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GUjH 
ROTTERDAM: A Philadelphia észak-

amerikai hajó Angliából Newyorkba érke-

zeit. Az Orleatss és Rochestar nejvü gőzö-

sök lítfoan vamnístk a Borcíeauxba elzárt te-

rületen. 

NEW YORK: Az Egyesült Államok 

kormánya reméli, hogy Pantield bécsi ame-

rikai nagykövet módot talál arra, hogy 

Ausztria és Magyarország legalább formá-

fean ne helyeselje NémetországrMí a bu-

várhajóharcbao követett magatartását. 

LUGANO: A Stefani-ügynökség jelenti: 

A Tajó nevü portugál ágyúnaszád kazán-

robbanás következtében elsülyedt. Négy 

ember meghalt, hét megsebesült. 

ROTTERDAM: A Berrima 11.137, 

Hendley 4953, Lundy Island 3095, Lucent 

1409 és a Sunderland 4349 tonnás angol gő-

zösöket, Valamint a Laertes nevű 3914 ton-

nás görög gőzöst elsüllyesztették. 

WASHINGTON: A Reuter-ügynökség 

jelenti: A kormány közli, hogy megkapták 

az uj angol kabinet rendeletét és kijelentik, 

hogy azt nem teszik alapjává az amerikai 

kormány hivatalos lépésének. 

LUGANO: A Stefani-ügynökség meg-

erősíti azt a hirt, hogy a Minas nevü olasz 

csapatszállító hajót figyelmeztetés nélkül 

elsülyesztették. A hajón levő csapatok egy 

részét odasiető hajók megmentették. 

AMSTERDAM: A francia tengerészeti 

admiralitás közli: Az Atest postagőzöst a 

Földközi-tengeren német búvárhajó elsül-

lyesztette. A hajón serregali lövészkatonák 

voltak, akiket Franciaországba akartak 

szállítani. 

(Az elsülyesztett Atest gőzös segéd-

cirkáló volt, 12,644 tonnás.) 

WASHINGTON: A Reuter-ügynökség 

jelenti: A máltai amerikai konzul távhtat-

ban jelentette kormányánuik, hogy február 

17-én az Athén nevü gőzös f igyelmeztetés 

nélkül történt elsüiyeszjtése alkalmával két 

amerikai hititéritö az életét vesztette. 

GENF: Párisi lapok jelentik, hogy az 

idegen katonai attasék csütörtökön a nyu-

gati frontra érkeztek. A sémi eges lapok 

haditudósítói legközelebb megérkeznek a 

francia frontra. • > . 

lét holland hajét sülyesztettek 
el a német buvárhajók. 

A holland hajók a megengedett időnél később hagyták el 
az angol kikötőket. - A felelősség a holland hajósváliala-
tokat terheli. - A legénység 200 emberét partraszálütották. 

BERLIN, február 24. A Wolff-ügynök-

ség jelenti: A holland hajésválfoíatcik azt a 

kérést intézték a némdt kormányhoz, hogy 

az angol kikötőikben horgonyzó, tulajdonu-

kat képező 33 gőzöst a német buvárhajók 

engedjék vissza holland kikötőkbe. A né-

niéi kormány megengedte; hegy a 11-ére 

virradó éjszaka 12 ára után a hoMiand hajók 

elhagyhassák az angol kikötőkéit és a bu-

vőrhajókat ilyen formában értesíttették Is. 

Á holland hajóik azonban ekkor ieinereUitén 

okból nem indulták ei Angliából. A bajós-

támtságok erre megismételték kérésüket. 

A német kormánytól ekkor azt a választ 

kapták, hegy a holland hajók február 17-éir 

vagy legkésőbb február 22-én hagyhatják 

el az angol kikötőket. Aiz eslindtriásoak az 

engedély szerint 22-én reggel kellett volna 

megtörtéül:}. Nyolc hajó ezzel szemben 22-

én éjjel indult el, aminek következtében a 

német buvárhajók már nem kaphattak ér-

tesítést parancsnokságaiktól. Igy hét hajót 

eteülyesztettek, egy pedig aknán piísztuK el. 

A német kormány sajnálja az esetét, de a 

felelősség azokra a hajósváűa%!®krai há-

rul, amelyek a megállapított idő után indí-

tották el hajóikat. 

HÁGA, február 24. A belügyminiszter a 

londoni hoüiapd követtől táviratot kapott, 

amelyben megnevezi az elsülyedt holland 

hajókat. E szerint a Norderdijk, Jaoelkra, 

Bandoertg, Eetkutd, Gvíastertand és SrtandMt 

nevű holland hajóRat, amelyek február 22-

én együtt indultaik el az angol kikötőkből, 

egy hámét tengera|atJijáró niegtorpijdózta. 

A Norderdüjk és a SatandSk gőzösök legény-

ségét m©gmeiííe#ők. Az Eetíaud és a Ban-

dcejig még a tengeren hányódnak. A hajók 

legénységének kétszáz emberét parté a-

szátlitották. 

HÁGA, február 24. A mai nap esemé-

nye, hogy hat holland hajót, összesen 30000 

tonrta tartalommal elsirlyesz tetteik. Az el-

sülyésztés a Stílly szigeteknél történt. 

Német sikerek nyugaton. 
BERLIN, február 24. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A Wytschaete-hajlásbán a 

tüzérségi harc élénk volt Az Arícis arc-

vonalon visszavertünk több aitfeol íökteristö 

osztagot A Sorame terüfctéa az angolok 

megszálltak egyes feladott, íns&iszsaposo-

dott állásrészeket. A ChámpagfiéBait a fran-

ciák este és éjjel ia február 15-én Treporttól 

délre tőlük elfoglalt vonafcihait támadták. 

Támadásaik meghiúsultak. A MMas nyugati 

partján egy ellenséges osztag Avocourfjtól 

északkeletre behatolt legelső árkaink egyi-

kébe. Rögtön véghezvitt ellentámadással 

megtisztítottuk állásunkat és foglyokjajt sze-

reztünk. 

LUDENDORFF, első főszáHásmester, 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

A keleti fronton nincs 
újság. 

BERLIN, február 24. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A keleti harctéren szigorú 

hidegben nem volt különös esemény. 

LUDENDORFF, első főszáHásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Tiizérhar Macedóniában. 
BERLIN, február 24. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A macedón arcvonalon a 

tenger felöl görög helységeik ellen a Stru-

,mától' keletre intézett tüzelést a hajók és 

az angol állások löverősével viszonoztuk. 

LUDENDORFF, első főszáHásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

A harctereken nincs 
lényeges esemény. 

BUDAPEST, február 24. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A három harc-

tér egyikén sem történt lényeges esemény. 

HÖFER altábornagy, 
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a mi kenyerünk. 
Fekete rémek kusza rajzai foglalkoztat-

tak ínég nem is olyan rég. Kiirni nem mer-
tük és ki merte volna, mikor a lélek és lelki-
ismeret erejének nagy adagja kellett ahhoz 
is, hogy beszéljünk róla, hogy terjesszük, 
hogy hogyjük, vagy ne higyjük. Bölcs és so-
kat-tudó fejék, amelyek a háború óta állan-
dóan csalhatatlan horoszkópjai a jövőnek, 
nagyon sötétre festették meg nekünk az idei 
tavaszt. Balsejtelmekkel terhes jóslásaik 
szerint "a kenyérharc legkritikusabb idejének 
kellett volna elkövetkeznie, amely a válság-
ig élesítette volna ki erőnk és türelmünk, 
hitünk és jóságunk, itthoni harci készségünk 
és erélyünk (eddigi teherpróbáiát. 

A hir, mit szárnyravett .a mai időkben 
torzaükötá'sokra nagyon termékeny fantázia, 
a yalóság magvából nőtt az ijesztő rétnek 
nagyságáig. Igaz, hogy az ország, a hadse-
reg és a szövetségeseik liszttel való ellátása 
az idei termésévben fokozott gondot oko-
zott. igaz, .hogy ez az ellátás nem mindig" 
ment simán és zavartalanul, adódtak kisebb 
és nagyobb zökkenők, igaz. hogy takarékos-
kodnunk kellett és hogy az idők ereje a pa-
zarlóra is rákényszerít ette a kenyérrel való 
gondos beosztást. Igaz, hogy voltak válsá-
gos napjaink. Igaz, hogy rekvirálni kellett. 
De az is igaz, hogy az ország lakossága erre 
a hónapra ,is megkapta teljes lisztmennyisé-
gét és hogy a helyzetet ismerők vélemé-
nye szerint bonyodalmak ezen a téren nem 
merülhetnek már fel az ezután következő 
hónapokban sern. 

Háború van. Ki merne hitet tenni arra, 
hogy a kétszer kettő négy bizonyosságával 
következik be ez, vagy amaz :a dolog. Közel 
öt hónap van még hátra az idei Ikenvérharc-
ból, az uj termésre kitűnő az időjárás és ha 
visszatekintünk az elmúlt hónapok esemé-
nyeire, ki meri megpróbáltatásként emliteni, 
hogy a kétkezi munkások családtagjainak 
lisztadagját a 300 grammról leszállították, 
hogy a honoráeiórok napi 240 gram helyett 
180 gramm lisztet kapnak. Nem akarunk 
olyan hangot használni, mely hamis illúziók 
táplálására alkalmas. Nem fogunk bőségben 
élni ezután sem. De lehetetlen megilletődés 
nélkül szólni arról, hogy a helyzet egyre 
tisztább kialakulása szerint ezt a harcot az 
idén is megnyertük, ínség a tavasszal sem 
köszönt reánk, mert megadatik nekünk, ár-
tatlanul szenvedőiknek, nemesen tíirőknek, 
kitartóan bizakodóknak és elszántan harco-
lóknak, mindvégig a mi mindennapi kenye-
rünk. 

És lelkünkben nemes büszkeséggel és 
megedzett szeretettel a mi áldott magyar 
földünk iránt gondolunk a nagy Afbionra, 
amelynek búzát most a tenger terem, ahol 
vészesen pusztítja a termést az a rossz idő-
járás, amelyet tengeralattjáró-harcnak ne-
vezünk. Vajijon van-e .ember a (hatalmas vi-
lágbirodalom akármely zugában, aki bizako-
dással gondolhatna az elkövetkező (hónapok 
kenyérit arcára? Vájjon hiszik-e még, hogy' 
a mi italunk az édesgyökér, ételünk a béka-
comb és (frissen csak a levegőt mérik, azt is 
kenyérjegyre, rosszul mérve és meghamisít-
va? Az elleniünk fordított .fegyver most az ő 
mellüknek szegezve. Védekeznének; ver-
gődnek és a — mellüket verik. A vihar a 
tengeren egyre erősödőben, siralmas sors 
lesz, ha bekövetkezik: a nagy Anglia, mely-
ről azt hitték, hogy a világ az övé, éhezni 
fog és a kicsiny, a szerény Magyarország 
ellátja fiáit, sőt juttatni tud a szövetségesek-
nek is. 

Sokszor és sokféle szempontból méltat-
ták már azt a nagy jelentőséget, amelyre a 
világháború a mi országunkat emefte. Kato-
náink harci dicsőségéről a krónikák tömege 
zeng színes és magasztaló sorokat. Az itt-
honiak önfeláldozásáról, hazafias felbuzdu-

lására! és áldozatkészségéről az utókor fog-
ja megadni a mértéket. De a magyar föld 
termő képességében rejlő harci értékről ne-
künk kell már most, újra és újra himnuszt 

London, február 24. Lloyd George mi-

niszterelnök az alsóház mai ülésén .mondta 

el már többször bejelentett és elhalasztott 

beszédét a tengerentúli behozatal korlátozá-

sáról és általában a kereskedelmi hajózás 

uj helyzetéről. 

A behozatali korlátozás híre izgalmat 

keltett nemcsak Angliában, hanem szövet-

ségeseinél is, különösen Franciaországban. 

Az angol .kereskedelmi világ attól fél, hogy 

sok virágzó kereskedelmi ág ©tönkre fog 

menni, Franciaországban pedig attól tartot-

tak, hogy az angol beviteli tilalom súlyosan 

fogja érinteni a francia kereskedelmet és 

ipart, amely különösen luxus-cikkekben igen 

sokat szállított Angliába. 

Beszédében Lloyd George hivatkozott 

arra, hogy a tengeralattjárók hadjárata kö-

vetkeztében a legfontosabb kérdés most a 

hajótér kérdése. A veszedelmet drasztikus 

intézkedésekkel lehet ellensúlyozni, de gyors 

és szigorú intézkedésiek szükségesek, hogy 

a hajótérhiány fenyegető v%szedelmé| el-

hárítsák. Az országnak nagy áldozatokat 

kel! majd hoznia. Anglia hajótérfogatábó! 

1 millió tonnát Franciaországnak, további 

jelentékeny mennyiséget pedig Oroszország-

nak és Olaszországnak bocsátott rendelke-

zésére. 

Angol országnak legfontosabb problémá-

ja ma az. hogy minél nagyobb hajótonna-

taríalrnat biztosítson a szállításnak. Ez óri-

ási áldozatokat ró az országra. A szövet-

ségesek végső győzelme függ attól, hogyan 

intézik el ezt a kérdést. Ha minden szük-

séges hajótértől eltekintenek, akkor a ren-

des igények kielégítésére csak ,az angol ton-

namennyiség fele marad meg, mig a háború 

előtt évenként 50 millió tonna összegű hajó 

érkezett az angol kikötőkbe, most ez a szám 

30 millióra szállott .alá, aminek kizárólag 

az az oka, hogy a hajók nagy részét a szö-

vetségesek katonai és kereskedelmi céljaira 

adtuk át. A kormány reméli, hogy megta-

lálja az eszközöket, amelyekkel sikeresen 

felléphetnek a német tengeralattjárók ellen. 

De büntetendő oktalanságot követ el ha po-

litikáját csak ugy egyszerűen arra a felte-

vésre rendezi be, hogy ez a remény betel-

jesül. 

Az angol hajók tonnaösszegének egy 

nagy részét elsüllyesztették és még többet 

fognak elsüllyeszteni, mielőtt a veszedelmet 

legyőzik. 

Minden eszközzel rá kell szorítani a 

földmi velőket, liogy gabonát és takarmányt 

termeljenek. A 'kormány mindezt szem 

előtt tartva, 1020-ig szavatol á búzaárakért, 

a munkások számára jövedelem-minimumot 

alapit, meg és megtiltja a bérletek árainak 

emelését. 

Ha ezeket a korlátozásokat életbe lép-

tetjük. .igen tekintélyes hajóürt takarítunk 

meg. De ez csak később következhetlk be, 

épen azért szükséges, hogy most rögtön 

- m 

zengenünk. Angliát Magyarország veri mag, 
ez a szép és értékes főid, amely buján 
terem, h'a az időjárás jóságán a munka ve-
rejtéke lendít. 

történjenek olyan intézkedések, amelyek az 

égető követéléseket kielégítik. 

