycélu 
előadásokat rendez a szegedi rokkant kato-
nák javára. 

Én: Emberséges cselekedet lesz ez. Aki-
ben egy kis érzés van, magyar sziv dobog, 
az ott lesz ezeken; az előadásokon. 

A fahonvéd: Magam is ott leszek. Hanem 
az operett-király produkciójára - már nem 
voltam kíváncsi. Ugyan melyik volt: a Pe-
tár, vagy a Nikita? 

Én: Egyik sem, hanem egy másik Ki-
rály, akinek sokkal több a koronája, mint a 
a hangja és akinek egy passziója van: mu-
lat a hangjával. Ez is kultura, 

A fahonvéd: A kultura-rendeilő'ben, bal-
lom, megint hecc van. Az illen heeceket. is 
zárt ajtók mögött kellene elintézni, mint a 
szinügyi heoceket. 

Én: Zárt ajtón keresztül is meglátni, a 
törekvéseket 'ós monokli sem kell hozzá. 

A fahonvéd: A képek, a szobrok szemlé-
léséhez azonban nem rossz a gukk, a g-ukk, a 
gukker . . . 

Én: A kulltur-gukker, mint hajdanán jó 
Móricz Pa ja i r t a . . . 

iuslirlil 
(olajos, petréleymos) 

eladók 

Vám&q L S z e g e d , 
Kárász-uica 9. 
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HÍREK 
o o o o 

Szükségpénzek. 
A háború alatt mar több izben tett a 

kormány intézkedést -az iránt, hogy a kö-
z-őrség ne dugjá el az aprópénzt, de bizony 
ezek a felhívások rendre sikertelenek ma-
radtak, ugy, hogy az .aprópénzszükséglet ki-
elégítésére vas 20 és 10 filléresek kerülnek 
forgalomba augusztus 1-én. 

A szükségipénz nem újdonság, aki csak 
kevéssé foglalkozott a pónztannai (numiz-
matikáival), az tudni fogja, hogy már az 
ó-koriban is verettek államok és fejedelmek 
szükségpénzeket. Aki Flaubert Salambóját 
olvasta, az emlékezhet, liogy a karthagóiak 
a barbár .zsoldosokat bőrlemezekkel akarták 
kifizetni, amiket szükségpénz gyanánt ' hoz-
tak forgalomba. 

A mostani -háború is félelemmel töltötte 
el a lakosságot, s az a köznép, amely amúgy 
.is idegenkedik a papirospénztől, most érc-
pénzben kezdte dugdosni vagyonkáját. So-
kan fjedig a nézgálíic hiánya folytán 1 és 2* 
.filléresekből készített oldattal permetezték 
.szellőjüket. További oka az aprópénzlbiány-
•nak az is, bogy a katonai legénységi zsold-
.fizetésék állandóan nagymennyiségű apró-
pénzt. vonnak ki a közforgalomból. tNem óp-
.pen -utolsó oka az aprópénz hiánynak az 
sem, liogy az ellenségtől elfoglalt területek 
.lakosságához is sok aprópénz elvándorol, 
most hkzen a győző országok lakosai a győ-
•zött államok pénzeit devalválják és sokszor 
.még fémtartalmúk értékét sem akarják érte 
adni. Persze vannak még más okai is az 
aprópclnzhiánynak, de ezek a legfőbb és ál-
dandó okok, amelyek majd minden egyes 
.háború alkalmával visszatérnek. Éppen ezért 
.mlár az ó-korí népek is belátták a-zt, hogy 
az aprópénzhiányon csak szükségpénzzel 
tudnak segíteni. 

A szükségpénz anyaga .változó. Az ókor-

ban, amikor az aranypénz járta, -még az 
tezüstből vert érmeket is sziikségpénznek tár-
hatták. .Később azonban, már az ezüstpénzek 
trendszeres forgalmában a rézpénz lett a 
(szükségpénz. Később pedig ólomból, vagy az 
ólom és iáin vegyüléteéből, < vadból vertek 
.pénzt, vagy pedig papirospénzt bocsa jtottak 
forgalomba. Azon lám a szükségpénzeknek 
nemcsak az anyaga, hane'm a kivitele is si-
lányabb, mint a forgalomban lövő pénzeké. 
•Ennek természetes okfa, a szükség enyhít é-
Oén ivaló sietséglben rejlik. A préseléshez 
•szükséges véseteket (stancnikat) nincs idő 
'gondosan kidolgozni; a veretés alá kerülő 
fémlemezeket nem toldják kiművelni. A kö-
zépkorban sokszor előfordult, bogy a szük-
ségpénzeket a fémlemezeidből ollóval nyir-
ták ki sokszögletű ábrákba. Ez a forma a 
csegely, vagy németül Klippé. A nagy siet-
ség folytán sokszor a szükségpénzekn.ek csak 
•egyik oldalán -alkalniazt/ak ver etet. Ezt a 
•fajtát hívják lemezpénzeknek vagy -latinul' 
Ibraikteat-nak. Ugyanazok a körülmények, 
(amik a fém-szüfeségpénaek előállításánál a 
kivitel rovására értek, a papiros-sziiikség-
'•pénzeknél is fennállanak. Rossz papiros-
mnyagon rossz véset (kliséi)., vagy kőrajz 
dlitagráífia) éktelenkedik. 

Ezek a szükségpénzek épp ugy kerülnek 
forgalomba, mint a többi -pénzek, sokszor 
ndm is tudiják, bogy a kihocsájtott pénz nu-
(mizmatikai különlegesség. 

