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LEGÚJABB. Németország már háborút 
visel Amerika ellen. 

— Wilson üzenete a kongresszushoz. — 

LUGANO: Olasz lapok jelentik, hogy 
a németek francia fronti visszavonulása 
összefüggésben áll az oroszok ellen indítan-
dó nagy offenzívával. Russkij tábornok a 
Corriere delia Sera-ban kijelenti, hogy két-
ségbeesett és rettenetes támadás készül az 
orosz vonalak ellen. Mindenki érzi ezt és 
az ellenség is pökhendi módon hirdeti, hogy 
meg fog félemlíteni bennünket. A német 
csapatok át fogdák kelni a Brenneren, hogy 
éppen ugy, mint Szerbiát és Romániát. 
Oroszországot, is eltiporja a német csizma. 

BERLIN: A Wolíf-ügynökség jelenti: 
Őfelsége Möwe nevű segédcirkálója, mely-
nek Dona Slogie gróf és várgróf a parancs-
noka, az Atlanti-óceánon több hónapig foly-
tatott második cirkáló útjáról egyik .hazai 
hadi-kikötőbe visszatért. A hajó 22 gőzöst 
és öt vitorlást kobzott el, összesen 125.000 
tonnatartalommaJ. Ezek közt ivoft egy ellen-
séges gőzöst, 8 olyan hajó, amely fel volt 
fegyverezve és öt, amely az angol admira-
litás szolgálatában állt, továbbá 4 ellensé-
ges vitorlás, őfelsége Möwe segédcirkálója 
593 foglyot hozott magával. 

BERLIN: A Wolf-ügynökség jelenti 
22-én este: A Somme és az Aisane közt fo-
lyó csatározásokon kiviil különös eseményt 
nem jelentettek. 

STOCKHOLM: Evert tábornok csatla-
kozott a forradalomhoz. 

BERLIN: A WoJfi-ügynökség jelenti: 
A Földközi-tengeren 19-én elsülyesztett 
francia csatahajó pusztulásának helyién egy 
ládát találtunk. A ládában volt levelekből 
megállapítottuk, . hogy az elsüíyedt csata-
hajó a Danton nevű sorhajó vot . 

AMSTERDAM: Az Eveaing News je-
lenti: Abban az esetben, ha Amerika hábo-
rúba keverednék Németországgal, Mexikó 
Németország mellé áll. Erre nézve már 
minden intézkedés megtörtént. 

WASHINGTON: Wilson elnök a ten-
gerészeti minisztériumnak fölhatalmazást 

'm 
adott, hogy sürgős hajóépitésekre 100 millió 
dollár hitelt vegyen föl. 

ROTTERDAM: Az angol admiralitás 
jelenti, hogy két angol aknalerakó hajó ak-
nára futott és elsülyedt. 23 ember életét 
vesztette. 

Washington, március 22. Wilson elnök 
március 22-ére rendkívüli ülésre összehívta 
a kongresszust, hogy döntsenek az intéz-
kedések' dolgában, amelyek összefüggnek a 
Németország és az Egyesült-Államok közt 
levő tényleges hadiállapottal. 

WASHINGTON, március 22. Wilson a 
kongresszushoz üzenetet fog intézni, amely-
ben ki fogja fejteni, hogy a németek az 
Egyesüíi-Államck ellen minden nemzetközi 
jognak és emberiességnek irgalmatlan meg-
sértése által máris tényleg háborút visel-

BfJDAPEST, március 22. (Közli a mi- j 
niszterelnöki sajtóosztály.) A Beresina men-
tén osztagaink az oroszok második vonaláig 
törtek elö és egy tiszttel, .kettőszázhuszon-
hat főnyi legénységgel, két revofverágyii-
val, 6 géppuskával és 14 aknavetővel tér-
tek vissza. Az ellenséges portyázó csapa-
toknak előretörései mindenütt, ahol megkí-
sérelték, meghiúsultak. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese 

BERLIN, március 22. A nagy főhadi-

BERLIN, március 22. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Lens és Arras között élénk 
tüzérségi tüz után felderítő csapatok harco-
kat vivttak. A Somme és az Oise két oldalán 
elterülő földsávon előretolt osztagok össze-
ütközései reánk nézve sikeresen folytaik le. 
Chivresnél és Mossynál az Alsne északi 
partján visszavertünk francia zászlóaljakat. 
A Maas nyugati partján az ellenség árkaira 
irányzott tüzünkkel egy készülő támadást 
feltartóztattunk. Az AisneMarnei csaítor-