Minden nélkülözhetetlen élelmiszer 'kor-

látlanul jöhet be ezentúl is, a papir behoza-

talt felére kell csökkenteni, bizonyos gyü-

mölcsök behozatalától teljesen el kell állni, 

vagy pedig lényeges csökkentésről keit gon-

doskodni. Az ország saját hus- és élelmi-

szertermeléséből fogyasszon többet. A kor-

mány reméli, hogy mindezzel a, korlátozás-

sal évenként 900.000-rel több tonnát bizto-

sSthat a szükségletek kielégítésére. Ezen-

kívül igen ,sck ipari .cikk szállítását kell 

megszüntetni. 

Ha a sörtermeléshez .szükséges nyers-

anyagot nem hazlzák be, ez már évente 609 

ezer tonna megtakarítást jelent. Ugyanígy 

megszorítják a szeszes italok készitéséí. 

Ha ezt a programot teljesen végrehajtják, 

nyugodtan szivemre tehetem /kezemet an-

nak bizonyságául, hogy Anglia kibírja m 

(legrosszabbat, amit az ellenség elkövethet 

ellene. 

A beszéd után következő vitában fel-

szólalt Long miniszter és Lloyd George 

nevében kijelentette, hogy rumot sem hoz-

nak be ezeréül Angliába, inert igen sok rum 

van felraktározva. A bor és szeszesital be-

hozatala a békeidőhöz viszonyítva 75 szá-

zalékkal csökken. 

Munkában a német 
tengeralattjárók. 

London, február '24. A Lloyd-ügynök-

ség jelenti: A Corso és a Rosaiie nevü an-

gol gőzösöket elsüiyesztették. A Perseus 

nevü 6748 tonnás angol gőzöst és a HLM 

halászgőzöst elsüiyesztették. — A Skogland 

svéd gőzöst és a Teewvn goeléttét elsü-

iyesztették. 

London, február 24. (Reuter.) A John 

Miles londoni gőzös legénységének M sebe-

sültjét és 2 halottját' partra szállították. A 

gőzöst egy búvárhajó süllyesztette el. A le-

génység többi része eltűnt. A kardiüfi Ro-

saiie nevü glsülyesztett gőzös legénységé-

nek 21 ember és az összes tisztek vizbsfu!-

tak. A gőzös kapitányát és első gépészét, 

valamint legénységének két emberét egy 

német búvárhajó elfogta és a gőzöst ezután 

elsüllyesztette. 

Amsterdam, február '24. Egy itteui lap 

londoni jelentése szerint az Abon 3528 ton-

nás holland gőzöst egy német . búvárhajó 

föltartóztatta és elsülyesztette. 

Mihftnó, február 24. ! A Secolo jelenti 

Athénből: A Laman che-csatornában az Olga 

Királynő görög gőzöst elsüiyesztették. A le-

génység sorsa ismeretlen. 

Lloyd George beszéde a buvárhajé-hare elleni 
védekezésről. 
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R Vöröskereszt választmánya az ellene indított 
vizsgálatról 

(Saját i tudósítónktól.)  ] A Vöröskereszt 

szegedi választmánya szombaton délután 

5 órakor a városiháza tanácstér méhen ülést 

tartott. Az ülés elé érdeklődéssel nézett ,az 

egész város közönsége, mert a választmány 

ellen megindult vizsgálat befejzése ,ót(a most 

ülésezett először a Vöröskereszt szegedi 

választmánya. Igyekszünk lehető hü képét 

adni ,a lefolyt tanácskozásoknak. 

özv. lovag Worzsikotvszky ' Károlyné 
elnökölt. Jelen:ette, ihogy Kiss Ödön titkár 
vörheny ben megbetegedett ás esetleg hete-
kig tart, miig fíTigyögyul. A jegyzökönyvet 
igy helyettese filavács Antall vezeti. Rózsa 
Béla pénztárnok fölolvassa a mult ülés 
jegyzőkönyvét, s mélyet a váEszt-m'nv eerv-
hangulag tudomásul vett. WarzSikowszky 
Károlyné jelenti, hogy a Worzsuowszky-
a'ap kamatait karácsony - böjtjén kiosztották 
a hon ve dlcs apa Jkórhátzban. 

(A 'vizsgdíítJ 

Lendwi Sándor közli, hogy a ^Vörös-
kereszt választmánya eben megindult és 
•befejezett vizsgálat ' iratait dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester a következő át-
irattal megküldte a választmánynak: 

— A Mtagyar Szent Korona Országai-
nak ^ Vöröskereszt Egylete Szeged-városi 
választmányénak. A 'Váía&ztmánv 1916 szep-
tember havában megtartott üléséből meg-
keresett engem, hogy ,a városban elterjedt 
ama gyanúsítások tekintetében, mikép a 
Vöröskereszt szegedi választmányának 
egyes intézmény éjinél az önkéntesen közre-
működött egyének a választmány v gyón -
ból értékeket jogtalanul eltulajdonítottak 
volna, a vizsgálatot a .számvevőség közben-
jöttével ejtsem meg. A vizsgálat ennek foly-
tán a város főszámvevőjének vezetése mel-
lett egy 'kiküldött bizottság által .foganato-
síttatott. A vizsgáló 'bizottság a v S szt-
rnány könyveit és számadásait tüzetesen 
átvizsgál.a, minden tana.. . 'osaé *eg - s 
gyanúsításokról tudhatott, nyilvánosan föl-
szólított mindenkit, .hogy cki vaiamli terhelő 
adatot tud, jelentkezzék, és. azokat meg is 
hallgatta s a .vizsgálatnak pontos teljesítése 
után az iratokat hozzám beterjesztette. 

A vizsgálati iratok s a hozzáfűzött je-
lentés áttanulmányozása után megállapítot-
tam, hegy mindazok 'a gyanúsítások, mint-
ha az egyes intézményeknél önkéntesen és 
hazafias jóíékonyságibói közreműködött tor-
nők és urak az egyesület vagyonából bár-
mit jogtalanul eltulajdonítottak volna, vagy 
másként jeilJeir.be vágó cselekményt elkö-
vettek volna, teljesen alaptalanoknak bizo-
nyultak. Hogy mégis az uri társadalom ré-
széről .köztiszteletben á l ó egyének el'en 
ilyen megalázó gyanúsítások keletkezhettek, 
annak magyarázatát az iratok tartalmából 
abban látom/, hogy történtek egyes helyte-
len ténykedések, amely k a dolgo ne n is-
merő körökben azt a látszatot keltették, 
•mintha jogtalan vagyoni eltulajdonítások 
lennének. Igv például: az ujszegedi kórház 
bevásárlója külön megbízásból bevásárolt 
az ott működött egyik úrhölgynek is. A 
•megbízó sajátjából fizette az., amit háztar-
tása részére vá ár oltat ott. amire épen azért 
volt szüksége, mert egész nappali idejét a 
kórháznak szentelte, de mert ugyanaz az 
egyén vitte az élelmiszert a kórházba is, a 
magánlakásba is, azoknak a 'kikusokn 1 , a 
kik a tényeket nem ismerték, gyanúsnak 
tűnhetett föl a dolog. 

Egyáltalán szabálytalan volt. (hogv a 
kórház részére vett éfelmicikkekből, habár 
csak fölöslegeket is, de vásároltak, mert — 
bár ezek értékét ,is megfizették, ámde azok, 
akik látták, hogy ,a kórházból élefmicikke-

feet visznek egyesek lakására. — miután az 
emberek gy_akr.an hajlandók a legrosszabbat 
föltételezni, titkos terjesztőivé lettek alap-
talan rágalmaknak. Néha a .' legnemesebb 
intenció a legrutabb gyanúsításokra adott 
okot, mint pl.: egy beteg uriics'aiád részére 

• • P'ieVren ©'számolt pénzért adott és a 
kórházból' kiivitt ellátás, .mert azt látták az 
idegen embereik, hogy mind az egylet va-
gyonú: ci és ingyen történik. Vagy pl. a kór-
ház k'üriíése után erdélyi menekültek ré-
szére haszrálptra kiadott ágyak. Meiga a 
szándék hazafias,, jótékony és a legneme-
stw>, úx.éius. tgyik . alapját képezte az egye-
sület és egyesek meghurcoltatásának. 

A vaskónvéd adakozói nvilvános'nyug-
ta-tárából tévesen kihagyott néhány 'tétel 
zabályszeribe® el van számolva az .egyesü-

let pénztáránál, de, mert figyelmetlen ösz-
szeff'itás 'folytán a sajtóban nem tétetett 
kőzze és mert különféle, bár alaptalan gya-
núsítások lopták bele magukat a köztudat-
ba, e tévedés is alkalmas ivolt a gyanú sza-
porítására. Épen ugy a gyiij tőkeesir áí' meg-
tartott bárány-árverés szükségszerben és a 
légkorrek.ebbül folyt He és rriég.s gyanús 
volt azek előtt, akik a bárányoknak csak 
elviteléi látták, de nem voltak egyszersmind 
tanúi a kifizetésnek is. 

Mindezek és más egyéb kisebb sza-
bálytalanságok nem íhelveseilíhetők ugyan, 
de kel"', hogv eltörpüljenek az érdem ama 
nagysága előtt, amelyet a Vöröskereszt 
egyes in£é/Jményieinek élén álló és a mel-
lettük szolgálatot teljesítő úrnők önzetlen, 
hazafias, fáradtságot nem ismerő s a fel-
sőbbség megelégedését és dicséretét annyi-
szor k érett méh tevékenységükkel elértek. 

Kár volt, hogy az elért nagy eredményt 
az elnökség szigorúbb és állandó ellenőrzé-
se minden alacsony gyanús;tástcil meg nem 
óvta, hogy jóakaratú figyelmeztetéssel a 
bűnnek -még csak látszatát is távol nem tar-
totta a fáradtságos önfeláldozástól. Az el-
nökség figyelmességének / hatályosságát 
nagyban gyengítette a keblében dúlt állan-
dó egyenetlenség, nem lévén egyesítve az 
erő, nem szálhatott szembe eredményesen 
a gyanús'tásokkaL 

Örömömre szolgál, hogy a 'vizsgálat 
eredménye eloszlatott minden gyanút és a 
nemes "egyesület fen költ céljait továbbra 'is 
z av a r t a la n u 1 s z o' gá'.h a t j a. 

Leiratot intézett a vizsgálattal kapcso-
latosan a választmányihoz a Vöröskereszt 
VIÖ zpontja ,is. A leirat a következő: 

Tekintetes Választmány! 'Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester ur beterjesztette 
hozzánk azók'at a jelentéseket és jegyző-
könyveket, amelyeket .a városi főszámvevő 
vezetése alatt kiküldött vizsgáló-bizottság 
a sz'egedi vöröskereszt választmánynál meg-
tartott vizsgálat eredményéről bemutatott. 
A vizsgálati iratokból megnyugvással mieg-
állapitottük, hogy azok a gyanúsítások, me-
lyekkel különösen az egészségügyi intéze-
tek é' közreműködött Ihö'gvek némelyükét 
illették, minden alapot nélkülöznék. 

Amidőn ezt a t. választmánynak öröm-
mel hozzuk tudomásába, a vizsgálati ira-
tokat .azzal ;a kéréssel tesszük át. 'hogv az 
eredményről a választmány ülésén jelentést 
tenni és a gyanúsítottaknak 'akár szóvte^ 
akár Írásban kellő elégtételt adni szíves-
kedjék. 

Meg vagyunk (győződve, hogy ezek a 
sajnálatos események nem fognak zavaró-
lag hatni a választmány további áldásos 
működésére. Gróf Széchenyi. 

Worzsikowszky Károlyné: Nem véba* 
tem magamra a polgármester ur átiratári: k 
az einkségre vonatkozó részét, mert én 
akkor nem működtem együtt az elnökséggel. 

Ljndvai Sándor: Kérem, méltóságos 

asszonyom, nem szabad érzékenykedni és-
személyeskedni. Most .már mindenkinek azt 
kell mondani: mea tculpa, mtea eri'pa. Jó. 
hogy tul vagyunk mindezen. 

Worzsikowszky Károlyné: Kötelessé-
gemnek tartottam a kérdés ennek a részé-
nek tisztázását. 

•Bűiltusfon Miksár.é: Nekemjjzek az ira-
ték nem szolgáltatnak elégtételt. A pol'gúr-
rrlesíer ur átirata 'azt mondja: a gyűjtő-
kocsinál mi árv-ereztet'tük a bárányokat. Ez 
nem igaz ás kivánoim, hegy a vizsgálati ira-
tokbeii állapítsák meg, ki állította <ezt a Va-
lótlanságot. 

Worzsikowszky Károlyné: Ezt nem le-
het. A vizsgálati iratok titkot képezrek. 
Különben is az igazgatóság Vizsgálata meg-
történt és elégtételt szolgáltatott miaidany-
nyiunknak. 

B&tuskánlé; Nekem ez nem elégtétel! 
És nékem 'elégtétel kell, A két leirat pedig 
nincs is összhangban egymással. 

Worzsikowszky Károlymé: Kár az ügyét 
tovább bolygatni. Le van zárVa az ügy. 

BtV (tuskáné: Te könnyen beszélsz. Tel-
jesen kivontad magad a gyüjtőkocsi mű-
ködéséből. 

Lendvm Sándor: Kár az ügyet tovább 
is bolygatni. 

Bartuskáné: Engem gVansuitások és 
támadások értek. Ezekért elégtétek kérek 
és ez jcgois kívánságom. 

Obláth Lipót: A választmány elismeri 
kegyelmes asszonycím érdemeit. Hogy tá-
madások érték, arról: nem tehet senki. Min-
den jótékony és nyilvános működésből 
szoktak ilyen hangulatok kikelni. A vizsgá-
lat 'kiderítette, hogy korrekt volt az egylet 
működése. Most imár be van felezve a do-
log, Nem lehet egyebet tenni, minthogy a 
választmány mindazokkal szemben, a.ú et 
gyanúsítások értek, méltatlanul, elismeré-
sét fejézi ki érdemdús és fáradtságot nem 
ismerő működésükért. 

Bortuskáné: Hangsúlyozom, nekem elég-
tétel kell. Nem igaz, rágalom állit ás, 
hogy a bárányokat elárvereztük. És tudni 
akarom, ki volt az, aki a vizsgálat során ezt 
álíitott-a. 

Worzsikovszky Károlyné: Mondom, ezt 
nem léhe-i. -A dolog letárgyalódott. Jelentsd 
ki, hogy aljas rágalmiazó volt. aki ezt állí-
totta. 

Bf:$\us<káné: Nem nyugodhat meg. Alá-
való rágalommal illették. 