'Az Árpádházi és a vegyeslliázi királyaink 
alatt ezüst pénzeket, vertek, a ta tár járás 
alatt azonban megjelent az első magyar 
•rézpénz, melyen Béla király látszik az if jú 
-királlyal: Istvánnal. Dacára, hogy a pénz 
•byzanti stilusu, igen kezdetleges, még a be-
dűli is egészen kuszáltak. V. László kirá-
lyunk uralkodása ala'tti pénzekről a szak-
könyvek, mint forgalmi pénzekről emlékez-
nek meg, gyűjteményekben azonban van egy 
példány rézpénz, melyet minden valószínű-
ség szerint szükségpénz gyanánt hozhattak 
'forgalomba, mert (a szakkönyvek szerint V. 

Augusztus. 
Irigyeltem őket. Vendégük voltam; az irán-

tuk való rokoni szeretetem mindig erős volt, 
mind a kettőjüket nagyrabecsültem és bámul-
tam; mégis irigyeltem őket. Keserű, dühös, 
haragos irigység kelt fel a szivemben ellenük. 
Olyan szépek voltak, olyan erősek, olyan oko-
sak. Amikor ebéd után és vacsora után szi-
varfüstben beszélgetni kezdtek és amikor ap-
róságokról, semmiségekről, mindennapi dőre-
ségekről- siklott vitára a beszélgetés: egyszer-
re két lángelme villogott előttem. Ugy érez-
tem ilyenkor, bogy egyszerre a földre zökke-
nek, tehetetlen voltam és sírni tudtam volna 
dühömben, hogy ezek ketten mért szökken-
nek el mellettem könnyedén és miért pattan-
nak egyszerre — ebéd után, szivarfüst mel-
lett, az elme renyheségének az órájában — 
olyan vidékekre, ahová én a legébereibb aka-
rattal és megfeszített elmeerővel se tudóin kö-
vetni őket. Apor János, áz apa ekkor ötvenöt 
éves volt. Kálmán, .a fia harminc. Az a.pa ek-
kor mondott le a miniszterségről: ugy rúgta 
el magától, mint ahogy egy megunt csizmát 
rug le az ember a lábáró-l. Kálmán ekkortájt 
írta meg a matematikai munkáját, amely ugy 
elragadta a németeket. És ezt is ugy csinálta, 
mint az apja mindent csinált: könnyedén, ele-
gánsan, megerőltetés nélkül. És hasonlítottak 
egymásra. Szépek voltak. Erősek. Szálasak. 
Gazdag-ok, gazdagok . . . nagyon irigyeltem 
őket. . . ' 

Néha dühödten kiáltottam magamban: 
— Miért nem vagyok én is ilyen? Hiszen 

az én vérem az ő vérük. Én is Apor vr.gyok. 
A nagyapánk közös. Miért kell nekem ván-
szorogni, mikor ezek repülni tudnak? Miért 
kell nelcem keservesen tanulni, dolgozni, tal-
palni, verekedni minden lépésért, amelyet 
előretehetek? . . . És miért vagyok szegény, 
amikor ők gazdagok? 

Majdnem meggyülöltem az anyámat és a 
nagyanyámat. Az ő vérük, a csendes, lomha, 
polgári vér, az rontotta meg az Apor-vért 
bennem. Azért vagyok én lassú gondolkozású, 
hizásrahajló, rövidorru, barna és a legsiral-
masabban középtermetű, amig ezek villogó 
gondolkozásnak, karcsúak, magasak, remegően 
finom orrnak és szőkék, szőkék . . . 

. . . Lassan hozzászoktam a felsőségükhöz, 
a magasa,bbrendüségiikhöz. Belenyugodtam. És 
akkor azután jól éreztem magamat náluk. A 
kertjük, az egész nagy birtokuk szép volt és 
a házuk fejedelmi kényelmik Olvasgattam, dol-
gozgattam és csendesen, szépen telt a nyár. 

Egy pokolian forró augusztusi délután a 
kertben sétáltam. Az istállók felől égő vörös 
arccal jött Apor János. 

— Mi baj, János bátyám? — kérdeztem 
tőle. 

Remegő torokhangon felelt: 
— Kilovagoltam Szaffiánon. A dög mak-

rancos volt. Hazahoztam, az istállóban meg-
kötöztettem és addig ütöttem, mig vérben nem 
fürdött. 

Lásztó (pcstumi) rézből nem veretett. Hosz-
szai ideig nem találkozunk a magyar ériné-
•szetben szükségpénzekkel, de később pesti-
sek, várostromok idejében, különösen a fel-
sőmagyarországi és erdélyi városok bocsá-
tottak ki oly szükségpénzekét, melyeknek 
•latin 'feliratából is kibiint, hogy csak szük-
séghői (ex neoessiSate) bocsátották forga-
lomba. II. Rákóczi' Ferenc libertas-ait min-
denki ismeri. Ezek is csak szükségpéuzek 
•voltak. Szükségpénznek kell tekintenünk az 
I. Ferenc uralkodása alatt kihocsájtott 30 
és 15 krajcáros pénzeket, melyeket a deval-
vációkor hozták forgalomba. Az első magyar 
szükségpénzt Kossuth Lajos készíttette 
Amerikában és Angliában. Sokan a többi 
u. n. Kossutikiban kót is szükségpénzeknek 
tart ják. 1849. óta csak egyszer volt szeren-
csénk még szüikségpénzhez. Az öregek biz-
tosan1 e'mlékezni fognak még a régi1 papiros 
10 kűajcárcisra, melyet az aprópénz hiányá-
ban ínég szétvagdalva is forgalomba hoztak, 
akár a mostani papír két koronás szükség-
pénz linket, —• addig, ameddig erélyesen-
meg nemi gátolták üi további pénzcsonki-
,tást. 