BUDAPEST, március 22. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
fiér: Lényeges esemény nem történt. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, március 22. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Azok a magaslatok, amefye-

nek. A kongresszus határozatot fog elfo-
gadni, amelyben kijelenti, hogy a hadiálla-
pot az Egyesült-Államok és Németország 
között már egy idö óta fenáU. Ez a határo-
zat azonban nem jelenti a tényleges hadi-
állapot megkezdését. A kormány a határo-
zat uián megteszi a szükséges intézkedése-
ket az Unió kereskedelmi érdekeinek nyílt 
tengeren való megvédefmezésére. A tény-
leges hadiállapot bekövetkezne Németior-
s'zág további cselekedeteitől függ. 

j szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér- * 
tábornagy arcvonala: A BeresinánáJ, Rigá-
tól keletre rohamcsoporíjaitík az első orosz 
árkokon át négy kilométer szélességben a 
második állásig nyomultak előre. Éjjel szét-
rombolták a védmü veket és 225 fogollyal, 
2 revolverágyuval, 6 gépfegyverrel és 14 
aknavetővel tértek vissza. 

József főherceg vezérezredes harcvo-
u alán és Mackemsen vezértábornagy had-
csoport ján ál a harci tevékenység feléfed r. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

na mentén, Verdimtől északkeletre St. Mi-
kiéinél és a Vogesek nyugati lejtőjén a Píain 
völgyben az ellenség vonalaiba Indított elő-
retörésekből rohamcsoportjaink 40 foglyot 
hoztak magükkal. 3 ellenséges repülőgépet 
lelőttünk. Az a repülőgép, amelyet Frigyes 
Károly porosz herceg vezetett, Arras és 
Perorrnes között, az ellenséges vonalak mö-
gé tett légiutjáról nem tért vissza. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

kei Monasztirtól északra e hó 20-án csapa-
taink elfoglaltak, tegnap erős francia táma-
dásoknak voltak kitéve. Mindegyik támadás 
kudarccal végződött. Hasonló balsikerrel 
járt az eQenságnefc a tavak közti szorosban 
indított gyenge előretörése. 

LUDENDORFF, első főszáHásmester, 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály) 

Keleten föléledt a harci tevékenység. 

Sikeres német vállalkozások nyugaton. 

Sikerfelen francia fámadások a délkeleti fronton. 
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Orosz szocialisták ostroma a duma ellen. 
Mindjobban nyilvánvalóvá lesz, (hogy az 

orosz forradalom az antant szempontjából 
nem váltotta be a hozzáfűzött várakozáso-
kat. A radikális munkásság ellenakciója erő-
sen tért hódit és 'összeomlással fenyegeti 
a még meg nem szilárdult uj rendet. 

A szocialista párt izgató röpiratokat 
terjeszt a munkások között, felszólítja őket 
a sztrájkra, hogy a kapitalisták érdekében 
való háborúnak véget vessen, A munkások 
gyűléseken követelik, hogy a cári család va-
gyonát és a hatalmasok birtokait osszák fel 
a nép között. Ezekkel a mozgalmakkal szem-
ben' az ideiglenes kormány úgyszólván tel-
jesen tehetetlen, mert erélyesebb lépéseket 
a munkások ellen nem mer tenni. A forra-
dalmi kormánynak ezenfelül tartania kell a 
régi rezsim híveitől is, akik még nem -mon-
dottak le minden reményről, hogy a haladás 
szekerét visszafordíthatják-

A forradalmi kormány ezért nagyon 
ügyel a cárra és -környezetére. II. Miklósnak 
nem szabad elhagynia a pétervár-i kerületet, 

STOCKHOLM, március 22. Pétervár-
ról jelenítik: Szombaton a duma épülete el-
len a szocialista tömegek ostromot intéztek. 
A felfegyverzett milícia és a katonaság csak 
nehezen tudta megvédeni a dumát a nép 
düihe ellen. A szocialisták a monarchikus ál-

HÁGA, imárcius 22. Pétervárról érke-
zett táviratok miegerösi-tik a hírt, hogy a 
táborban álló orosz hadsereg számára az 
utánpótlások március 10-ike óta jóformán 
teljesen fenakadtak. A Putilow-gyáraikban 

STOCKHOLM, március 22. A duma bi-
zottsága fölhatalmazta a kormányt, hogy1 

azokat a hadseregparancsnokoklat, -aikik az 

ROTTERDAM, imárcius 22. Az orosz 
szocialisták felhívása többek között arról is 
szél, hogy a munkásság azonnal tegye le 
munikaszerszámait, mert a kapitalizmus ér-
dekében álló háborút csaik igy lehet befe-
jezni. A felhívás követeli az orosz nagy-
birtokok megszüntetését, (köztük a cári csa-
lád és a papság vagyonának megszünteté-
sét is. A földet — a felhívás szerint — a 
nép (közit kell szétosztani. 