Bokor Adolf megérti Bartuskáné föl-
háborodását. A támadások méltatlanul ér-
ték. De .azt képzeli, bogy amikor a választ-
mány, egy intellektuális emberekből álló 
társaság kijelenti, hogy a gyanúsított höl-
gyek egészségüket és fáradtságot nem ki-
méivé dolgoztak és ezért köszönetet mond 
nekik, miután a . vizsgálat megnyugtató 
eredményét már a lapok is közölték, nagy 
elégtetek Nagyobb, mintha a támadásokat 
rektifikáltatná. A mostani ülés jegyzköny-
vében pedig nyomatékosan kifejezést ad a 
választmány ennek az elismerésének. Ebben 
megnyugodhat. 

Worzsikowszky Károlyné: Annál is in-
kább, m'után az ügy már ugvis le van zárva. 

Bar,tuskáné: -Nincs lezárva, mig kellő 
•elégtételt nem kapunk valamennyien. 

Worzsikowszkyné: Térjünk napirendre. 
Bartuskáné kívánja, hogy a gyüjtőkocsi 

leszámolást még egyszer közölje a L.pók-
ban az egylet. 

Warzsikowszkyné: Azért fizetni kell. 
Az egyesület nem fizethet, die ha magad 
rríegfizeted . . . 

Bartuskáné: Csudálatos, hogv minden-
nek ellenie vagy, ha rólam van szó. 

Worzsikowszkyné: Szegén vek vagyunk. 
Bartuskáné: Mindig szegények vagyunk, 

ha rólam van szó. Máskor soha! 

A választmány végül is elfogadta Po-
kor Adolf indítványát, mire Bartmknné, 
majd Obiáth Lipót is elhagyták az ülést. 
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(Nójayníé lemártddsa.) 
Lendvai Sándor jelenti, ihogy a köz-

pont kéri a legpontosabban összeáltlitott 
•tatisztikai kimiutatásolk myolc napon belül 
való elküldését arról, Ihogy az egylet új-
szeged! kórházában hány beteget kezeltek, 
toiilyen, volt a betegségük, valamint ponto-
san .elkészített . kimutatást kér a befolyt 
jpénzbeli és anyagbeli adományokról Is. A 
Jrivánt kimutatások összeállításáról gondos-
kodul fog a választmány. 

özv. Harváth Lajosné álelnöknő elköl-
tözése miatt bejelentette alelnöki tisztségé-
ről való lemondását és az egyesületből való 
kilépését. A választmány a lemondást saj-
nálkozással és végzett működéséért 'nyilvá-
nított köszönettel tudomásul vette. Nántfty 

Dezsőné aielnöknő, aki fennállása egész ide-
je alatt nagy buzgósággal vezette az uj-
szegedi kórházat, 1— szintén elköltözés mi-
att — .bejelentette tisztségéről való lemon-
dását. Lendvai Sándor ,ezzel kapcsolatosan 
iniditványczzla, hogy a választmány mond-
jon köszönetet Nónay /Dezsőnének érdem-
dús működéséért. 

Bokor Adolf: Nónay né érdemei melleit 
inem mehet el csak ilyen egyszerűen a vá-
lasztmány. Indítványozza, hogy a választ-
mány adjon sajnálkozásának kifejezést tá-
vozás i fölött és nehéz, érdemekben idus és 
önfeláldozóan végzett munkájáért meleg 
köszönetét és .elismerését fejezze .ki. 

A választmány egyhangúlag igy is ha-
tározott. 

fl főszámvevő szerint uj jövedelmi forrásokat 

nem uj adóterhekkel keli teremteni 
— A város létesitse a fehérfői halgazdaságot. — 

(Saját tudósítónktól.) A Fehértó haszno-

sításának legújabb aktái ismeretesek a kö-

Könsóg előtt. A Földbirtokbank ajánlata kap-

csán Scultéty Sándor főszámvevő szombaton 

beadványt intézett a tanácshoz. A beadvány 

nemcsak ellenzi, hanem tüzetesen meg is in-

dokolja azt, hogy a városnak nem szabad 

kiadni a kezéből a fehértói halgazdaságot. Az 

érdekes és értékes beadvány, amelynek nj 

hangja nekünk különösen azért kedves, mert 

városi tisztviselőé, a többi között a követke-

zőket mondja: 

— Még 1909-ben az országos halászati 
felügyelőség tervet dolgozott ki a Fehértó 
területén létesítendő halastóra. 

Az országos halászati felügyelőség a lé-
tesítendő 'halastavat 2.200 kat. holdnál jóval 
kisebb területre tervezte, igy ás az akkori 
munkaárak alapul vétele mellett az összes 
költségek 1,150.000 koronát tetteik volna ki, 
mi sem természetesebb, hogy a mai árak 
mellett a 2.200 holdnyi területnek halastóvá 
való átalakítása jóval többe kerülne. Rész-
letes számításaim eredményeül, amely szá-
mításoknál szakértő véleményét is kikértem, 
jelezni bátorkodom, hogy a mai árak mellett 
a halastó ikiópitése holdankint legalább 1.600 
koronába kerülne, annak építési költsége 
8200 holdas halastónál 3520.000 koronát tenne 
ki, az építés folyamata alatt tőkekamat vesz-
teség eimén 5%-ot számítva 176.000 korona, 
árfolyamveszteség az épitésre felveendő köl-
csön után 6% kai számjtva 240.000 korona, 
rendkívüliek 64.000 korona, vagyis összesen: 
4,000.000 koronát tenne ki az az összeg, ame-
lyet, a halastó létesítésére kellene fordítani. 

Ezen összegbe n halastóval kapcsolatos 
összes beruházások benfoglaltatnak, igy be 
van számítva az intézői lakok építési költ-
sége, a munkáslakok felépítése, iparvasut a 
kettőshatári mesrállónál lótesitendő rakodó 
állomáshoz, istállók és egyéb épitkezési költ-
ségek. 

Az igényelt összeg nagysága bizonyára 
sokakat kétségbeejt, hogy a város közönségé-
nek szabad-e ily nagymérvű vállalkozásba 
belefogni,' mások előtt pedig, bizonyára azt 
a kételyt támasztje, hogy az ily óriási mérvű 
befektetés a városra mint erkölcsi testületre 
nézve, előnyös lehet-e vagy sem? 

Ha végig nézünk ma a költségvetésünk 
bevételi rovatain, ugy találjuk, hogy bevéte-
leink egy jó része különféle, községi adók, 
fogyasztási adók, vámok beszedésével van biz-
tosítva és ha látjuk azt, hogy az ily jöve-
delmi források előteremtésére ismét külön-
féle adók behozatala van tervbe véve, ön-

kéntelenül azon kell gondolkoznunk, ha már 
egyszer nem lesz mit megadóztatná, akkoi-
vajjon miféle bevételi forrásokat fogunk te- ' 

remteni, amely a város fejlődésével fokozatos 
kiadásokat fedezni lesz képes. Erre azt a 
sablón szerinti választ kapjuk, hogy a város 
jövedelmeit fokozni kell. 

(Szerintem a jövedelmi források megte-

remtését nem uj adókkal és a polgárság ter-

heinek emelésével kell előteremteni, hanem a 

városnak magának kell létesíteni olyan vál-

lalatókat, amelyek a polgárságnak olcsó pro-

duktumaival kedvezményeket szolgáltatnak, 

de amellett a városi pénztár javára bőséges 

haszonrészesedést nyújtanak, ' 

•Első ilyen vállalatnak kellene létesíteni 
a fehértói halgazdaságot és minden olyan 
törekvést, amely odairányulna, hogy a vá-

ros ezen kincses kamrájának hasznát és gyü-

mölcsét mások akarják elhalászni, meg kelle-

ne akadályozni, de nem aszerint a régi köz-

igazgatási rend szerint kellene eljárnunk, 

hogy nem adjuk oda, mert nekünk többet ér 

és ismét pihen az ügy évekig, hanem vegyük 

a fehértói halgazdaság ügyéi napirendre és 

készítsük elő azt ugy, hogy a halastó meg-

építéséi lehetőleg még ez évben kezdjük 

meg. 

ügy tudom, hogy a fehértói halgazdaság 
terveit a mai viszonyoknak megfelelőleg a* 
országos halászati felügyelőség most dolgoz-
za át, azt azonban nem tudóm, hogy a ter-
vek mily nagyságú halastó létesítésére ké-
szülnek, de megjegyezni kívánom azt, hogy 
egy 2.200 holdnál kisebb halastó létesítését 
gazdaságosnak nem tartom. 

Jelentésemben előbb jelezni bátorkodtam, 
hogy a fehértói halgazdaság létesítése, az 
összes költségekkel mintegy 4 millió koronát 
igényelne, amely beruházási költség 50 éves 
lejáratú kölcsönnel 6%-kai számítva évi 240 
ezer korona annuitás! öszegnek felelne meg. 

Ezzel szemben a halastavak termelő ké-
pessége holdankint legalább ,225 kilogram ha-
lat számítva, kiitesz az évi termelés mennyi-
sége összesen 4950 métermázsa halat. Nem 
teszek túlzott számítást, ha a halak kilogra-
monkinti árát két korona 50 fillérben számí-
tom, akkor is a nyers bevétel összege éven-
kint kitesz 1,237.500 koronát és ha a bevéte-
lekből levonom az évi annuitás összegét 240 
ezer koronát, a főiintézp, intézők, halászok, 
műszaki közegek, napszámosok számát ásom 
szerinti illetményét; amely az ország tó-
gazdaságainál holdankint 80 koronát tesz ki, 
igy 2.200 holdnál 176.000 korona, a halak ete-
tése holdankint 150 kpronát számítva, a 
vágóhiidról kikerülő hulladék figyelembe vé-
telével 330.000, egyéb költségek 191.500, ősz-
szesén 937.500 korona. Jelentkezik az összes 
kiadások levonása után tiszta haszonként 
évenkint 300.000 korona. 

Számításaim reális ©lapon nyugszanak, 
minden hozzáértő szakértő utánszámitása 

annak helyit fog adni, sőt remélem, hogy é 
tényleges eredmény annak idején sokkal ked-
vezőbb eredményeket fog elébünk tárná. 

(Hogy mennyire igaz számításom, aa>t 
legjobban bizonyítja a Fehértó házi. keze-
lésű halászatának eredménye, amely már a» 
előző évben minden etetés és befektetés nél-
kül 800 métermázsa halat termelt, holott a 
vadhal tenyésztéssel szemben, amiként a* 
most a fehértó kihalászásával folyamatban 
van, legalább hatszoros eredmény érhető t i 
a szakszerű kezelés és a halak etetéso által. 
De a hal egységárául számításba vett kilo-
gramon kiinti 2 korona 50 filléres egységárat 
is oly alacsonyra vettem, amelynek megva-
lósulása minden kétséget kizár, mivel a fe-
hér-tói halgazdaságban nemes pontyon kivül, 
amely bár a legolcsóbb halnak minősíthető, 
de kilognamonkint legalább 2 korona 50 fil-
léren értékesíthető, még drágább halfajokat 
is, igy süllőt, és harcsát is tenyésztenénk, 
mert ez utóbbi Salfajoknak a tenyésztése is 
kiválóan bevált. Figyelembe veendő még a 
lialak értékesítésénél, ihletve az általam be-
állitott egységáraikkal szemben az a körül-
mény is, bogy Szeged város közélelmezésér* 
nem igényelt halakat bizonyára nem 2 ko 
rona 50 fillérért fogjuk kilogrammonkint ér-
tékesíteni tudni, mert a mi fehértói halgazda-
ságunk halait 3 óra alatt a budapesti, 8—10 
óra alatt a bécsi piacra exportálhatjuk, mert 
nyilvánvaló, bogy felesleges halaink ked-
vező értékesítésére a Fehértó mellett, elhú-
zódó vasútvonal olyan kedvező támpontot 
nyújt, amelylyel az ország egyetlen halgaz-
dasága sem dicsekedhetik. 

:Ha figyelembe venni méltóztatik azt, 
hogy a mi fehértói halgazdaságunk lenne aa 
ország legnagyobb halgazdasága, a Fehér tó 

mentén létesítendő intéző lakok, halászlakok, 
munkásházak, magtárak, malom, istállók? 
műhelyek és iparvasut létesítésével egy uj 
kis várost teremtenénk, igen sok embernek 
megélhetési és kereseti forrást nyújtanánk a 
Fehértó építésével, talán alkalmunk lesz a 
háborúból visszatérő munkásainknak munka-
alkalmait szolgáltatni, ezek a körülmények 
is mind azt igazolják, hogy a halastó létesíté-
sének kérdése ma már a napirendről nem ve-
hető le. 

Végül még csak arra kívánok kiterjesz-
kedni, hegy a halastó ügyét közigazgatási-
lag meg valósithatónak nem tartom, mert h a 

ilyen alapokon indulnánk kii, akkor is azt 
javasolnám, hogy ,adjuk oda bérbe, mert a 
város mint erkölcsi testület adminisztraciója 
üzletvezetésére nem alkalmas, nehézkes. 
Ugyanezért a véleményem az, hogy a fehér 
tó i tógazdaságot csakis részvénytársasági 

alapon lehet megteremteni, vezá!\ni és fenn-

tartani. Alakítsunk részvénytársaságot és * 
részvényeknek legalább 90%-át a városi 

pénztár javára kellene fenntartani. 

V A S S MOZGÓ-SZÍNHÁZ 

:-: TELEFON 807, :-: 

Vasárnap, február 25-én 

Vigjáték esték. 

Asta Mieisen feHéptéveS. 

Vica a nevelőben 
Vígjáték 3. részben. 

Előadások délután pontosan 5 órakor kez-

dődnek. Az utolsó e lőadás negyed 9 órakor. 
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Tízezer hold városi föld eladása. 
(Saját tudósítónktól.) A jelekből 'ítélve a 

legszélesebb körökben keltette a legnagyobb 

érdeklődést az a 'pénteki számunkban meg-

jelent cikk, amely a következő eszmét pen-

dítette meg: adjon el a város hatalmas bir-

tokából 5—10 holdas parcellákban tízezer 

hold földet első sorban háborút 'viselt sze-

gedi parasztoknak, esetleg özvegyeinek vagy 

utódainak. Szegeden köztudomás szerint ha-

gyomány az, hogy ,a városnak földet eladni 

nem szabad. Ezen a konzervatív elven épül 

fel évtizedek óta a várospolitika. Akár-

mennyire változtak meg a viszonyok ép a 

legutolsó években, , akármennyire belátják 

egyesek, hogy a városi földek egy csekély 

résízének eladása a mai földárak mellett a 

városra kitűnő üzlet volna, akármennyire 

átérzik annak a szociális áldásnak jelentő-

ségét, hogy a háborút viselt szegedi pa-

rasztot örökiföldihöz juttassa a város — nem 

tudnak szabadulni a hagyománytól, W e l y 

évtizedeken át az volt: ,a város ne adjon al 

földet. 

Megirtuk első cikkünkben: mi megpen-

dítjük, felkaroljuk ezt a szép és okos eszmét, 

amely nem a miénk. Megpróbálunk a "meg-

oldás módozatairól közvéleményt teremteni. 