• Néni nagy örömmel •üdvözölhetjük az 
n|j vasból készült szükségpénzeket, habár 
onybitenek az aprápénzhiá'nyon, Minthogy 
a háihonuk alatt vert szükségpénzeket a bé-
ke beálltával beszedi az állam, azt hiszem 
(mindenki azzal az óhajjal veszi kezébe, — 
ibár már beváltanák! 

Dr. Lugosi Döme. 

— Részletek a miniszterelnöknek a fron-
ton való látogatásáról. Besztercéről jelentik 
gróf Tisza István miniszterelnök minapi úrá-
zásáról még a következőket: Kőrösmezőn 
Nyegre László kormánybiztos fogadta a 
miniszterelnököt, aki tovább utazott Kirli-
babára. Itt Máramaros kormánybiztosa gróf 
Bethlen Balázs fogadta gróf Tiszát, aki az 
éjszakát kirlibabárr töltötte és korán reggel 
kíséretével a frontra ment. Áz állások kö-

Kánéztem. A szeme zavaros volt, a fenekén 
a düh csillogott és a pupillája szélesre kitá-
gult. 

— No, János bátyám . . . 
Elhallgattam. Azt akartam mondani, bogy 

egy jó lóval nem szabad igy bánni, de ugy 
nézett rám, bogy elhallgattam. Ijedten kérdez-
tem: 

— Valami baja van, János bátyám? 
A vékony, fehér ujjaival végigsimogatta 

a homlokát és azt mondta: 
— A fejem fáj. 
Azután otthagyott. Tudtam, bogy a mi-

nisztersége utolsó idejében gyötrelmes íejgbV-
csei voltak. Az idegessége tette ilyen bőszültté 
gondoltam és nem törődtem vele. 

Másnap délután puskaöurranást hallottam 
a gyümölcsös felől. Arra mentem. Apor János 
állott ott füstölgő puskával a kezében és ami-
kor meglátott, mosolyog-va intett egy bokor 
felé. 

— Nézz oda. 
Odanéztem. Egy parasztgyerek feküdt a 

bokorban, a combjából ömlött a vér. Egy csn-
mó alma és körte feküdt mellette; nyilván lop-
ni jött be a szerencsétlen. 

— De János bátyám . . . 
— Hallgass. Majd megmutatom én ezeknek 

a disznóknak. 
Kálmán jött oda. 
— Nézd, — mondtam neki felháborodva, 
Kálmán rögtön megértette a dolgot, vono-

gatta a vállát, azután megnézte a kapálózó 
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zött két egyszerű magyar katona hatalmas 
vadvirág-csokrot nyújtott át a miniszter-
elnöknek. Gróf Tisza ezután megtekintette 
a tűzkeresztségen még át nem ment csapa-
tokat, gyakorlatozás közben. A budapesti; 
bécsi és somogyi katonákhoz lelkesítő be-
szédet intézett, akik hatalmas éljenzésset 
fogadták ezt. A látogatás után a katonai ve-
zetőség a miniszterelnök tiszteletére La jos -
falván ebédet adott. A felköszöntőre adott 
válaszában Tisza bizalmának adott kifeje-
zést az eljövendő események iránt és dicsé-
rőleg nyilatkozott katonáink szelleméről. 

— József főherceg levele egy 46-os hőshöz. 
Mindennél ékesekiben bizonyltja József fő-
hercegnek a nép egyszerű gyermeke iránt 
való gondoskodását, az a levelezőlap, ame-
lyet őfensége isajátkeaiileg irt és intézett 
Papp Péter József szűkaszvehetőhöz, a nógy-

• szeresen kitüntetett 46-os 'ködhöz. A magas 
helyről érkezett és magyarul megirt levele-
zőlapot teljes szövegében itt közöljük: 

Megkaptam leveledet vitéz fiam! 
Hogyne ismernélek, hisz négyszer kitün-
tetett derék altisztem vagy, lát már az 
északi (harctéren ismertem. ,Egyben ir-
tani a kórház parancsnokának, hegy ha-
csak lelhet, szállíttasson mielőbb Buida-

• (pestre. Budapesten felmutatod ezen le-
lezőlapot és nevemben megkéred a kór-
tháaparanesnokot, liogy /vitessen haza 
Szegedre a kórházba. Ha /pedig ez nem 
volna lehetséges, ugy amikor a 46-osok-
boz bevonulsz, jelentkezzél nálam s adok 
neked 14 napi szabadságot. Addig is 
minden jót kíván Neked vitéz fiam és 
gondol Rád 

Harctér; 316. VII. 13. 
József főherceg. 

Megható gondoskodás és szeretet sugár-
zik az utasításokkal is bőven ellátott leve-
lezől'apból,. mely József főherceget egyszerű 
igénytelen szobában álló helyzetiben „Plán 
von Döberdo" felírású térrajz fölé hajolva 
.ábrázolja. Hála telt szívvel köszönte meg a 

főherceg jóságát Papp Péter József a 48-osok 
jóságos atyján'ak, kinek óhajára itthon, az 
uíjszegedi Vörös Kereszt kórházban vár ja he 
teljes gyógyulását aj hős fiu. 

— A belügyminiszter Marosvásárhelyen. 
Marosvásárhelyről jelentik: Sándor János 
belügyminiszter Marosvásárhelyre érkezett 
ISIS innen, stomjpai birtokára utazott. 

— Kitüntetés. A király elrendelte, hogy dr. 
Szarnék Sándor 46. gy. ezredbeli tart. főor-
vosnak, az ellenséggel szemben vitéz ós ön-
feláldozó .magatartásáért a legfelső dicsérő 
elismerés újólag tudtul adassék. 