BERLIN, március 22. A szocialista for-
radalmárokhoz legutóbb a (következő felhí-
vás t intézték: "Munkásak! _ Ti hajtottátok 
végre a nagy átalakulást, -a ti véretek folyt 
patakokban, hogy a niép 'elnyomóit megöl-
hessétek, vagy elzárhassátok. És most ismét 
titeket csaptak be. Ti kenyeret, békét és 
szabadságot akartok. A kenyér ugyan most 
nem hiányzik oly mértékben, minit azelőtt, 

hogy állandóan szem előtt legyen, A kor-
mány gyengeségének jele az is, hogy azo-
kat a csapatparancsnokokat, akik nem haj-
landók az uj -rezsimet szolgálni, fölmenti ál-
lásuktól. 

Mindezek a belső bajok természetesen 
nem maradhatnak hatás nélkül az orosz 
frontra, amelynek harcképességét veszélyez-
tetik. A forradalom kitörése óta az utánpót-
lás a táborban álló seregekhez rendkívül 
megnehezült. A munkások nagy része még 
sztrájkol, maga a hadsereg is pártokra sza-
kadt. Nem lehetetlen, hogy a közelebhi ese-
mények igazolni fogják azt a kézenfekvő 
igazságot, hogy hadviselő -ország — és épen 
a háború folytatása érdekében — nem nyúl-
hat a forradalom fegyveréhez végzetes koc-
kázat nélkül. Az orosz frontról érkező harc-
téri jelentések kellemetlen .meglepetésül szol-
gálhatnak azoknak, akik a forradalom sike-
rében oly hirtelen bizakodással remény-
kedtek. 

lamforma fentartása mellett tüntettek és az 
ellen, hogy Nikol-ajevics -nagyherceg vegye 
át a főparancsnokságát. Az ideiglenes kor-
mány nem mer az utcán mutatkozni és a 
miniszt-erök felfegyverzett angol páncél-
autókon járnak. 

a munkásak február 27-ike óta részleges 
sztrájkban álltak, amely a forradalom -kitö-
résekor általánossá vált. Az ideiglenes kor-
mány mindez eseményekkel szemben tel-
jesen tehetetlen. 

uj kormányt nem akarták elismerni, ment-
sék föl állásaiktól. 

a béke azonban a messze jövőbe távolodott, 
a szabadság pedig 'lehetetlen Ígéretekre ol-
vadt össze. Ne bízzatok (a polgári elemben, 
amely kiomlott véneteket ia saját javára 
használja :ki. Munlká-sok! Ti <v,agy!tok Orosz-
ország urai! A ti kezetekben vannak az 
egész birodalom háborús üzemei. Semmiféle 
igéret árán se engedjétek rábeszélni maga-
tokat arra, hogy újból megkezdjétek a mun-
kát, hanem (készüljetek teljesíteni azt, amire 
a mimkásbizottság a legközelebbi napokban 
fel fog szólítani benneteket. Követeljük a 
béketárgyalások megkezdését, amelyeket a 
mi ellenőrzésünk mellett miinél előbb nyélbe 
kell ütni. Ezenfelül azonnal" meg kell való-
sítani a szocialista programot s ezzel kap-, 
csolatban minden idegen nemzetet el kell 
választani az orosz birodalomtól. 

A felhívás márciu-s tizenhatodikán kelt 

és Cseidze és Csenkeli irta alá. A felhívást 
a '>hintkás'képviselőknek é s katonáknak a 
cári palotában tartott gyűlésén bocsátották 
ki. A gyűlésen résztvett Lvov herceg mi-
niszterelnök és Miljukov külügyminiszter is. 
Ok is felszólaltak és hangsúlyozni akarták 
a háború folytatásának szükségességét, de 
a gyűlés résztvevői eisö szavaik elhangzása 
után szenvedélyes kifakadásokkal és óriási 
lármával meggátolták őket abban, hogy be-
szédeiket befejezhessék. (M. T. I.) 