Ép azért az eszmék tisztázása céljából helyet 

adunk a legellentétesebb véleményeknek, j 

Mai számunkban magszólaltatjuk 'Bokor Pál, 

polgármester-helyettest, akinek osztályába 

ez az ügy tartozik és Scu\téty 'Sándor .fő-

számvevőt, aki a kérdésnek különösen pénz-

ügyi részéről mond el értékes dolgokat. • 

Bokor Pál szerint a város jövedelmi for-

rásának a legbiztosabb bázisa a föld, 'azért 

helytelen politikának tartami, ha a 'városi 

földekből a mai árak mellett 'eladnának. 

A bérföldek ma már 'nem két százalékot jö-

vedelmeznek, mint valamikor. Ép nagy föld-

birtoka juttatja 'Szegedet a többi vidéki 'vá-

rossal szemíben abba a kellemes helyzetbe, 

hogy nagy kölcsönöket is, 'ha szüksége'van 

rá, könnyen és aránylag előnyös 'föltételek 

mellett tud szerezni. Pénzügyi előnyök ilyen 

lépésre semmi esetre sem túrnák rá. Azt az 

elvet elfogadja, "'hogy azoknak a parasztok-

nak, akik a háborúban rokkanttá váltak, 

vagy azok özvegyeinele, ' esetleg 'utódainak, 

akik elestek, földet juttasson a város. De 

csak olyan területből, amely nehezen kezel-

hető. Ilyen szegedi paraszt azonban 4 500-

náll semmi ,esetre se lesz több. Ez azonban 

csak akkor lehetséges, ih-a a város megépít-

teti a rendes nyomtávolságú tanyai vas-

utat. A földeladásból befolyó 4—5 millió 

koronát lehetne erre a célra fordítani. 

Scuitéty Sándor főszámvevő a követ-

kezőket mondja: 

— Ha a város földibirtokainak egy bizo-

nyos (hányadát, mondjuk '10.000 hottdat örök 

áron eladná, a város háztartására a követ-

kezőleg alakulna annak pénzügyi mérlege. 

10.000 hold ihomokföldbérlet után a hal-

dantei riti haszonbért átlag 30 koronájával 

számolva, a város bevétele most 300.000 ko-

rona. Ebből le -kell vonni azt az összeget, 

amelyet adó elmén fizetünk, holdankint 

számolva 50 fillérrel 5000 korona. Marad 'a 

város jövedelme cimén 295.000 korona. 'Tiz-

ezer hol'd homokföld eladásából befolyna 

1200 koronájával ' számolvá holdankint 12 

millió korona. ,Ennek 4 százalékos jövedel-

me kiitenne 480.000 koronát. 'Ehhez számo-

landó a földet vásárolók által fizetendő vá# 

rosi pótadó összege, holdankint 30 fillérrel 

számolva 3000 korona; összesen 483.000 ko-

rona. A mái jövedelem 295.000'korona, vár-

ható tiszta bevételi többlet tehát 188.000 

korona. 1 

A jó homokföld holdankinti átlagos ára 

a békeidőben 1000 korona volt, a földadó 

nyilván tartási hivatal adatai szerint a ho-

mokföldek ma sem kelnek el 1200 koronánál 

drágábban. Jgy túlzott számításokat a föld 

eladásából várható bevételi többletek révén 

magunknak nem (alkothatunk, mert azok a 

magas földárak csakis a város körüli és 

fekete földek eladásánál voltak 'elérhetők, 

sokszor négyszögölen kint 6—10 korona. 

En a magam részéről pénzügyileg elő-

nyösnek tartom a földek egy bizonyos ré-

szének eladálsát, de olyan megszorítással, 

hogy az eladandó terület nagysága ne es-

sék a föld árának rovására. 

A földek árából befolyó 12,000.000 'ko-

ronának 4 százalékos gyümölcsöztetését 

csak hozzávetőleg vettem számításba, mert 

helyes pénzügyi politika mellett (bizonyára 

módjában iesz a várás közönségének a föld 

vételárát nem 4 százalék .mellett, hanem sok-

ka! előnyösebb módon befektetni. , 

A szenátus nem ad 
teljhatalmat Wilsonnak 

Hága, február 24. A .Central News 

Washingtonból azt a hirt kapta, hogy a 

szenátus jogügyi bizottsága elutasította azt 

a törvényjavaslatot, , amelynek az 'volt a 

célja, hogy az elnök teljes hatalmat nyer-

jen a tengeri és szárazföldi haderő felhasz-

nálására vonatkozói! ag, hogy igy tartsa fenn 

•az Egyesült-Államok semlegességét. A bi-

zottságnak az a nézete, hogy az alkotmány 

elég hatalmi jegot ad az elnöknek és hogy 

ezt szükségtelen kibőviteni. 

Wilson elhatározta, hogy március 5-re 

rendkívüli gyűlésre hivja össze a szenátust. 

410 hadosztály a nyugati 
fronton 

Bécs, február 24. .A N. Fr. Presse-nek 

jelentik Lugandból: A római Tribun a angol 

és francia forrásból azt a jelentést kapta, 

ihogy csak napok kérdése és meg fog indul-

ni a döntő offenzíva a nyugati hadszintéren 

és az antant seregei ezúttal a győzelem 

minden reményével fogják 'kezdeni a táma-

dást, mert számra és fölszerelésre nézve 

túlnyomó fölényben varrnak a központi ha-

talmak hadergje fölött. A német hadvezető-

ség a legnagyobb erőfeszítést fejtette ki a 

nyugati hadszintéren. Százha'tvanhat had-

osztályt vont össze, de azokkal Franciaor-

szág egymaga' száznegyven hadosztályt 

állított szembe, Anglia ipedig kerek száz 

hadosztályt és Belgium tizet. Ami a fel-

szeretést illeti, az antant hadserege még 

sohasem volt ennyire harcrakész és mig a 

németek mindössze tízezer ágyúval rendel-

keznek, az .angolok és franciák ütegei tizen-

ötezer ágyút számlálnák. 

A képviselőház ölése. 
Budapestről telefonálja tudósitónk: A 

képviselőház szombati üléséi délután fél 4 

órakor nyi'tchta mteg Szász Károly alelnök. 

Schmiedt Károly munkapárti szász 

képviselő kijelentette, hogy meggyőződése 

szerint ,— ha az erdélyi szorosokat jobban 

őrizzük — legalább két hétig védeni lehe-

ket't volna Erdélyt. Elmondja, hogy egyest 

falvaikban mennyi "gyújtogatás történt és 

hogy saját katonáink mennyi pusztítást 

vittük véghez. Igy Keresztényfatván egy 

századparancsnok minden harmadik háza't 

föl gyújtatott és fölrobbanttá tta a (kaszár-

nyát, valaltnint a szeszfőzdét. Ebben az ügy-

ben is ívizsgáijáitot követek Követeli ezen-

kívül a hazaárulók és szökevények vagyo-

nának elkobzását. Szeretné, ha minden ro-

mán híve lenne az egységes Magyarország 

eszméjér.tek. Reméli, jhogy a rámán 'kérdés 

ezúttal gyökeres és évszázadokra kiható 

•megoldást fog nyerni. A jelentést tudomá-

sul veszi. 

Háttér . István támadja a gazdasági 

szabadsággal visszaélő mozgótokét. Köve-

teli a kisbirtokok szaporítását. A jelentést 

néni veszi tudomásul. 

Ezután Tótji János szólalt fül. Foglal-

kozik a 'háborúval. A m'agyar néprtek joga 

vau tudni, (hogy 'mi lesz a, jövője és miért 

vérzik. Adjon erről a kormány programot. 

Tudnunk keik m?t Kapnak, akik a hazáért 

mindent föláldoznák. Foglalkozik gróf Khuen 

Héokrváry Károly ujéVi beszédéve!. Azt 

mondja, almikor Kimen Héderváry először 

tette be a lábát a parlamentbe, megkezdő-

dött a képviselők pénzzel való /vesztegetése. 

Megemlíti a iPrpp Zoltán-féle vesztegetési 

ügyet és 'foglalkozik áz 191i>-íki képViselő-

vá'aísztáscíklcal. —<_ A munkapárt újévi had-

üzenetére az a válaszunk, — mondja — 

hogy nem lesz addig béke és az oirszágbatj 

áldásos munka, amig más kormány nöm 

jön. A jelentést nem veszi tuddmásul. 

Elnök ezután a vitát megszakítja. In-

dítványára elhatározza a Ház, ihogy legkö-

zelebbi ülését hétfőn .tartja meg. Kijelenti 

még az elnök, ihogy a terv szerint a jövő 

hét folyamán 'még ülésezni fog a Ház és 

csak a következő héten lesz 'szünet. A több-

ség ezt az indítványt is elfogadta. 

A Ház ülése háromnegyed 9 óraikor 

ért véget. 

PDlIÜB TüSlM 
férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb eég. :: 

Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. 
Telefon 854. 

Széebengi-tér 17. 
Telefon 855. 
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Elfogták a Fehérvári-uti 
rablógyilkost. 

Budapestről Telefonálja tudósítónk: ; A 

Hatvani csendőrség szombaton elfogta , és 

ttítartózíiatta Búzás Józsefet, alki pár nap-

pal ezelőtt Budapesten meggyilkolta és 'ki-

rabolta Gui^mtijw Ármin Fehérvári-uti ék-

szerész feleségét. w 

Búzást Hatvanon Schiffer Vilmos ei-

pészmester ismerte fel, ia'kinél cipőlét javít-

tatta. Mig a cipész szakadt cipőjét foldoz-

ta, Búzás elbeszélte, ijogy szegszárdi szü-

letésű és ,a 44-ik gyalogezredben szolgál. 

Amióta ta 'harctéren pregsebesült. könnyebb 

szolgálatot (taljesit Reidhenbergben. Most 

Selmecbányára akar utazni a tnővéréhez. 

Amikar Búzás eltávozott az üzletből, 

Schiffer Vilmos azonnal a csendőrségre 

sietett, Jaíhol jelentette, hogy a !Féhérvári-uti 

rablógyilkos, pár perc előtt .távozott öl az 

üzletéből. i 

Még a déilelőtit folyamán a (hatvani gőz-

malom környékén egy Aigner, József inevii 

katona egy Búzáshoz hasonló 'fiatalember-

rel t'aláíilkozőtí, (Aigner útját foly.ta'va közöl-

te .ezt .a (gyanúját a vele épen szémtfe jövő 

két csendőrrel és rármpatott a .távozó fia-

talemberre. Búzás jópeni ebben a pillanatban 

nézett hátra. Mikor meglátta, hogy rámu-

tatnak, futásniaík (eredt. 

A két csendőr nyomban utánavetette 

maigát a rablógyilkosnak, .alki a szolntfti 

vasútvonal mfentétt menekült. Hogy a me-

nekülése könnyebb legyen. Búzás eldobta a 

kabátját is. Futás köziben még egy csoma-

gol is eldobott 'magától, amit a csendőreik 

később megtaláltak. A csomagban !hét da-

rab női aranyóra, három férfi aranyóra, 

egy ezüstóra, három aranylánc, néigy női 

nyaklánc, egy amulett és négy karkötő volt. 

Búzás 'menekülése, közben három kilo-

méternyi egérutat .ny'ert. A csendőrök, .hogy 

könnyebben folytathassák az üldözést, szin-

tén eldcjbtálk kabátjaikat. Közben Búzás Hé-

tért ,a vasútvonaltól a mezőre, itt azonban 

ia nagy 'hóban .nem tudott gyorsan mene-

külni. Eközben a csendőrök két lövést tét-

lek a .menekülő rablógyilkos után, azonban 

•egyik sem Talált. * 

Csaknem egy |él órán keresztül .t'artott 

a vad hajsza. Búzás .végre is Hatvantól ihé^ 

kilométernyi távolságra, a kimerültségtől 

összeesett. Mikor a csendőrök beérték, igy 

szólt: . I : 

— Hagyjának egy kissé pihenni, majd 

aztán mindent .el fogok 'mondani. 

A csendőrök visszakísérték iBuzást Hat-

vaniba, ahol kiiíallgaitása során beismerte, 

hogy ö gyilíktítia meg és rabolta ki Gutt-

inann Ár'minnét. A rajblógyifkosság napjá-

nak estéjén érkezett Hatvanba. Vallómása 

során elmondta .még. Ihogy a rátílégyiJkos-

ságban bűntársa is-Volt iPeAripr Jenő galíciai 

menekült stze'mAlyéhien. A gyilkosság után 

a Rác-fürdő közelében iválta'k el egymástól. 

Az ékszereken kivül .mindössze 100 korona 

készpénzt találtaik Búzásnál. 

Guttmánn Ármin, a meggyilkolt asszonJ 

férje egyébként szombaton hazaérkezett a 

keleti harctérről Budapestre. Elmondta, 

thogy j,\ parancsnoksága táviratot kapott 

Budapestről, hogy (miután a felesége meg-

halt, azonnal (haza áceftl jönnie. Lembergben 

tudta meg a magyar lapokból!, hogy a fele-

ségét meggyilkolták. 

Á rendőrség még at .szombati nap folya-

mán megállapította Gutfmannn!, hogy mi-

lyen értéktárgyiak hiányoznak az lüzlet'éíből. 

Az este folyamán letartóztatta a rend-

őrség Kópéik Emíliát, Búzás kedvesét is, a 

kit átkisér'tdk a rendőrségre. 

Beszélgessünk. 
A fahonvéd: Szomorú farsang volt az 

idei is. Álarcot nem tett fel senki, de azért 
sokan jártak áloreásan. 

Én: Némelyek ezt. farsang nélkül is meg-
teszik. Mindig embere válogatja. No de azért 
volt itt is, ott is di nom-dánom. 

A faonvéd: Hej, pedig tudhatnák, liogy 
a dánomból lesz a bánom. Erre a bánomra 
aztán itt volt a hamvazó .szerda. De sok ha-
mu is elfogyott. Most már tudom is, hogy a 
háztulajdonosuk miért is nem szórták teld 
hamuval a házuk előtt való járdát. Ham-
vazó szerdára tartogatták a készletüket. 

Én: Nincs a világnak az a. hamuja, 
amely erre a napra elegendő volna. És ma-
napság az emberek, nem is a saját fejükre 
szórják a hamut, hanem a mások szemébe. 

A fahonvéd: Ennek is megvan a maga 
oka-foka. Sokat megláthatnak mostanában 
az emberek, érthető tehát, liogy akinek vaj 
van a fején, port, vagy hamut igyekszik hin-
teni a mások szemébe. 

Én: Telii hintett szemmel is meglátható, 
ha valaki nem a tisztesség, az igazság útját 
járja. 