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
•kinevezte a vámtisztivi&elők létszámában 
Neudert Aurél ellenőrt a szegedi kir. fővám-
hivatalnál a VIII. fizetési osztályba, főel-
lenőrré. v 

— A dárs kirély életveszedelemben. 
Koponhágából jelentik: A kiráily az Aarhuss 
mellett levő Marseiillesborg-kastélylból egy 
kis vitorlásba jón egyedül kirándulást tett 
és egy szélroham a hajót felbontotta. A ki-
<rály egy másik csónakon menekült meg. A 
baleset színhelyére úszó és vitorlázó hajó-
isok a király segítségével par t ra húzták a 
csónakot, a király pedig visszatért a kas-
télyba. A baleset és a vízben váló hossza 
•tartózkodás ellenére a királynak semmi ba-
j a sem történt. 

— Fogadalmi ünnep. Az alsóvárosi p ébánia 
átiratot intézett a tanácshoz ós tudatta, hogy 
Szeged felépülésének ünnepén, augusztus 
ötödikén ünnepélyes szentmisét és búcsút 
tart. A körmenet félkilenckor kezdődik, az 
ünnepi mise kilenc órákor lesz. 

— Rokkantak hazatérése Oroszországból. 
iBécsből táviratozzák: Az Osthaihnhc/fon teg-
nap ismét nagyobb szállítmány cqereroktíant 
érkezett Oroszországból. Száznegyvenkét ká-
don a közül hetven osztrák. Az ünnepélyes 
•fogadtatáson sz Astbaihnhcíon résztvett. Ká-
roly István főherceg é« a polgári és katonai 
hatóságok képviselője. 'Károly István főiher-
ceg valamennyi sebesültet megszólított, szi-
veshangion érdeklődött egészségi állapotuk-
ról. A rokkantak hozzátartozói kimehettek a' 
perronra. A rokkantak majdnem valameny-
•nyien jó színben vannak és hangulatuk is jó. 
•A magyar rokkantakat este hat ómkor szál-
lítják tovább. 

I — Árdrágítással vádolt városatya. Dr. 
Temesváry Géza kihágási biró szombaton 
Csányi Pál törvényhatósági bizottsági tag 
és Nagy Ferenc gazdálkodót vonta árdrágí-
tás miatt felelősségre. Azzal vádolják őket, 
hogy az árpa mázsáiját hatvannyolc koro-
náiért árusították, a 32 korona makszimális 
ár helyett. A váldlottalk azzal védekeztek, 
liogy nem volt eladó árpájuk és csak azért 
adtak el, mert :á! feljelentők kérték őket é r -
re. Dr. Temesváry több tanú beidézése cél-
jából a tárgyalást augusztus elsejére halasz-
totta. 

— Elfogyott az ingyen bab. A gyorssegély 
alapból a polgármester habot vásároltatott 
és azt a szegényebb néposztály között kiosz-
tatta. Tizennégy mázsa bab került teljesen 
ingyen szétosztásra. Miután a készlet elfo-
gyott, a polgármester a kiosztást beszün-
tette, 

— Országos vásár lesz vasárnap. A mi-
niszteri rendelet értelmében, — tekintette! a 
háborius állapotokra. —a nagy nyári vásár 
az idén elmarad, .a vasárnapi országos vá-
sár pedig csak egy napig tart . Vasárnap 
lesz ugy a kirakodó-, mint az állatvásár. 

— Munka a rokkantaknak. A polgármesteri 
hivatal közli: A rokkantügyi hivatal érte-
sitethe a város hatóságát, hogy Szeged mun-
kaközvetítő Bizottságánál a munkát kereső 
rokkant katonák számára munkaközvetítő 
intézményt létesített, miért is a .munkát ke-
reső rokkant katonák munkaközvetítő bizott-
ságánál (Kereskedelmi és Iparkamara épü-
letében) jelentkezhetnek. 

— Harmadikáig zérva marad a gőzfürdő. 
A városi gőzfürdő üzemét néhány kisebb 
javítási munka elvégzése céljából pár napra 
be kellett szüntetni. A munkák a jövő bét 
végén elkészülnek, ugy, hogy a fürdő au-
gusztus iharm'a'dáikán ismét megnyílik. 

— A Ferenc József ösztöndíj körű?. 
László Gyula főhadnagy segédei Rongy Ákos 
főhadnagy és dr. Sirsich György közjegyző 
befejezték a tárgyalásokat dr. Gaál Endre 
megbizoftaival: Balogh Károllyal és Tasch-
Icr Endrével. A kulturtanácsos segédei ki-
jelentették, hogy az ügyet nem tartjálk lova-
gias eljárásra alkalmasnak, mert dr. iG.aál 

parasztfiút és mosolyogni kezdett. 
• Rettenetes volt ez az augusztus. A forró-

ság esipő tüzkorbáesokikal csapkodta az ember 
fejét. A lélekzet is nehéz volt és az ember 
érezte, hogyan vonaglik betegen az agyveleje 
a hőségtől. Tébolyító, napszurásos, gyilkos 
augusztus volt. 

Délben együtt ültem Apor Jánossal. Lus-
tán ültünk mind a ketten és hallgattunk. Ek-
kor bejött a házvezetőnő. Nagy kerülővel, fi-
noman ós diszkréten, alázatosan, fontoskodva, 
szörnyűködve és felháborodva előadta, hogy 
haj történt a háznál. A (Marinak — az egyik 
szobalánynak — .kis lánya született a.zéjjel. 
Valami erdészféle jár t /hozzá kérem alássan 

Az Apor János arca 'kipirult. Intett az 
.asszonynak, hogy elmebet. Majd ő intézkedik. 
Mikor egyedül maradtunk, hallgatott, 

— Hát mit csinál a leánnyal, János bá-
tyám? — kérdeztem. 