Stockholm, március 22. A duma szo-
ciáldemokra a frakciója ülést tartott, ame-
lyen Cseidze képviselő- beszéde -után hatá-
rozati javaslatot fogadtak el, amely szerint 
emlékiratot nyújtanak át az uj kormánynak 
és ebben követelik a háború azonnali be-
fejezését. 

A szövetségesek hivatalos érte-
sítése a cár lemondásáról 

Rotterdam, március 22. A Times jelenti: 
Miljukov, az uj orosz külügyminiszter a 
szövetséges álliajrpoik nagyköveteit hétfőn 
hivatalosan értesítette a cár lemondásáról 
és -a k o nm án y - ügyek nie.k az ideiglenes kor-
mány által való átvételéről. Miljukov ez al-
kalomból azt a reményét fejezte ki, hogy a 
szövetséges államok támogatni fogják, hogy 
Oroszország és szövetségesei iközti kötelé-
keiket megerősíthesse. Bucha-nan angol nagy 
követ -kijelentette, örül,, hogy személyes 
összeköttetésbe léphet Miljnkovvai. A szo-
cialisták bizottsága föl-hivást boosájtott ki. 
hogy a munkásság holnap kezdje -meg a 
munikütví?) 

Uj forradalom Orosz-
országban — a háború 

folytafása ellen. 
HAPARANDA, március 22. SVédoszág-

ba érkezeti orosz munkások beszélik, hogy 
tizenhetedikén, szombaton Pétervárott még 
minden munka szünetelt. Az arzenálokból 
mindenki ellátta magát munícióval és fegy-
verrel. Az utcákon nagyon bizonytalan volt 
-a helyzet. A munkások békét követelnek, 
nincsenek megelégedve az uj rendszerrel. 
Az utasok elbeszélése szerint nem valószi-
nütíen, hogy u j forradalom fog kitörni a há-
ború folytatása ellen. 

Stockholm, -március 22. A -svéd haltárra 
tegnap érkezett utasok beszélik, ( hogy 
O naszorszfigban tovább na ys düh öng az 
anarchia. Finn-onszágban a forradalmárok 
folytonosan átvizsgálják a vonatokat. U'lea-
borgban. a munkások jóléti bizottsága a régi 
átlőve lek érvényét- egyszerűen '(megszün-
tette és uj útleveleket állit ki. Pétervárott 
erős csapatokat központosítottak, mert tar-
tanak az ellenforradalomtól. A csapatok ma-
guk választották tisztjeiket. 

' .. , Ú 

Az orosz hadsereg nem kap utánpótlásokat 

Elmozdítják az orosz hadseregparancsnokokaf, 
kik nem ismerték el a kormányt. 

Az orosz munkások követelik a béketárgyalások 
megkezdését. 
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jfki/( Szibériába és Szicíliába üzennek. 
(Saját tudósítónktól.) A Feministáik Sze-

gedi lEgyiesniletó a hadifoglyok tevetaéséneik 
közvetiítóséváL is foglalkozik. Ez a működés 
főfeg^ainria szcTitíkoziiik, ihogy a hadifoglyoknak 
szóló levetek®! xesaketős 'kiessji szülék he-
lyett megírják és főképen, hogy helyes ciam-
mel lássák el azokat, Hajlott hétu, ráncos air-
eu, patakiz-ó szemű anyák, bánatos laireu, 
több vkrátmrágra termett menyecskéik, fiaital 
nneinyasszonyoik áJilanxlóiain. igen nagy szám-
iba© keresik fel a feministák irodjájáit, ahol 
egy kisasszony Arjía mieg helyisttük al sok vá-
gyait, i*anaszí ráhajt és fájdalmat imjitő soro-
fcat A világháború ktezétesiteíite, sőt meg-
szüntetíe <ai átóhiatámt. Az óg pereme a -távol-
ban is kiegyenesedett, a lelki szemek túllát-
talak a Kaukázus komor szikláim és a tápéi 
pajra&ztiass-zoay Asatraohánlba küldi sóhajtá-
sait, a fájdalmas szávúi öreg saiile iSzioiliia 
mapéigidtte tfoájairá tgamMi, jhat magyar fiuk 
dalát, Ihandlaazia a szél és a narancsfák lágy 
suttogásába a anagiyíar szó muzsikája vegyül. 