A fahonvéd: Mióta a háború tart, padig 
már jó ideje tart, hogy a jó Isten akárhová 
tegye, az utak mind görbék lettek. És görbe 
uton bajos is az egyenes járás, különösen 
.amikor az emberek sem tudnak, vagy akar-
nak egyenesen járni. 

Én: A görbe utak pedig egyenes helyre 
visznek. 

A fahonvéd: Nono, esaik az a baj, hogy 
az emberek jó része arra számút, hogy a sok 
görbeséggel ki-kerületi az egyenes helyet. 

Én: A Lombroso elméletét is oda, kel-
lene módosítani, hogy kevesebb őrültekházát 
és több börtönt. 

A fahonvéd: A börtönbe valót, ha meg-
felelőek a viszonyai, jobbára az őrültek há-
zába irányítják. 

Én: Annyi bizonyos, hogy mostan álian 
bajos megállapítani, hogy ki is a szent és 
ki is az őrült. 

A fahonvéd: Az a szent, akinek maga fe-
lé hajlik a keze. Jobbára mindenkinek maga 
felé hajlik, alig van már olyan, akinek a sze-
gények felé hajlana. 

Én: Pedig sok. a kelleténél is több van 
ezekből a páriákból. Itt nálunk is. A nagy-
körúton kiv-ül egymás mellett vannak a nyo-
morbanyák. 

A fahonvéd: Csudálatos, hogy amikor 
szinte kiordit a viskókból a nyomor, mit sem 
lehet hallani a jótékony egyesületek műkö-
déséről. Ugy látszik, belefáradtak a műkö-
désbe, vagyhogy félnek a hidegtől. 

Én: A nyomor hidegétől. Az embernek 
akaratlanul ás eszébe jut a gazdag ember, 
meg a zsöllérjének a históriája. Az t. i., hogy 
amikor a zsöllér rimánkodva halasztást kért 
az adóssága megfizetésére, a gazdiag ember a 
szolgáit hivatta he és azokal dobatta ki a 
nyomorgó páriát, még pedig azzal az indo-
kolással, hogy a nagy nyomor láttára meg-
hasad a szive. 

A fahonvéd: A sziveknek most nem meg-
hasadni, hanem kinyílni kellene. Aki pedig 
kedveli, viseli a jótékony cimet, gyakorolja 
is, ha az a hivatása. Ne csak akkor állja-
nak elő a jótékonyság angyalai, amikor ordó-
hullásra van kilátás, hanem amikor a jóté-
konyságot gyakorol ni kell! 

Én: Szájjal mindenki győzi, de szivvri 
annál kevesebben. És azoknak jusson a segít-
ség, akik a könyörületesség alamizsnájára rá-
vannak szorulva. 

•A fahonvéd: Egyszóval az özet azok 
egyék meg, akiknek küldték, ne .pedig egész-
ségesek lakmározzanak belőle. 

Én: Igy is mondhatjuk. És ha a beteg 
katonák eszik meg az őzet, akkor nem lesz ok 
néminemű vizsgálatok elrendelésére, sem pe 
dig finoman, enyhén és megcukrozva tálalná 
fel a vizsgálatból folyó Ítéleteket. 

A fahonvéd: Igazán prédaság, hogy ami-
kor cukorhiányban szenvedünk, még az íte-
leteket is megcukrozzák. 

Én: .Mostanában nem a másét hívják re-
bántsvirágnak, hanem azokat, akik a másét 
bántják. 

A fahonvéd: Az illetők virágok lehetnek, 
de mákvirágok . . . 

bekövetkezett az, amit tőlünk lehetőleg igyekeztünk 
elkerülni s amitől szerettük volna kedves, hü vevő-
közönségünket niegkimélni. Olyan példátlan módon 
drágultak 

az összes gyártási nyersanyagok, munkabérek, szál-
lítási költségek, hogy csak emberfeletti nehézségek-
kel tudjuk á Diana-sósborszeszt régi kiváló minő-
ségében és erősségében a közönségnek adni. Nem 

ember, aki nem ismerné e súlyos viszonyokat, s aki | 
ne találná ily körülmények között érthetőnek, sőt j 
jogosnak, hogy a Diana-sósborszesz árát újra kellett? 
szabályoznunk. De fia majd elkövetkezik 

a 
és ismét helyreállanak a háború előtti állapotok, akkor | 
mi is sietni fogunk érvénybeléptetni közönségünk | 
részére azokat az eladási árakat, melyek régebben j 
fennálottak. Ezidőszerint a 

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30 jj 
nagy » » » » » 3.501 
legnagyobb „ „ „ „ 7.— 

D I A N A k e r e s k e d e l m i r.-t. 

Budapest, V., Nádor-utca 6. 

i e l l e r Á r m i n 
irógépszaktízlet és 

javító műhelye. 
Szeged Széehsnyi-tér 8. Telefon 363. 

rógépszaiag-szénpapir (carbon) és használt 
rógépek á l l andóan raktáron. Vidéki rendelé-
sek aznap intéztetnek el. telefonhívásra azon-

nal jövök. 
imiui iHiEauHiiHiiMMMHiMinniinini i iNuiiHii l i i iuu 

SPŐKET falpakáink j 
valódi háború előtti 
talpdarabokkal és li-
nóleummal vizmen-
tesitjük. Férfi cipő MlWM HMtt l | 
női K. 5.—, gyermek 4.— korona. | 
GwMlitipSji saláí! bBrtilppa! mtnttilt ínten. : 

I H o r v á t h I s t v á n n á é s T s a \ 

Siegeti, Eossutti £.-iüEáPut 9. Telefon\w \ 
Fatalpu cipők olcsón kaphatók. \ 

iiHHuMMnaMniasaiHHsnaiuiininuiniimimi 

bástyái HOLTZER MARÓIT 
es 

Dr. SZABÓ BÉLA 
cs. és kir. 46. gy.-e. főhadnagy 

febr. 25-én Gyulafehérváron házasságot kötnek. 

Minden külön értesítés helyett. 
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Cicatrícis íőispán a Lipótrend 
lovagkeresztjét kapta. 

Dr. Cicákkifi Lajos főispánt á király 

— mint tudósitónk jelenti — a Lipótrend 

lovagkeresztjével tüntette ki. A kitüntetés, 

amely a magyar közigazgatási világ együk 

dolgához leginkább értő, nagyerályü, nagy-

tevékenységű és képzett vezető tisztviselő-

iéi érte, a hivatalos lap 'egyik legközelebbi 

számában jelenik meg. 

Cicatrícis Lajosra hátoimas főispánság-

nak tömérdek munkája nehezedik. Cson-

grád-megyében,, ahol felnőtt. és 'kivételes 

tehetsége , naggyá izmosodott, erényeinek 

méltó értékeléséhez régtől fogva 'nagy nép-

szerűség kapcsolódott. Alkotó erélyét és 

•nagy népszerűségét együttesen Chirdeti a 

Szentes határában elterülő Cicafalva, sze-

gény embereik egymás mellé 'épített . sok 

szerény, de csinos' és egészséges otthona, 

amelyet hozzáértéssel ''ő tervelt M és biztos 

gyakorlati érzékkel ő építtetett meg. 

A megyéi mellett két törvényihatósági 

joggal, felruházott város főispáin'ságát tölti 

he Cicatrícis. Hódmezővásárhelynek es zkö-

zei három éve Szegednek .is főispánja. Ná-

lunk uj ember volt a közigazgatási életnek 

ez a régi, kipróbált és, alapos vezéremhere, 

de egy értékes karrier minden fénye aján-

lotta szere tétünkbe. Mindenki tudta róla, 

hegy tehetsége, tudása, alapossága és eré-

lye voltak azok az .erények, amelyek abba 

a pozícióba fölemelték, amelybe scfcan bele-

születnek. Mindenki tudta róla. hogy keve-

sen vannak inkább otthon a közigazgatás-

ban, mint ő. Mindenki tudta ró-lva, hogy 

percek alatt átflát olyan helyzeteket, ame-

lyek megoldásán .mások napokig töprenge-

nek, anélkül, /hogy ugyanarra a helyes ered-

ményre jutnának, mint p. 

Hamar .otthon lett nálunk is. Sok mun-

kája között egyre több 'időt és ifáradságot 

szentelt a (mi ügyeinknek. Nincs törvény-

Ihatóság'a az országnak, amelyben nagyobb 

lenne 'a rend, mint. azokban, amelyeknek ö 

áll élén. Az előtt, aki ismerős. a viszonyok-

kal, nem túlzás ez, sőt .nem is uj dolog. 

• Méltányolni pedig különösem azok tudják, a 

kik ismerik .azokat a feladatokat, amelyek 

a háború alatt ,a 'tör,vényhaltóságokra nehe-

zedtük. Cicatirici-s törvényhatóságaiban min-

dig .a legsimábban, a legpontosabban és a 

legnagyobb rendben bonyolódtak le ezek a 

munkák, ami nem kis mértékben érdeme uz 

ő hozzáértésének, gazdag gyakorlati ta-

pasztal afainak ! és minden uj helyzettel 

könnyen megbirkózni képes szaktudásának. 

Az ;a tapintat és megértés, aihogy a 

közgyűlési tanácskozásokat vezeti, ma jnáir 

közmondásos. Az az erély, amellyel dolgo-

zik, mindnyájunkat .hivefvé avatott. A leg-

érdem'eselfcb és legértékesebb emberek kö-

zül való, akiket királyi kegy a háború lalaitt 

kitüntetett. ' Ezért 'van,, ihogy érdemeinek 

— amikből .bőven szerzett — megkoszorú-

zása Szegeden is minden körben a legtel-

jesebb örömmel találkozott. A legelső volt, 

aki Cicaíricis maglas kitüntetéséhez igratu-

ilált, 'Sájidar János belügyminiszter. Szege-

den szombatom délután üerjedít el a kitünte-

tés hire és már Üs nagyon sokan üdvözöl-

itek fiz ez idő szerint Szentesen tartózkodó 

főispánt. 

— Időjárás. Nyugat felöl hőemelkedés 

várható, elvétve csapadékkal. 

PROGNÓZIS: Nyugaton enyhébb. 

Déli hőmérséklet: — 4.2 fok Celsius. 

— Magyar miniszterek Bécsben. Bécsből 
táviratozzák a Budapesti Tudósitó-p&k: Gróf 

Tisza István >miniszterelnök szombat regge l 

dr. Marsovszky Ivor titkárral Bécsbe érke-
zett és a Magyar Házban szállt meg. A dél-
előtt folyamán a miniszterelnök hoaszaV* 
megbeszélést folytatott a magyar kormány 
Bécsbén időző tagjaival: dr. Teleszky Jáuo* 
pénzügyminiszterrel, báró Harkányi János 
kereskedelemügyi miniszterrel és báró Ghil-
lány Imre földművelésügyi miniszterrel. A 
miniszterelnök azután az ugyancsak szombat 
reggel Bécsbe érkezett Szurmay Sánc! r hon-
védelmi miniszternek, valamint báró Roszner 
Ervinnek, a király személye körüli minisz-
ternek látogatását fogadta. 

— Előléptetések. Kdtai Pál István, Sikari 
Kovács 'Zoltán, Poniesán Ádám, Sztukity Vil-
mos, Schpii dt János, Giilde János, Baranyai 
Gyula, Faragó István, Zi mányi János, Czér-
na Gyula, Szabó Géza, Kolaucb Károly, Ko-
hányi Gyula, Márton Benedek, Tóth Gyula 
és Kihetykó Károly 5. honvéd gyalogezred -
beli zászlósokat hadnagyokká, Vidats István 
és Rónay Imre 3. honvéd huszárezredbelí 
hadnagyokat főhadnagyokká léptették elő. 

— Berzevicsy Aloert levele választóihoz. 

Budapestről' telefonálja -tudósitonik: Berzh-

viczy Albert .levelet intézett budai 'válasz-

óihoz, (amelyben közli, ihogy .ai király a fő-

rendiház örökös tagjává kinevezte. Mandá-

tumáról lemond. ÍElh'atározásáb'ain .az a kö-

rülmény Is közrejátszott, hogy egy nagyobb 

szabású történelmi müVén dcilgozik, amely 

minden idejét igénybeveszi. 

— Árvíz elleni védekezés. A földművelés-
ügyi miniszter leiratban értesítette Szeged 
hatóságát, -hogy tiszai árvizveszedelem ese-
tén védekezésre a katonaság rendelkezésre 
áll. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester ez-
zel kapsiólátosan azt közli, liogy Szegeden 
árvisveszedelemről szó sem lehet és a minisz-

teri leiratnak nincs más célja, mint az óva-
tos intézkedés megszervezése meglepetéseik 
ellen. 

— Kinevezések. Az igazságügyminiszter dr 
Honheiser „Sándor -a szegedi királyi ítélőtáb-
lánál alkalmazott bírósági jegyzőt a IX . fi-
zetési osztályba sorozott jegyzővé, dr. Szőke 

<Muská fii-virágok. 

- Wilfrid W. Gibson. — ' 

Azsoblidipcerkényófi, pohárba téve 

Égőn vöröslemk a lámpaféttybe 

Virágaim,"— a tiszta, kékes éjen, —-

Mig valamerre, távol, egymagán. 

Sötét torka utcák párázatábmi, 

Ott felejtve a város zsivajában 

Szegény öreg HŐ nyög a 'nyoszolyát! . . 

Megtörve, szomjan, fénytelen szemekkel, 

— Gyűrt főkötője homlokára esve — 

A félhomálybajw, kezem fogva lágyan 

Szól: „Még ma mit sem adtam el, nem ettem, 

Fiam, végy hat filémyit s lesz ma ágyam!" 

Élénk vörösben 'égve 

Nekem virul ma szépen 

A dus muskátli-csokrom 

A csilktglolau éjben — 

Mig ágynak esve, valahol 

Megtört öreg nő haldokol . . . . 

8 holnap halottá): lesznek a virágok. 

Minden szépségük vesztve — és falán 

Minden vágy, minden 'kinzó báArtt elhal 

Egy reszkető fejű agg ajakán . . , 

A sóhaj elszáll, a pohár' ürítve, 

Mint Cléopatra:. mély álomba sülyed 

8 nem árul már virágot soka többet! . . . 

i ZSOLDOS BENŐ. 

A párisi tél. 
Irta: földeáki dr. Návay Aladár min. tanácsos. 

A szál ingózó hó, a kandallóban pattogó 
fahasábok kékeszöld szinbe játszó lángjai 
visszaemlékeztetnek olyanokra, amik elmul-
tak ós talán soha vissza nem térnek. 

A párisi tél jut eszembe, a tengeri éghaj-
latú Páris, esős telével. 

Mert a párisi tél nem hideg, nem zi-
mankós, de kevés megszakítással szakadat-
lan esőzésekből áll. Néha-néha a temlpera-
tura 1 -száll ugyan a fagypont alá, de csak 
egy-két napra, hogy a kezdődő hideget az-
után ismét az eső váltsa fel. 