Felém fordult. Az arca vörös volt, az orra 
remegett és rekedten mondotta: 

— A' kölyköt széttapossuk. 
Meghökkenve néztem rá. Tréfára akartam 

venni a dolgot, azután komolyan akartam 
emlékeztetni a liberális elveire, de nem tud-
tam. Újra. mondta rekedten és hörgött a 
torka: 

— Széttapossuk. 
A .szemébe néztem és elállott a szivem ve-

rése az irtózattól. El volt borulva a szeme, 
de ezt az elborulást egy dühödt, eszeveszett, 
makacs láng törte át. Nem tudtam megmoz-

dúlni a rémülettől; de világosan, határozot-
tan, bizonyosan éreztem, láttam, tudtam, hogy 
őrült. Őrjöngő. Bolond. Veszedelmes. Dühön-
gő. /De'bolyodott . . . 

Fáztam a- rémülettől, jeges volt a testem 
ós vacogott a fogam. Félkeltem. Menekülni 
akartam. Remegett a lábam és alig tudtam 
lassú lápésekkel kivonszolni magamat a szo-
bából. Hallottam, amint mögöttem, benn a 
szobában nagy 1 epések kel rohan fel és le 
Apor János; én vágtattam le a lépcsőn. 

Kálmánt kerestem. Egy percre visszariasz-
tott ez az irtózatos, rut feladat: megmonda-
ni a fiúnak, hogy az apja megőrült. Azt gon-
doltam, legjobb lenne csomagolnom ós rögtön 
elutaznom. De azt mondtam magamban, bog?y 
ez gyávaság; kötelességem, hogy figyeflanea-: 
tessem Kálmánt. 

A .kapuban találkoztam vele. Kimeleged-
ve, n ek ib évülve jött az izzó- napfényben uszó 
tarlóról. Megállítottam. Haboztam még egy 
kicsit, de azután megerősítettem a szivemet. 

Mindenekelőtt, gondoltam, elbeszélem neki-
a mai esetet. 

Nyugodtan, halkan, óvatosan és gyöngé-
den, hogy kim éljem az érzékenységét, elmond-
tam neki. Idegesen hallgatta. És amikor oda-
értem: 

— . . . az édes apád erre újra azt mondta; 
a kölyköt széttapossuk . . . 

Akkor Kálmán felém fordult, remegve szo-
rította ökölbe a kezét, reszketett a vékony, fi-
nom orr, a szeme elborult és rekedten mondta: 

— Igaza van . . Széttapossuk . . . Azt a 
j kölyköt széttapossuk. 

A szemébe néztem és újra elállott a szi-
vem verése. A szeme elborult és ez a borulás 
ugyanaz volt, ami az apja szemét fátyolozta 
be. És ezen a boruláson egy lobogó, dühödt, 
makacs láng lobogott át. 

A falnak támaszkodtam, hogy össze ne 
essem; ugy bámultam rá. Hogy hasonlított 
az apjára . . . 

Megfordult és otthagyott. Az elmém fá-
radt volt a rémülettől, de tisztán láttam min-
dent. Az apa még- erős volt. A csodálatos kifi-
nomodottság, a tultenyésztettség, a lángelme 
terihét elbírta ötvenöt évig!. Akkor roppant 
meg. De a fiu már az ő fia volt. Még kifino-
modottabb, még magasabb réndü . . . Csalt 
harminc évig bírta. 

És amint remegő testtel a kapuba ka-
paszkodva állottam ós azon törtem megret-
tent remegő elmémet, mit csináljak, kinek 
szóljak, milyen orvost hivassak, hová vites-
sem őket, amint rémült irtózattal gondoltam 
el, mi történik, ha ezek itt maradnak égyüti 
és valamikor esak kitör a katasztrófa, egy-
szerre megindult, reszkető, a szemet k önnyek-
kel elboritó hála. árasztotta meg a szivemet. 
Végtelenül nagy, gyöngéd, meleg hála az 
anyám és a nagyanyám csendes, lomba, pol-
gári vére iránt, amely adta nekem a lassú 
gondolkozást, a hízásra való hajlandóságot, 
az egész áldott, csendes, békés és biztos közép-
szerűséget, Biró Lajos. 
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a liiívátalii helyiségében tette azt a kijelen-
tést, liogy a szobrot László nem készíthette. 

— Uj rendőralkapltányok. A szombati 
közgyűlésen dr. Cicatricis Lajos főispán1 be-
jelentette, Ihogy Gróf Dezső, Sas Lajos ós 
Lengyel Is tván rendőr tiszteket a köz/bizton-
ság terén tett buzgó szolgálataik elismeré-
seiül tiszteletbeli al kapitányokká nevezte ki. 
A 'főispáni elismerése valóban buzgó ás ar ra 
érdemes tisztviselőknek jutott. 

— A hadifogolybizottság ülése. A törvény-
hatósági munka- és hadifogoly bizottság 
szombaton 'délben dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester dl nők lésé alatt ülést tartott . 
Az ülésen a hadifogolytartó gazdák tették 
meg jelen téséiket 'a hadifoglyok! munkájá-
ról. i 

— Óvoda Kisszegeden. Jelentettük, hogy 
a szegedi (csendőr kerület 7(200 koronás ala-
pí tványt tet't egy Kisszegeden felállítandó 
ovoda céljaira. Dr. Gaál Endre kulturtaná-
csos a szombati tanácsülésen mutat ta be az 
alapitó-okleveilet. A tanács a bejelentést tu-
domásul vette és elhatározta,, hogy a 7200 
koronát a város 50,000 koronás adományához 
csatolja. 

— Megjött a harctérről a hadifogoly. 
Hogy mennyire megbízhatatlanok a hadiba-
vonultakról kapott úgynevezett „közvetlen 
értesülések" is, muta t ja a következő esel. 
Egy jónevü Rudolf-téri vendéglős már ré-
gebb idő óta teljesít az orosz harctéren vo-
nalbeli szolgálatot. Szorgalmasan küldözget-
te i t thonmar adott jainak a megnyugtató ér-
tesítéseket, miig az utóbbi időiben egyszerre 
csak kimaradtak a megnyugvást hozó sorok. 
Betetőzte az aggodalmaskodást az az értesí-
tés, amelyet a családnak szintén harctéren 
küzdő jó ismerőse „személyes tapasztalat 
alapján" közölt velük. A jól értesült levele-
zőlap elmondja, hogy látta, amint az illető 
nagy orosz erőktől körülvéve fogságba esett. 
Már-már belenyugodott a család a változ-
hatatlannak látszó dologba, midőn, a napok-
ban betoppant ,,az orosz fogságban sinylőldő" 
ós mosolyogva olvasta a róla szóló megbíz-
ható értesítést. 

— A szünidei gyermektelep céljaira ujab-
ban a következők adományoztak: dr . An-
drássy Eerenc .20, Menyey Lászlóné 10 ko-
rona, Milkó Vilmos ós lia.i cég a gyermekek 
játszótér ületének felszerelésélhez szükségei, 
•faanylagot, Eszes Mátyás (Kiskundorozsma.) 
minden nap egy kenyeret, Sándor Lajos 
.szappant. Mely adományokért ezúton is há% 
lás köszönetet mond a gyermektelep vezető-
sége. , , , | • i 

— Az árvaház gabonája. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester elrendelte, hogy a 
városi árvaház és szegényház az egész évre 
szükséges gabonamennyiséget beszerezze, ne-
hogy ezeknek a városi intézményeknek a kö-
zönség részére kiutalt mennyiségből kelljen 
utalványozni. 

— A Munkaközvetítő Bizottság értesiti a 
szülőket, hogy, működési körébe felvette a 
szakszerű kereskedelmi és ipar i tanoncköz-
vetitióst is. Szülők, akiknek gyermekeik ipari 
•vagy kereskedelmi életpályát kívánnak Vá-
lasztani, jelentkezzenek a munkaközvetítő 
hivatalban vasárnap kivételével naponta 
9—10 óráig. A hivatal súlyt helyez arra, 
liogy minden tanonc egyéniségének, haj la-
mainak ós testi fejlettségének megfelelő élet-
pályát válasszon. A tanoncokat testi alkal-
masságuk tekintetében dr. Hollós József vá-
rosi közkórházi főorvos vizsgálja meg. A 
Munkaközvetitő Bizottság igyekezni fog fel-
világosítani a szülőket arról is, hogy mely 
f ogl ál k ozásokban van túltermelés vagy 
munkahiány. A bizottság felfogása szerint 
általában — de különösen a bábonu u tán —. 
a képesitett, iparágat tanult munkás meg-
élhetése és jövője sokkal inkább van bizto-
sí tva s azok a szülők, akik fejletlen gyer-

—""" 

Csak ma vasárnap 

Szenzációs detektív 

Nagy detektív dráma 3 felvonásban. 

f ? V f 
• V T 

V 

Vígjáték 3 felvonásban. 

Előadások 3,5,7 és 9 órakor. 

Rendes helyárak. 

•miekeiket korán kifutói, szolgai vagy hason-
ló munkára adják, a gyermek jövőjét, egész-
ségét, sőt esetleg későbbi boldogulásukat is 
komolyan veszélyeztetik. 

— Kritika. A Korzó-mozi nyári helyiségében 
tegnap lépett fel először Király Ernő, aki-
nek a neve mellé odabigygyesztették az ope-
rett-király jelzőt és akiből biriil adták, hogy 
mulat. Király E rnő m u l a t Ez a hirdetett 
mulatság nagy közönséget vonzott és Király 
Ernő is, meg a közönség i;s mulatott . . . 
Király Ernő nótázott is ós tudvalevő, ha Ö 
énekel,, akkor széles kézmozdulatokkal ki-
déri az énekét. Egy kis leány, aki az any ja 
mellett ült, nézi, egyre nézi, hogy Király; 
Ernő mint lóbálja a ka r j á t , mind a kettőt 
és odafordult az anyjához és ár tat lan arc-
cal kérdezte: 

— Anyukám, miért lóbálja, fogdossa a 
Ivi'rály bácsi a"kezét? E á j neki . . . 

— Óriási érdeklődés mutatkozik a közönség 
körében a tűzoltók javára a Korzó-moziban 
augusztus elsején rendezendő müvédzestély 
iránt. A műsor valóban elsőrangú. Fellép-
nek: Déri Rózsii, P in té r Böske, Gazdy Ad un 
ka, Rásó Hona, Körmendy Kálmán, Szegbe 
Endre, Hal ta i Jenő, Ferenczy Fr igyes és 
Korda Sándor. Színre kerülnek magánszá-
mok és kis színdarabok, a többek közt Ta-
más Rezső szegedi hírlapíró Szivárvány ci-
mü kórházjelenetei és egy kabarétriófája, a 
melynek Maga almr Szegeden újságíró len-
ni a cime. Helyárak: asölye 3, I. hely 2.40, 
II. hely 1.60, III . hely 1 korona. 

— Jönnek a vadak elsőrangú amerikai 
vigjáték kacagtató bohózatos helyzetekkel ós 
Az isteni tűz, a müvészáletből vett izgalmas, 
művészi kiállítású dráma lesz vasárnap a 
Vass-mozilbau. Az Urániában megismétlik 
a szombaton nagy sikert aratott műsort, 'a 
melynek egyes számait élvezettel nézte a 
közönség. 