(Nagy ritkán hópelyhek is elkezdenek es-
ni, fehér lepelbe akarván öltöztetni a ÍSzaj-
uaparti világvárost, ez azonban vajmi rit-
kán sikerül, a lió széjjel esve bukik az asz-
faltra, vagy a gránitkcckákra és ha tartja 
is egy kicsit magát, a világváros sokasága, 
könyörtelenül széjjeltiporja s a fehér leplet 
hamarosan hamuszürke majd fekete sárten-
gerré változtatja. 

A ipárisi tél mégis a legszebb. 
Ilyenkor lüktet az élet legjobban, a pá-

risi otthon van kedvenc világvárosában, a 
külföldiek, a gazdag amerikaiak, angolok, 
spanyolok szintén megérkeznek s elfoglalják 
helyüet a nagy párisi társaságban, .amely 
oly sokoldalú, oly sok árnyalattal bir, any-
nyira különböző, de egyben mégis egyforma, 
hogy mindenki otthonosan érzi magát a 
hozzáillő és neki megfelelő milileu-ben. 

A társaság teljes számban együtt van, 
az esős téli napokra esik a haut#-*Ú3on, a 

boulevardokon ilyenkor legnagyobb a for-
galom s a permetező esőben, amely már 
megszokottá vált, száguldnak az autók a 
egymás mögött tolongnak a gyalogjárók 
ezrei. 

A haute-volée-nak ,az elegáns párisinak 
különben sincs sok köze az utcához. Lakk-
cipőjét szemernyi viz sem érintheti, szolgá-
latkész lakájok tartják föléje az óriási er-
nyőt arra a rövidke kis útra, amelyet háza-
kapujától kocsijáig megteuni kénytelen és az 
elegáns établissement-ek, áruházak szolgái 
ugyancsak óriási esernyőkkel lesik a jövő 
autót s udvariasan segítik ki a liennülőt s ki-
sérik a bejáratig. 

:A párisinak tehát nem kell tartani az 
időjárás mostoha-ágától. Januárban ínég a 
Riviéra sem versenyezhet Párissal, inert az 
azúrkék ég ínég hideg s ezért a párisi ilyen-
kor legszívesebben falai között marad. 

A társadalmi élet a legzajosabb. 'Az esté-
.lyek egyre irtásra következnek, a Clubok, a. 
legelőkelőbbek is zsúfolva k, a színházakban 
premierek, a lapok Mondáin rovatában a pá-
risi előkelőségek nevei, különös érdekessé-
gek, bülöncz milliárdosok, a művész és iró 
világ ötletei élénkítik és teszik érdekesebbé 
az élettől lüktető Párist. 

Ujabb és ujabb szenzációk keletkeznek s 
minden napra esik legalább egy oly külön-
legesség és érdekesség, mely egy napig szó-
beszéd tárgyát képezi, 'hogy azután másnap 
egy ujabb vegye át rövi-d uralmát s ejtse cso-
dálatba és bűvölje el a világváros lakosságát, 
még azokat is, akik n fénytől és pompától 
messzire esnek. 
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— A főorvos felhívása a közönséghez. 
Dr. Wolf Ferenc tisztifőorvos a közegészség-
ügyi viszonyok szanálása érdekében felhí-
vással fordul a közönséghez: A közönségnek 
egy kis jóindulata és fegyelmezettsége — 
mondja a főorvos — lényegesen tudna segí-
teni a helyzeten, ha a kerültei orvost, mint a 
privát orvost is a hívásáról reggel 8 óráig 
értesítené. Ebben az esetben az orvos a láto-
gatások beosztását ugy intézhetné, hogy- a 
hívások még aznap elintézést nyerhessenek. 
A főorvos arra is fölhívja a közönség figyel-
mét, hogy sürgős orvosi segélj" szükségének 
esetén, például vérzés, hirtelen rosszullét, 
bármilyen baleset, csonttörés stb. közvetlenül 
a mentőkhöz folyamodjanak, akik a beteget 
haladéktalanul a kórházba fogják szállítani. 

— A rekvirált készletek beszolgáltatása. 

Báró Kürthy Lajos az Országos Közélelme-

zési Hivatal elnöke távirati rendeletet inté-

zett Szeged polgármesteri hivatalához, amely 

tiek értelmében a rekvirált készleteket most 

már mindenki haladéktalanul beszolgáltatni 

köteles. Aki ezt elmulasztaná, az ellen meg-

tudni a kihágási eljárás. 

— Gondoskodás a rokkantakról. A Rok-
kantügyii Hivatal szombaton leiratot intézett 
dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez, 
amelyben értesíti, hogy Pestvármegye kö-
zönsége megvásárolta a váczi Kobrak-cég 
kereseti telpet, hogy ott a Rokkantügyá Hi-
vatal a rokant katonák részére ipari kereseti 
telepet létesítsen. A rokkant katonák váci 
kereseti telepének az a célja, bogy a külö-
nösen megbízható és munkás, de csonkoltsá-
gának és bénaságámak következtében magán 
munkaadóknál célszerűen el nem helyezhető 
rokkantak megélhetését közös munkájuk 
szervezésével és értékesítésével biztosítsa. A 
kereseti telepen fölvehetők lesznek azon sú-
lyosabban rokkanttá vált (lábamputált, bé-
nalábu) vagyontalan, elsősorban családos és 
feddhet len, erkölcsös életű katonák, akik: 
a) rokkanttá válásuk előtt- a bőripar vala-
mely ágát, mint önálló mesterek űzték; b) 
rokkanttá válásuk előtt a bőriparban mint 
segédek működtek; c) a magyar királyi 
Rokantügyi Hivatal rokkantiskoláinak hőr-

1 ipari tanmiihelyében kiképzést és az ipar 
üzésére képesítést nyertek. A váci telep m 
bőripari szakiskola jellegével fog bírni. A 
rokkantak számára 60 családi házat is építe-
nek, amelyeket elsősorban a legsúlyosabb 
rokkantak és legalább 3 gyermekes család-
apák fognak kapni. A learat kéri a polgár-
mestert. hogy a törvényhatóság területén 
tartózkodó rokkantak figyelmét ezekre aa 
előnyökre hivja föl. 

— Termeljünk paradicsomot. A polgár-
mesteri hivatal közli: Az északi és skandináv 
államok a háboru okozta viszonyok követ-
keztében a paradicsomot használják konzer-
váló szernek. Így remény van rá, hogy a pa-
radicsomban az idén igen nagy lesz a keres-
let és azt jó áron lehet értékesíteni. A para-

dicsom-termelés fokozása ezek szerint ugy 
állami, mint magánérdek szempontjából kí-
vánatos. 

— A szegedi kávésok néhány hét előtt 
kérvényt intéztek Sándor János belügymi-
niszterhez, amelyben a zárórának éjjeli 11 
óra helyett éjjeli 13 órában való megállapí-
tását kérték. A belügyminiszter most leirat-
ban értesítette Szeged polgármesteri hivata-
lát, hogy az időközben megjelent szigorított 
zárórarendelet is akadályozza a kérelem tel-
jesítésének lehetőségét. 

— Rekvirálják a kilincseket. A hivatalos 
lap szombati száma rendeletet közöl a fel-
szerelt aj tó ve retek hadi célokra való igénybe-

vételéről, kicseréléséről és beszolgáltatásáról. 
*Az igénybevett veretek a következők: 1. ki-
lincsek és gombok, 2. kilincsrózsák, 3. kulcs-
lyukpaizsok, 4 zárpaizsok és 5. ajtófogaotyuk. 
A kicseréléssel meghízott vállalatok vagy 
szervek alkalmazottaikat igazolvánnyal lát-
ják el, hogy a vállalat a kicserélés végre-
hajtásával meg van bízva. A kicserélési 
munka .megkezdését, előre kii kell hirdetni. A 
kicserélő vállalatok vagy szervek alkalma-
zottainak az épületbe, lakásba, üzlethelyisé-
gekbe való belépését- mindenki köteles meg-
engedni. A rendelet ellen vétők elzárással 
büntethetők. 

— Üdvözlet az olasz frontról. A következő 
tábori levelezőlapot kaptuk: Szántó Lukács 
szakaszvezető, Kiss Zoltán önkéntes őrvezető, 

Károly szegedi Ítélőtáblai bírósági joggya-
kornokot a szabadkai járásbírósághoz jegy-
zővé, Romancsik Mihály szegedi királyi tör-
vényszéki Írnokot a csongrádi járásbíróság-
hoz telek könyvvezetővé nevezte ki. 

— Hamza Géza ítélőtáblai elnök. Hamza 
Gézát, a szegedi törvényszék volt elnökét, aki 
mint táblabíró jött Szegedre és az utóbbi idő -
ben a kolozsvári ítélőtáblánál mánt tanács-
elnök működött, -a hivatalos lap szombati 
híradása szerint, a király a pozsonyi ítélő-
tábla elnökévé nevezte ki. 

— Árdrágítók. Nagygyörgy Jánosné fekete-
azóli lakos, a szombati hetipiacon 3 korona 
60 fillért kért 30 deka szalonnáért, Simon 
Ferencnó pedig egy koronáért árulta a tej 
literjét. (Előállították őket a rendőrséjen, ahol 
dr. Temesváry Géza kihágási biró Nagy-
györgy Jánosnét 15 napi elzárásra és 100 ko-
rona pénzbüntetésre, Simonnét pedig 20 napi 
elzárásra és 200 korona pénzbüntetésre itélte. 

— Cukorborsó vetőmag. A Monori Magyar 
Magtenyésztési Részvénytársaság átiratban 
értesítette Szeged hatóságát, hogy nagyszerű 
minőségű borsóvetőmaggal rendelkezik. Aki-
nek cukorborsó vetőmagra van szüksége, 
forduljon a Magyar Magtenyésztési Rész-
vén y t ársa sághoz. 

— Méhészeti szakelőadás Szegeden. Mint 
korábban már megirtuk a Méhész Újság 
szerkesztősége február hó 25-én délután 4 
órakor rendezi a városháza közgyűlési ter-
mében második nagy méhészeti szakelőadását 
Az előadás éppúgy, mint a korábbi minden-
valószinüség mellett igen látogatott lesz, mi-
vel a közeli vidékről is számosan bejelentet-
ték részvételüket. Akik fenntartott helyre 
igényt tartanak és telefonon eziránt a fiős-
páni hivatalhoz fordulnak a kívánt hely ré-
szükre fenntartatik. (Telefon: 601.) Az elő-
adást a már ismertetett tárgysorozat mellett 
tartják meg s különös fő érdekessége Kará-
csonyi Aladárné és Ludrig Ede előadása, kik 
ugy a kezdő, mint gyakorlott méhészekhez, 
valamint a nem méhészkedő közönséghez al-
kalmazkodva tartják meg előadásukat. Elő-
adás végeztével a rokkant katonáknak mézes 
süteményeket fog Karácsonyiné kiosztani. 

A párisit Páris nélkül alig lehet elkép-
zelni. Meg jelenésével. viselkedésével hozzá-
idomult városaihoz és az első pillanatra meg-
látszik róla a párisi. És mégis mily nagy 
különbség van párisi és párisi között! 

Mily élesek a határfalak az egyes társa-
dalmi rétegek közt s mily nagy aristokrácia 
van a látszólagos demokráciában! 

A Faubourg St-Hermáin, az egykori za-
jos Szajna-jobbparti városnegyed, széles lwu-
levnrdjával, szük, hidegen előkelő utcáival, 
vár szilárdságú palotáival, csendes és népte-
len lett a köztársaság alatt. 

Az arisztokrácia, a royalisták, bon apa r-
tisták visszavonultak s nem törődnek az or-
szág dolgaival, Nyáron leutaznak birtokaikra, 
télen pedig a Faubourg palotáiba költözköd-
nék be s a címeres kapuk nappal is zárt 
tölgyfa ajtaja csak nagy ritkán nyílik ki és 
ad utat a ház ura fogatának. 

Csak az est árulja el, hogy a palotákban 
a téli napokon mozgalmas élet van, a csillá-
rok kivillanó fénye sejteti, hogy a vissza-
vonult arisztokrácia termeiben élénkség 
uralkodik. 

Történelmi nagy nevek viselői többnyire 
egymással köb le ködnek, a Quart ier-SSt. Gor-
illáin a maga saját külön életét éli ós palo-
táinak urai egymásnak adják a látogatást. 

A régi divatú Louis XX V. stilü, vagy 
roeeoeo és empire szalonokban titkos álmo-
kat szőnek az elmúlt, nagy időkről és vissza-
várják a régi fényt és pompát, amikor még 
a Tnileriákhan volt „Empererur" reménytel-
jesen szövik a tervezgetések fátyolát és tár-
gyalják a „Roi" utódjának eshetőségeit. 

Még itt is igen eltérők ia nuance-ok. 
A bornapartisták a császárra esküsznek, a 

royalisták, a hourhonok és ismét még egy ár-
nyalat, az orleanisták az orleansi ház szeren-
cse csillagának feljövetelét várják. 

Esős téli napokon az ódivatú ősi termek-
ben, melyeknek főékessége. a sevresi vázákkal 
diszitett széles kandalló, folyik le a hanté-
arisztokrácia társadalmi élete. 

Sokkal zajosabb életet él a harmadik 
köztársaság vezető társadalma. 

A bourgoisie-hől kialakult ujabb keletű 
pénz-arisztokrácia, az elegáns Öhainps-Eli-
sées-bm lakik, az amerikai milliárdosok pe-
dig a csendesebb Étoile-avenue-ket foglalták 
le maguknak, palotáik ott vannak egymás 
mellett, valóságos angol és amerikai, város-
negyedeket alkotva. 

A Ghamps-Ely'seés-lani, annak palotáiban 
zajlanak le a hantosai son fényes estélyei, az 
ötletesnél-ötletesebb i rjszerüségek, amelyek 
azután szóbszéd tárgyát képezik az egész vi-
lágon. 

A meggazdagodott francia polgárokkal 
vetekednek az amerikai milliárdosok, az 
újonnan épült Hotel-óriások pompával beren-
dezett szalonjaikban a<jják ebédjeiket. 

A fényes Cáfé-resta uran tok-bati pezseg 
az élet, az operajegyed vendéglőiben dis-
kréten ebédelnek, a Montmartre mulatóiban 
fehér mellényes, frakkos gavallérok hozatják 
a drága étkeket s töltögetik a gyöngyöző 
pezsgőt,, a clubokban is élénk az élet, vigan 
folyik a játék és a színházak is telve vannak. 
Éjjeli ,12-kor végződik a nagy opera előadása, 
az elegáns hölgyek tündéri látványa vonul 
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j el a bámuló előtt. " 
Lakkcsizma® fehérnadrágos, lófarksisakos 

gárdisták állnak díszben az opera előtt, 
autók százai robognak el s a Café-de-La-Paix. 
a Café-deéParis megtelik a soupé-boz ülőkkel. 
Éjjel egy órakor él és élénkül meg jobban 
Páris s éli víg, vidám, gondtalan életét. 