üasápnap, julius 30-őn 

Az amerikai kinematográfia 

legújabb szenzációja! 

A hamis tanu. 
Bűnügyi dráma 3 felvonásban. 

Valódi amerikai téma és 
izgalmas bonyodalom 

M 
Előadások d. u. 5, fél 7 és 9 órakor 
vasárnap d. u. 3 órától folytatva. 

• 
Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásokra érvényesek. 

S • 
• • 
'»*«sBBHBMgas&K*eimaBCBaBa*BBaeaaaMaBMa*aaMaB" 
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írógépszalag—széripapir és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában 
német, francia, angol nyelvekből kezdők és 
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

Á 
A Royal kávéházban 

minden este 

Batla Kálmán 
hirneves szólista. Szeged leg-
kedveltebb zenekara játszik. 

Café Restaurant 
NEUHOLD 

Feketesas-utca 11. sz. Héfválasztó. 

Naponta 
frissen csapolt 

sör. Kitűnő borok. 
Állandóan Ízletes Zóna-

reggelik. Minden időben 
étkezés. Naponta zene. 

Tisztelettel Neuhold Dezső. 

Telefon: 
13-16. 

Telefon: 
13-16. 

lüiiii es bőszénél 
fűtés, üzem és cséplés célokra tel-
jes vaggonrakományoka t is BZOMIfll 

szállít és vidékre továbbit. Tűzifát 

motorommal háznál Is fllrószeleh. 

Viderker Pál 
Szeged, Honvéd-tér 1. szám. 

H B B B B B B B B B B B B B B B H 

A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 

Fényképészeti gépek. 

10—500 koronáig Görz és Zeiss 
lencsékkel. Nagy raktár minden-
nemű fényképészeti cikkekben, 
— eredeti gyári árakban — 

Sandherg Henrik ffi' 
Szeged, Széchengi-fér 16. 

T. vevőimnek jól berendezett sötét 
kamrát dijtalanul rendelkezésére 

bocsa jtok. 

Felhívás! 

Felkérjük a t. c. ve-
vőközönséget, hogy 

pirszén (koksz) 
s z ü k s é g l e t é t már 
m o s t Irodánkban 
előjegyeztetni szí-
veskedjék, hogy mó-
dunkban legyen kel-
lő b e o s z t á s s a l a 
szállításokról gon-
doskodni. m a 

Bach Jenő és Testvére 
a szegedi lékszeszggári 

koksz főelárusitói. 

Dezső 
chronometer és müórás 

SZEGED, 
• Iskola-utca 19. szám. 

ElsDFendD janiin-
állandóan raktáron 

tartanak. 
IW- Órajavitások 2 évi jótállással. 

i • 
• i 

Fényképezőgépek 
s az ö s s z e s fényképé-
szeti cikkek kaphatók a 

Segesvárg-drogeriában 
Kárász-utca 6. Telefon 3-42. 

322—1916. végr. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1916. 
évi 674|15 számú végzése következtében dr. 
Kovács Antal ügyvéd csödtümeggondnok 
által képviselt Gombos Géza közadós csőd-
tömegét képező 2353 korona 54 fillér névér-
tékű 63 tételbe foglalt követelések nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szegedi kir. járásbí-
róság 1916. évi 7776. számú végzése foly-
tán a kir. törvényszék 8-ik számú hivatalos 
helyiségében leendő eszközlésére 
1916-IK ÉVI AUG. HÓ 8-IK NAPJÁNAK 
DÉLELŐTTI % 9 ÓRÁJA HATÁRIDŐÜL 

kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
követelések az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett a leg-
többet ígérőnek szükség esetén névértéken 
alul is elfognak adatni. 

Szeged, 1916. évi julius hó 22-én. 

Farkas, 
kir. bir. vézreh. 

í)éfmag ff a r ország 
döfizefési ára Szegeden: 

egy évre . . . 24.— kor. 
félévre . . 
negyedévre . 
egy hónapra. 

Vidéken: 
egy évre . . 
félévre . . 
negyedévre . 

1 2 . -
6 . -
2 . -

28.— kor. 
1 4 . - „ 

7 . - „ 

KÖNYVET A HARCTÉRRE! 

Az Országos Hadsegélyző Bizottság ré& 
a Magyar Szent Korona Országainak Vörös-
kereszt Egylete könyveket, füzeteket, képes 
újságokat kér a harctéren levő katonák ré-
szére. 

A küldemények a Vöröskereszt Szere-
tetadomány-osztályhoz (Budapest V., Lipót-
körút /.) cimzendők. 

A kir. posta bérmentesen szállítja a cso-
magot, ha ráírjuk: „Szeretetadomány a 
harctéren levő katonák számára." 

ülii MiiSir Várnay L Qsyf Ke retfe dásíkn, Szegeden. 
UH Az irodalom legnagyobb kincsei rendkívül leszállított áron szerezhetők be. ISI 
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politikai napilap 
k i a d ó h i v a t a l a . j Telefon: 81. 

i 5 • 
• 5 érász-utca 9. szá—. . ..... . s politikai napilap • 

Csekkszámla: 5512. \ k i a d ó h i v a t a l a . 

Könyvnyomdái müintézete, [ 
könyvkötészet, üzletkönyv-
gyár, vonalzó intézete és 
ruggyanta-bélyegző gyára 
minden e szakmákba vágó 
munkát Ízléses kivitelben 
és szolid árak mellett készit. 