Az eső, a párisi tél esője lassan szitál, 
de azért sokan kiülnek a Cafék terasszára s 
a parázsló szénnel töltött vasketrecek mellé 
telepednek és beburkolózva szürcsölik forró 
italukat, megelégedetten nézve az elvonuló-
sokaságot, a tova sikló autókat. 

A szalonokban is forró a levegő, a külön-
böző parfümök illata összevegyül, hóditóvá 
tesz, a vendégek búcsúzkodnak s a lakájok 
szertartásosan nyitják a kocsik ajtajait. 

A M.cmuartre-on. is, vig az élet. A kora 
reggeli órákban ébredő gyenge nap alig bírja 
elzavarni a mulatókat, a piros frakkos ci-
gány még húzza a vad amerikai muzsikát és 
a mulató Páris az ébredő munkás Parissal 
találkozik. 

Ilyen volt a, békés boldog életű Páris és 
most itthon a hó nagy pelyhekben szállingó-
zik. Leesik az utca kövezetére, diadalmasam 
megbirkózik, hiszen segítségére van az erős 
fagy, lerakódik, szorosan egymásba fonódik, 
erős réteget alkot, mely ropog a járók lábai 
alatt. Fehérre varázsolja az egész tájékot. 

Ilyenkor, ilyen téli napon az ablaknál 
állva, a gomolygó hó láttára visszajönnek x 
régi emlékek. .Tél esik rájuk gondolni, visz-
sza gondol ni azokra a naspokra és kedves em-
lékekre, amelyek talán soha vissza nem jön-
nek, . . . . a párisi életre, a párisi télre. 
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(Lőrinc András káplár, Vass György önkén-
tes őrvezető és Paner Zoltán önkéntes káp-
lár a 46-osok nevében szives üdvözletüket 
küldik az olasz frontról. 

— öngyilkos tözrzászíós. Budapestről 
.jelenti tudósítónk: Ernő Miklós tüzérzászlós, 
fcomogy megy ei földbirtokos- csütörtökön dél-
iben fél egy órakor az István-uti szanatóri-
umban mellbe lőtte maigát és meghalt, A 
földbirtokost régi idegbaj gyötörte, a harc 
térről, ahol megszerezte a ktis eziüst vitézségi 
érmet, súlyos idegsokkal az István-uti szana-
tóriumba került. Hátrahagyott levelében azt 
írja, bogy idegbaja miatt lett öngyilkos. 

— Gyanús halál. A rendőrsági sajtóiroda 
közli: Török István Petőfi Sándor-sugárut 
Ő&. sz. alatti lakost pénteken délután halva 
találták lakásán. A halál okának kétségtelen 
wiegállapitása végett holttestét a városi köz-
kórház hullaházába szállították, ahol a hofe-
ifstet föl fogják, boncolni. 

— Állomásparancsnoksági kihallgatás 
sebesült és beteg tisztek részére. Az összes 
állománycsoportbli tisztek és tisztjelöltek, tiszt-
viselők és tisztviselőjelöltek, akik sebesülten, 
nagy betegen a hadszíntérről a mögöttesor-
ezágrészekbe visszatérve, helyőrségi, vagy tár-
tai ék k ó ríli w.akb;ai, vagy magán ápolásban vagy 
ebyébként szabadságon vannak, hogy mint 
könnyen sebesültek és lábadozók a póttes teknői 
vagy más helyen szolgálatokat teljesitenek, és 
akiknek az állapota csak némileg is megengedi 
az állomásparancsnokságnál Szegeden (Szent-
Siáromság-ut&a 2. ez.) f. hó 27-én d. u. fél 4 
érakor megtartandó állomásparancsnoksági 
kihallgatáson személyesen megjelenni kötele-
sek. Azok a havidíjasok, kiknek állapota az 
állomásparam'snokságnál való személyes meg-
jelenést kizárja, ezt a körülményt honvéd (ka-
tonai) orvosi bizonyítvány előterjesztése mel-
lett az állon; áspa rancsn ok ságnak Írásban vagy 
közvetítő személy utján bejelentik. Azok a tisz-
tek (tisztjelöltek), akiknek szabadságolása tiszti 

! felülvizsgáló bizottság határozata alapján tör-
! tént. a szabadság tartama alatt orvosi megvizs-

gálás végett a kihallgatáson nem kötelesek 
megjelenni. Állomásparancsnckság. 

— Milyen fémtárgyakat kei! beszolgáltatni 
A fémrekvirálás folytán magánosoknak a 
niekel főzőedényeket, sárgaréz mozsarakat, 
.gyertyatartókat, vasalókat fél kilós és ennél 
nagyobb sárgaréz súlyokat, sárgaréz hab-
verő üstöket, veresréz fürdőkályha hengere-
ket, veresréz mosó és takarék tüzíhelyüstöket; 
kereskedők és iparosoknak üzleteikből ugyan-
ezen tárgyakat, valamint fél mm-nél vasta-
gabb sárga ós veresréz lemezeket, sodronyo-
kat csöveket, sárgaréz ajtókilincseket és 
kulcseimeket, ócska sárga és veresrezct kell 
beszolgáltatniuk. 

— ÓRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, 
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K. 
Korzó kávéház melleit. — Telefon: 1538. 

— „Fonnyadt babérok44 a cime a VŰSS-

mozi vasárnapi slágerének, Izgalmas művész-
tragédia, szenzációsan beállított hatalmas 
szinházégés teszi roppant érdekessé. 

— Városi gépkocsi fuvarozási üzem te-
lefon szám 374 és 598. 

-— A tea népszerűsége. A tea a tej és kávé 
hiánya folytán ma egy háztartásban sem 
hiányozhat. Ajánlatos, hogy minden család 
lássa el magát nehogy ebben is hiányt"erez-
zünk. A legjobb minőségű tea fajták még 
előnyösen beszerezhetők Glück Lipót cseme-

ge üzletében, Kelemen-utca. — Telefon-szám 
901. 

— A Tctmús Rezső szerkesztésében megjelenő 
Szegedi Hírlap legújabb száma válogatott 
szenzációkkal szolgál. Rendkívül érdekes 
cikkeket közöl a szegedi aktuális kérdésekről, 
riportjiati pedig valóban elsőrangnak. Külö-
nös megemlítésre a következő cikkek érde-
mesek: Egy 74 esztendős asszony kálváriája, 
gipszkötés helyett vizesborogatás, SSok mun-
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ka vár a lakásbérleti bizottságra, Hogya» 
lehet a rendeletet kijátszani, Egy szegedi 
család története, Miig az apa a fronton küzd, 
Pardon, báró Lippai vagyok, Az ntolsó be-
tyár, Sziliészjárás a városházán, Gyúrd meg 
a polgármestert, stb. Egyes szám ára 20 fil-
lér. A Szegedi Hírlap minden tőzsdében kap-
ható. 

Tanul junk idegen nyelveket a Városi 
nyelvsikolában. Telefon 14—11. 

Apró történetek. 
— Régi idők emlékei. — 

Még emlékezetes téli választáson történi, 

amikor Ivánkovics Jánpg "rókup plébános, ké-

sőbb rozsnyói püspök, lépett fel dr. Babó Emil 

ellen, A tanyai nép még soha neim tapasztalt 

.számban jött he kocsin szavazni. Dermesztő 'hi-

deg volt a zabla odafagyott a lovak fezájáhost 

és a tanyai magyarok bajuszáról jégcsapok 

lógtak alá. Ám a polgártársak mit sem törődtek 

a hideggel, vigan igyekeztek a tanyákról a vá-

rosba. egyenesen a szavazó helyiség elé. Kiözfb* 

persze nagyokat húztak a kulacsból. Ssáverő-

sitő ás került és 'lelkes nótaszó hallatszott a« 

egész uton. sőt a városban is. Délután már biz-

tosra lehetett venni Bahó megválasztását, d* 

a tanyái nép még egyre tömegeit a városba. 

Este a pártvezérek arra kérték a népet, hogy 

menjen 'haza,, ne kívánjon már szavazni, mert 

sose lesz vége a választásnak. A tanyai magya-

rok azonban nem mozdultak, élni kívántak al-

kotmányos jogukkal. Éjifél felé vagy háromezer 

többsége volt Babónak (Ekkor azt mondta Babé 

egyik "bizalmi férfiénak, Bodó Ferenc alsó-

tanyai gazdának, "hogy fogjon he és menje* 

haza. ne fagyoskodjék az Isten szabad ege alatt 

Boidő rá. se hederített a kérésre, hanem várt 

türelmesen, inig szavazhatott. Hajnali három 

órakor került rá a sor. Almikor leadta a szava-

zatát és kjöt't a teremből, a városházán felcsen-

dült. a három órai barngszó. A magyarnak fel-

ragyogott a szeme és dr. Kószó Istvánhoz for-

dulva, 'a. bajusz alatt mosolyogva, mondta: 

— Mégis csak érdemös vót várni, tekintető* 

ur. Legalább meghallottam, hogy buzik a pap-

unk a lélékváltság harangot . . , 

Gárdonyi Géza, amikor még Szegeden uj-

ságiróskodoit, valami csekélységből kifolyólag 

párbajba keveredett egyik újságíró társával. 

A segédek kandiban, állapodtak meg és a két jé 

barát, szerető szivrii, boihém lelkű ..skriber 'meg-

vívta a véres kimenetelű párbalt, Gárdonyi 

törvény elé, majd a Vasasszentpéter.uteai ál-

lamfő gtkázíb a került. A bennlakók nem igen jé 

barátságban voltak Hatzinger úrral, az Allam-

foglbáz aikikori igazgatójával, akinek amikor 

csak lelhetett, bor.sot törtek az orra alá. (Elég 

nagy orra is volt fhozzá.) Persze az igazgaté 

se maradt adós és éppenséggel nem lelhet mon-

dani, hogy különös szeretettel ajnározta volna 

a „vendégeket." Egy szép napon Hatzinger ur 

meglátogatta a gondjaira bízott báránykákat. 

Gárdonyi az eresz alatt üldögélt, szájában hosae 

sznszáru pipával, a tintatartó előtte a földön, 

a kutyanyelv pedig a dérdén. Így irta jóizi 

történeteit 'Göra már mint Gárdonyi Géza. 

Hatzinger ur látva az iró kényelmetlen helyze-

tét, gyöngéden rászólt, hogy miért nam hozat 

magának asztalt. Gárdonyi továJbb is a földre 

szegezte a szemét, rá se tekintett a .jbörtös-
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istenre." hanem osalk félvállról, csöndes (han-

gon, alhogy ö már szo'kott, válaszolt: 

— Egy rabnak igy dukál . . . 
* 

Boldog emlékezetű Kremminger Antal volt 

a nagy viz után való időben a Belváros pré-

post-plébánosa. Mindenki szerette a kedves be_ 

szódii, .jószívű és vidám -kedélyű öreg urat. 

Egyszer, amint a napi sétájából az Iskola-alt-

eán hazafelé igyekezett a paroe'liiára, előtte el-

szaladt egy gyerek, köszönés nélkül. A gyerek 

vidáman hancúrozott, majd elesett a járda kö-

vezetén és hosszában elterült. Kreamminger a 

gyerekhez lépett, felemelni akarta s közben azt 

mondta a pityergőnek: 

— Látod, fiaim, igy jár. aki a püspöknek 

nem köszön. 

A gyerek (másihová való lehetett az Istei* 

adta) feltekintett a. 'földről a plébánosra és 

még (mindig eltörött mécsessel, mintha mente-

getni kívánta Volna magát, szólt: 

— Tudta a fene, hogy kend a püsipök . . . 
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MŰSOR: 

Előadások kezdete negyednyolckor. 

V A S Á R N A P D. LT.: Künn a bárány, benn a 

farkas. Félh ely ár a kk a 1. 

VASÁRNAP ESTE: Csárdáskirálynő. Pá-
ratlan, egyharmados. 

OSÜTÖSTÖK: Három a kislány• Énekes já-
ték. Páros, kétharmados. 

CM 
L— 
cxs URÁNIA 
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CB Itlagy. Tudományos Színház 

oa 

ÍV * 

Vasárnap, február 25-én 

Szenzációs műsor! 

W I O O £ I I S S 

felléptével: 

A dinamit 
Szociális dráma 4. részben. 

Előadások délután pontosan 5 

órakor kezdődnek, utolsó előadás 

negyed 9 órakor. 

Gyermekjegyek csak az első e lőadásokra 

érvényesek. 

PÉNTEK: Először. A családfő. Operett, há-

romharmados, 
iSZOjMIBAT D . U. Névtelen asszony. D r áma . 

(Madame X.) 
SZOMBAT ESTE: Másodszor. A családfő. 

Operett, egyharm a dos. 
VASÁRNAP D. U.: Zsuzsi. Paraszt vigjáték. 
VASÁRNAP ESTE: Harmadszor. A családfő 

Operett, kétharmados. 

A családfő. A színházi iroda jelenti: Pén-
teken kedves operettet mutat he a színház: 
A családfő címen. A darab Berlinben került 
bemutatóra, .akkor Selige Baluuinnak hívták 
s mű soron van h osszú hón a pok óta ma is. 
Szerzője Kolló Valter, a németek népszerű 
komponistája. Rendkívül mulatságos meséje 
egy végrendelet furcsa kikötése körül forog 
s tele van kacagtató helyzettel. Kitűnő szere-
van benne Dóri Rózsinak, aki egy dajkát-ját-
szik, továbbá Kunossi Ellának, Viola Mar-
gitnak, Os erényi Adélnak, Szilágy inénak. Á 
férfiak közül ÍScdymossy, Sugár, (Szilágyi, 
Matány és Ihász játszák a főszerepeket, 
s589BHB«scGBaa*es5aBaniiBa92!:!Si>asBacBsseaaBGKS!9Bi>?m 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 

Kiadótulajdonos: Várnay L. 
e's?B!®B®ffliBBBHsssaBasHsaffiaHa0SiaBK!2S2S®ffiBBa«aiaaE8®KSiSBrass!S® 

fiBBBBBBBBBMHBSBBMMffiHMSBaffiSBESSSBBBKBHBaBSBSSae- . 

Dr. Paló ocz M É É speciális OPDDS 

B U D A P E S T , IV., Károly-kőruí 2. szám. 

Sok évi óriási speciális praxisa foiyíán teljes biztosság-
gal, felismeri és kigyógyítja ugy férfiaknál, mint nőknél 
a titk< s- és nemi-betegségeket, valamint az azokból 
származó összes bajokat. Rendel hétköznapokon d. e. 
10—12-ig, d. u. 3—5-ig. Ha személyesen lehetetlen volna 
megjelenni, válaszbélyeges 'levélre szívesen ad díjtalan 
felvilágosítást afelől, hogy otthoni kúrával hogyan sza-

badulhat meg gyökeresen a bajától. 

111 
és mindennemű egyéb értékpapírokra elő- p 
legeket folyósít és azoknak véte ére, el- g 
adásááa, nemkülönben egyéb pénzügyi 2 
müveletekre megbízásokat előnyös felté-

telek melleit teljesít a 

Szesoűi B i l i löiíifcaa 1 
Szeged, Kclcsey-utca 11. 

• 
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SÍ 
0 

előfizetési ára S. 
. 58.- kor. egy évre . . . 

fé lévre . . . 14. — 

negyedévre . , 7. — 

egyhónsfjra . . - 40 

5 k * .t-v 

egy évre . . . 28.— kor, 

félévre . . ' — „ 

negyedévre . . 7.— „ 

A P R O H í R D E T E S E K . 
f*|és í / g a r a vej»*> n 

mielőbb a híres Lei zin-

ger-féle f o g c s e p p b ő 

Üvegje 70 filterért xi p-

ható Leinzinger Qvuu 

gyógvszp.rfárábsn Szered, 

Széchenyi-tér. 250 

Kaj&uliás, fcafker-ps 

gyorsan elmuiik s Lem-

zinger-fele „C h i a a h a j-

s z e s z * által. Ára K ?-5f 

Kapható Lb'fwnge ÁH ula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér 250 

H a j ő s z ü I és elten 

csakis az ártalmatlan Lein-

zinger-féle „Hajrestorer" 

használja. Ára 1 K 50 fiit. 

Kapható Leinzinger Gyuia 

gyógyszertárában Szeged 

Széchenyi-tér. 250 

Izzad vaiesmetg tass-

része? Ugy használja s 

d Leinzinger féle kiprc-

öátt szert. Üvegje 70 K-

lérárt kapható Leinr.ingt r 

gyógyszertárában Szegeo, 

Széchenyi-tér. 250 

Gyomor bajosok di-

csérik a Leizinger-féje 

vyoinorcsepp jó hatásét, 

Üvegje 1 koronáért kap-

ható Leinzinger Gyula, 

vrtyvszertárában Szerv-

Széchenyi-tér, 250 

Legjobb baffesfő as 

országosan elismert Leit-

zinger-fáls. Ár a 4 korona. 

Kapható Leinzinger Gyui , 

gyógyszertárában Szege©, 

Széchenyi-tér. 25' 

• • 1 > • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

* Tüzelőanyagok f 
TelefenszámoH 

Bank 385 

különösen emény hul íadékfa, mely egyenlő értékű 
a egj >bo hasábfával, továbbá mindennemű hasábP 
u. m.: bükk, gyertyán, szil, dorong stb. fajok-
ban kiölezve íűiy szerint és teijes kocsirakományon-

kint állandóan kapható. • = 
R e t o r t a faszén cement mész, kátrány, 
elszigetelőíemez (kavicsos és parafás) nád al-

iandó nagy raktára. Raktár 231 

Szegedi EJanlkegyesylet Részv.-Társ. 
M rei-utca 21. és 15. a. b. 

z ö r m e - á r ú k , 
boák, muffok, stb. a eggondosabban vegyileg tisztittat-
nak. - Plüseh és bársonygőzölés szakszerűen készül. 
| . , N T 3 I A T C ^ I HelmefesfHs ueortlszílfú Ipartelepén, Szeged, Hazlmzg-u. 14. Telefon 1075, 

t ^ l l a J U Á l FlPhUzieteb: atilla-n. 10. (Ualérla-tér s.) Telefon m , Gizella-tér3.Telefon 1055 

Vidéki fióküzletek: ZENTA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISKUNFÉLEGYHÁZA. 



Szeged, 1917. február IJJSLAI AU YATRGHÖZÁG M 

ü 

a 

m 

d i f t r d í d l 

S SS 53 öl S & S3SffliSS2S12SffilSa Í4 
II 
m 
m 
m 
m fy 

1 Telefon 343. | 
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TULHALMOZOTT RAKTÁR MIATT 

0, 
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£ Telefon 343. % az előirt árakból, téli posztó és commode cipőknél. 
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Egy pár TALPALÁS 

erős bőrtatpvédökkel: 

150 korona !!! 

B 

B 
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Hsves Jersőné első szegedi tanerő, 

irodai és kereskedelmi alkalmazottak el-

helyező intézete. Szegeden Zrinyi-u. 10. 

C Y L O L " f agys zes z 
íegcsodásabb hatású szer, mely egy hét alatt elmu-
lasztja a legmakacsabb fagyást is, bármilyen test-
részen. Kitűnőnek bizonyult sömör, vörösség és bör-
viszketegség ellen is. — Próbaüveg K 2.50, eredeti 
üveg 3,50. — Vidékre postán száilitva 3 üvegnél 

portómentes. Kapható egyedül a készítőnél. 

Pernesz Dezső ^"ÍJJjában 
Szeged Tisza Lajos-körut 73. Dugonics-téri sarok 

mellett. Telefon 3—41. sz. 

m 

uraságohtói levetett ruhát, 
cipőt, csizmát, és fehér-
neműt, legmagasabb áron. 

OROSZ^ANN GYULA, 
Szeged, Róka-utca 6. Telefon 14-18. 
Telefonhívásra azonnal jövök. === 

ü 

13 

mm toisi n i 
i s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az ösz-

szes hangszerekben és alkatrészekben 

hangszerkészítő, 
S Z E G E D , 

Iskola-utca 8. — Szolid árak. 
Bahős Sándor 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 

V e g y t i s z t i t ó és r u h a f e s t ő 

intézetet nyitottam. 

Szíves pártfogást kér Klekker A. Janka (volt 
Máthé György né) Feketesas-utca 17. szám. 
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| ) f B O R S " - B Z A I - L O 1 
É éttermében hústalan napok kivételével minden j| 

1 időben kilünő 

A • 
a 

E r d é l y i f a t á n y é r o s 
kapható. — A Szegedre érkező és elutazó 
közönség részére kényelmesen brendezett szo-
bák. — Mérsékelt árak. — Pontos kiszolgálás. 

Sí 
R 
m 
m 

S z a i m á s y M i h á l y | 

vendéglős. 

Közgyűlési meghívó. 

imé H É l i tilwM 
i 

a szegedi kereskedelmi és iparkamara helyiségében 

folyó óul itt ii M üli n Mhr mi 
melyre a tisztelt részvényesek ezennel meghivatnak. 

A közgyűlés napirendje: 

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kiküldése. 

2. Az igazgatóság évi jelentése és a mérleg előterjesztése. 

3. A felügyelőbizottság jelentése. 

4. Á mérleg, a fizetendő osztalék, valamint a felmentvény 

iránti határozat hozatal. 

5. Alelnök, egy igazgatósági tag, esetleg egy felügyelőbizott-

sági tag választása. 

6. Netáni indítványok az alapszabályok 9. §-a értelmében. 

Szeged, 1917. február 24. 

Az igazgatóság . 

Jegyzet. Az alapszabályok 25. §-a értelmében minden részvé-
nyes, aki a közgyűlésen jogait gyakorolni kívánja, részvényeit 8 nap-
pal a közgyűlés előtt a bank pénztárainál: Szegeden, Baján, Nagy-
kikindán és Pancsován, vagy a Magyar Általános Hitelbanknál Buda-
pesten téritvény ellenében letenni tartozik. 

A „Szegedi Kézmüves-Bank" 
t. részvényesei f. évi rnárc, h ó 10-én (szombaton) d. u. 

pontban 3 órakor az intézet Kárász-u. 11. sz. alatti saját 

házának emeleti üléstermében tartandó . 

ezennet tisztelettei meghivatnak. 

A napirend tárgyai: 

1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése. 

2. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentése az 1916. 

évi üzleteredményről. 

3. A zárszámadások és az 1916.-évi mérleg előterjesztése és 

jóváhagyása. 

4. A tiszta jövedelem fölosztása iránti határozathozatal. 

5. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság részére a fölment-

vény megadása. 

. 6. Alapszabálymódositás : és pedig 48, és 55. §. a takarék-

betéti kamatok tárgyában. 

7. Indítvány: elnök tiszteletdija tárgyában. 

8. Választások: egy igazgató, egy t felügyelőbizottsági tag és 

négy választmányi tag választása. 

Kelt Szegeden, 1917. február 21-én. 

A Szegedi Kézmüves-Bank igazgatósága . 

Kivonat az alapszabályokból. 
18. §, Szavazati joggal csak azon rés vényes bir, kinek neve a köz-

gyűlést megelőző év utolsó nagjáig a társaság részvénykönyvében bevezetve 
van s részvénye a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a társaság pénztáráná 
szelvényeivel együtt letétetett. 

20. §. Minden részvényes választó és megválasztható. 
Minden részvény egy szavazatra jogosít, azonban 20 szavazatnál löb-

bet egy részvényes sem gyakorolhat sem a saját részvényei, tm más rész-
vényes meghatalmazása aJapján, sem együttvéve. Meghatalmaszott csak rész-
vényes lehet. 
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világítás kizárólag az 

O S B A W izzókör-

tékkel érthető el, egy 

_ próba mindenkit meg-

győz róla. Kapható egyedid F O N Y Ó S O M A 

világítási vállalatnál Kölcsey-u. 4. Telefon 165 

B B B B B B B B I 

o a 

Midőn a nagyérdemű Közönségnek az 
eddigi szives pártfogásért köszönetet 
mondok, tisztelettel bejelenten}, hogy 

j u t á n y o s á n v s s z e k é s el-

a d o k . — i fy r é s z v é n y e k r e 

o l c s ó l o m b a r d k ö i c s ö n t 

f o l y ó s í t o k . 

£ * * » a I 

S z e c s i E d e 
bank- és váltóüzlete, Kigyó-utca 5. 

«ll=IIHSlIII=im=lll!=llll=l!l»=llll=ini=IHt=lllí=!ill 

Dtigonics-tér 5. szám alól 

i i , nm m - t a 11 

( ü l i i ír i i i l i j I l i * ál. 
Raktárom dúsan van felszerelve a leg-
egyszerűbb lámpáktól a legmodernebb 
csillárokig, úgyszintén állandóan rak-
táron tartom T||HBCDfjit izzókat, va-
a v i l ágh í rű iüHuUililKi iamint az 
összes Va Wattos izzókat, mely utób-
biakkal ck. 50°/o áram takarítható meg 
a legjobb Wolfram izzókkal szemben 
is, továbbá szállitom a legjobb „Mag-
nesi" gázizzókat, valamint az összes 
szükséges gáz üvegeket a legjobb mi-
nőségben a legolcsóbb árak mellett. 

Elvállalok gyárakat saját üzemre, valamint minden-
nemű villany, telefon, házicsengö (Reduktorral is) 
és villámhárító szerelését, úgyszintén állandóan rak-
táron tartok Elektromotorokat és az összes szak-
mámba vágó villamos készülékeket, u. m. villamos 
vasaló, tea főző, hajszárító, hajsütő és orvosi vil-

= lányozó készülékeket. — 

A nagyérdemű közönség szives párt-
fogását továbbra is kérve, vagyok ki-

: váló tisztelettel "" 

IVállalok és készítek: %nH 
üvegezést, gittjavitást, képek kere-

tezését, uj ablak-késziféséí, famun-

káknak enyvezéséi és javítását. 

P á l üveges Horváth Mihály-u. 7. 
* a 8 y (BsBiigráül-laiiarifipl. Mrpaisfija tnellsíf. j 

j H í v á s r a üvegezn i h á z h o z és v i dék re | 

a z onn a l megyek . 

Szeged szab. kir. város Tanácsától. 

Hirdetmény. 
Tudomására hozom a város közönségének, mi-

szerint a főzési és fűtési célokra igénybe veendő gáz-
fogyasztás korlátozását elrendelő 48509-916. szám a. 
hozott tanácsi határozat ezen rendelkezése a mai nap-
tól kezdve hatályon kiviil helyeztetik. 

Szeged sz. kir. város tanácsának 1917. február 
22-én t. ti. 

7026-917. tan. sz. 
Dr. Somogyi Szilveszter, 

polgármester. 

Kárpitos és diszitfi 
Kertész Sáfsdor 

Szeged, Feketesas- és Kigyó-u sarok. 
Az alföld legnagyobb kárpitos áiuháza. 

Dus választék, szolid árak. 

laulfásoH jüláagissan ss Islőssel 

Telefon: 1576. 

M © $ k o v i t z La jesB 
elektrotechnikai vál lalata 

Szeged, Tisza Lajos-körut 73. sz. 

H Í I t t - IS H Ü iiGüuuGiiyiuiűQ 

(Vár-u. 7., 1. emeiet, főposta mellett) 

Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 
részvényt és elővételi jogot 

vesz és elad előnyös áron. 

Kölcsönöket 

talRóaít ksduiiii feltáteleltfiBl ingillanokta át értákpaptrokp a 
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BONCAI 
KLIKTE 
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Jrodaími újdonságok. 
Jíctphctfók Szegeden : Várnay S. k öny vke rsskedéséb en 

Farkas Pál; 

Egy tanár jsanzaleí 

Kóbor Noémi: 

Ifj. Hegedűs Sándor: 

n i aranyiiap tiaeája 

Kaffka Margit: 

á f c üOMf lSOH 

l 
Drasche-Lázár A.: 

T ü z p r ó b a 

Herczeg Ferenc: 

K é k r ó k a 

4 . 1 

5J 

8.1 

6.1 

Szabó István: 

D O B E R D Ó 

Herczeg Géza: 

Itaksras képek tiidiísogtráuilfál 

Böicke kapitány 

naplója 

Várnai Zseni: 

fiüiiecHueoii n m 

Ábrahám Ernő: 

Csillagait a Tissáiian 

!i80 

Eschtruth Natália: 

U D V A R I L E V E G Ő 

L ' 

q H 
Ü, 0 

1.40 

41 

41 

Vajda Ernő: 

a 

Szép Ernő : 

Egy kis színház 

Meyrinck: 

A G Ó L E M 

3,1 

41 

Laczkó Géza: 

N O É M I FIA 

Kosztolányi: 

Modern költök 

Gábor Andor: 

S Z É P A S S Z O N Y 

5.60 

5,1 

V 

3.1 

Kiss Menyhért: 

Talizmán versek 

Nagy Endre: 

Szeplőtlen asszony 

Anatole Francé: 

Pártütő angyalok 

Móricz Zsigmond 

a 

Moly Tamás: 

Három novella 

Byron-Kosztolányi : 

M A Z A P P A 

3.1 

41 

5.1 

2.1 

Bársony István : 

Vérvirág 41 I 
Ifj. Hegedűs Sándor: 

A lélekbúvár 41 

Csermely Gyula: 

MITMAMITF TTU tl 

Shakespeare-Babits: 

A V I H A R 3-1 

Gábor Andor: 

Dollár — Papa 

Csatlió Kálmán! 

le esbH pipálj Ladányi V 

m 

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