• 

M. kir. csendőrségi, i 
— — — — - — s 

• 

községi, közigazga-j 
' ' ' " ' " ' "' ' R 

• 

tási és ügyvédi nyom- \ 
- .M.l I..I ,1 || .I.I...I... „ 

B 
tatványok raktárai !j 

Könyv-, zenemű-, papir- és 
i r ó s z e r nagykereskedés. 
Irodai felszerelési cikkek, 
üzleti- és másolókönyvek, 
iró- és másoló-tenták, toll, 
itaíés, törlőgummi, pecsét-
viasz n a g y v á l a s z t é k a . 

Asztali tintatartók. 

Legfinomabb levé lpap í rok 
nagy választékban. 

Levélgyűjtő szekrény 
pléhbőiy kulcsosai. 
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Lakafos László: 

Kwtaifiiaeíics Konstantin 
Ára 80 fillér. 

(Ŝj 
Andrejev Leonid: 

o g e s z m e J ^ 
Ára 40 fillér. 

Krúdy Gyula: 
"p^i w™? p^pi 

•ibm MKBWOS mma b̂MB UB 
Ára 60 fillér. 

Herczeg Ferenc 

Regény 3 K 50 fill. 

Neumann Frigyes: 

Középeurópa 
Ára 5 korona. 

Aage Madelung: 

A m e g b é l y e g z e t t e k 
Regény Ára 5 K 20 fill. 

Kapható: 
V á r n a y L. könykereskedésében. 

G y o m o r b a j o s o k di-
csérik a Leinzinger-félr 
gyomoresepp ió .hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyute, 
gyógyszertárában Szeged. 

i z z a d v a l a m e l y test-
r é s z e ? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 70 fü-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

H a j h u l l á s , hajkorpa 
gyorsan elmúlik a Lein-
zinger-fele „Ch i n a h a j-
s z e s z " által. Ara K 1-50 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

H a j ő s z ű l é s éltes? 
csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer* 
használja. Ara 1 K 5 0 fii. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szege' , 
Széchenyi-tér. 250 

Legjobb h a j f e s t ő az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a híres Leinzin-
ger-féle f o g c s e p p b ő | 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchnyf-tér 2500 

® ® ® ® 0 ® ® ® ® ® ® ® ® @ ® 0 ® 

Az összes harcierek legjobb és legát-

tekiníhetöbb térképei legolcsóbb áron 

BBH Várnay L 
- - " - könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.) 

WíSs? 

Ámr-fésy v M g f t M - és 
fákmbmt&riá&l vúSÍ$M. 

í 
Csillárok, gáxS&zők és 
anisMte&@eai& gázísssasK?®-
a Műi d&teás raktára tt 

m l í 

T@Mmt m . 

szövet és selyemruhák, férfi öltönyök stb. 
soronkivtil egészben festetnek feketére. 

leggondosabban vegyileg tisztit-
tatnak meglepő olcsó árakon 

G y á s z e s e t b e n 
Fírfi, női fs gyermeKrubá̂  
I i i n - v a l Á T C f n f Helmefesfó fis uegijtlszflfű Ipartelepén, Hazlmsy-u. 14. Telefon 1075, Bfflla u. 
B » U l . Z a J O A 3 5 2 B 10. lelefon 994, Blzella-ffip 3. Telefon 1055. 

Vidéki f ióküzletek: ZENTA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISKUNFÉLEGYHÁZA. 
Jó munkáért el ismerő levelek az ország minden részéből. — Vidéki megrendelések azonnal 

el intéztetnek. — Sürgönyeim : LUCZA festő Szeged. 

Ajánlunk azonnali szállításra a legjutányosabb napiárak melleit: 

GÉP-, lem- ís Hit , M i i , teli H U 
és mindenféle gazdasági gépekhez szükséges kenőolajakat szavatolt jó minőségben. 

W e i s z L i p ó t é s T á r s a ,J5355fcS2E& 
Budapest, IX„ Hentes-utca 17. 

Sürgönyeim: WEISSEFETT Budapest. Interurbán-telefon : József 1 4 - 5 0 . 

Legújabb szabadalmazott f a - S £ a n d á l 
rugékony, vízhatlan kapható 

, | _ 2 2 — 2 8 3 0 — 3 5 3 6 — 4 2 

P a r 0 n k é n t K ^ 9 Ö 5 ^ = 5 " 5 0 ~ 

Károlyi -utcai B a z á r - b a n « s a s 

Telefon 14 -95 . 

iViczmándy J e n ő : 

Vörös ördög szabadságon 
Ára 3 korona. 

Dr. Radó Sámuel: 
Jóim Buí! és társai 

Ára 3 korona. 

Dr. Kunos Ignácz: 

Ára 3 K 60 fill. 

Böszörményi Zoltán: 

A halál elébe 
Ára 3 korona. 

Pogány József: 

A föídre szállt pokol 
(Az Isonzo epasza.) Ára 3 K 5 0 fill. 

Szederkényi A n n a : 

ilail m asszony djat odáig 
Regény Ára 1 K 9 0 f i l l . 

Herczeg Géza 

könyve az olasz harctérről 
Ára 3 korona. 

Barabás Béla: 

Hl. 
Ára 3 korona. 

Salgó Ernő: 

S r ó k é s s z i n d a r a b o k 
Ara 3 K 50 fill. 

ifj. Pintér Imre: 

C s a f a f í i z b e n 
Ara 2 korona. 

Babits Mihály: 

Ára 4 korona. 

Berta Lajos: 

Szerelem (szinmü) 
Ára 1 K 40 fii 

Kosztolányi Dezső: 

" Ü D á ] O S 
Novellák Ára 3 K 50 fill. 

Molnár Jenő: 

Mucsa a fronton 
Ára 2 K 50 fillér. 

• • • 

Kaphatók: Várnay L. 
könyvkereskedésében SZEGED, Kárász-utca 9. 

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9, 