A nem túlságosan1 oiiaigy szcíbában tolako-
dás nélkül! megférnek egymás m ellett a vá-
rakozók. Mind asszony — és csodálatos — 
mintha amiii-d hangtalan, tenne. Pedig elmond-
ják egymásnak a paaiiasaaaiikait, dle a káisérő 
zene gyanánt szereplő állandó sóhajok kit űnő 
hangfogók. Makor belépünk a hivafalha, la-
mnüt-túaenhahaai váraíkiozniatk. Öregek és fia-
tadok egyforma számban. Mindjár t k i lehet 
találni, ki a&aa' iiabná' az urának, k i a fiá-
nak. Épen egy tápéi menyecske áll iá hosszú 
asztal előtt és hallg-aftagofn nézi, miint formá-
lódnak xt kisasszony finom, begyes íbebiii szép 
•szabályos sorokká. 

Kjedves .szeretett párom. — Igiy kezdődik 
imiaideai levél és fttyttaítóddk: Kívánom, hogy 
ezen pár sor írásom a legjobb egészségben 
találjon. 

A sorok sJópm, .szabályoslap kövletkez-
rniak egymás u tán és a menyecske ugy nézi; a 
tollat, mintha a tintás, ibedyes ezerszám a sa-
ját meleg, vágyakozó telkéből készült volna. 
Aztán, megszólal ráhajtezvia: 

— De kisasszonká.m, sok ezópet irjan1 laiz 
urammalk. í r j a mög, bogy soha egy szóval 
sem bántom mög, csak még egyszer láthas-
sam a képmásak 

— Örül majd, ha megjön az ura? — ütér-
dii a kisasszjany iras közbeni . 

— H é t hogyne! Muszáj fesz rnaijd két. 
napig tárni* ha megjön. 

.— Muszáj? Há t az parancsszóra megy? 
— Tnggya ugy hoz-za majd. magával) a 

sor. A levél elkészülik. Most egy öreg néne 
van soron. Hosszain magyarázza, hogy mit 
szeretne megíratni a fiának, alki Asztradháin-
(ban van. Igen sokait szeretnie 'neki elmondani, 
ntem ás férne rá a kis kék levelezőlapra. 
"Mert hiába, ez ta tegkisebb fia a néninek, az 
Antail és joibban a szivéhez nőtt, mint a má-
sik, áki már korán1 éEkerült a szülői háztól. 
A másik 'Szicíliába® fogol y. 

— ;Ne lessen összetéveszteni a kiét fiamat. 
— mondja a némi* pieidiig ez nem lenne oly 
nagy haj . Mind a két levél sok jó egészséget 
káván* A kisasszony tebélyegzi az egyik le-
velet a feministák pecsétjével. 

Mondja rá a néni: 
— De má' ha wz egyiket akkor a mási-

kat le éepszizze le. Ne tegyünk különbséget 
a két fijam között. 

A kisasszony Oiestiambiilezza a másik la-
pot is, de a néni még mindig akar valamit. 

— Négyszemközt szeretnék beszélni a 
kusaísszounyai — mondja súgva, aztán titok-
ibani odaosusatait a kezébe egy itizflilléres mik-
kel pénzt, 

— Ezt 'magának adom — mondja -titok-
zatesiain. 

— Imigyen lirjuik a levelet — hangzik a 
felvilágosítás — de ha. akar ladnli valamit, 
idiöhjiofir néhány fillért aibíba. a perselybe .a 
hadiiárváik javára. 

— Nie ibusíuljon lelkem, majd teszek oda 
is két pénizt, Gsak maga tögye el az ötöt. 

Következik a harmadik asszony. Krasz-
nojarszklja irat levelet a fiának. 

— És mit i r j ak Krasznejarszkba néni? — 
érdleklődilk a kisasszony. 

— Hát legy olyain; középszönü levelet. 
— .Milyera aiz a középszerű levél ? 
— A.zt íbáz érni nem tudom. Csak olyan 

középszerű 'legyen. 
Végül mégis csak megíródik a középszerii 

tevéi. A néni meg vaini vele elégedve, nézi, 
forgjat-ja ós mégis talál valami helyreigazítani 
valói 

— Ugyan tessék má' odaírni, hogy kiri-
lejszon. Odaiaódik még « oim aljára, hogy 
Kriegsgefangen. 'Ez az* amit a néni aiklari 

Aztán, jönnék soriba mind és a levelek 
tartalma is olyan egyforma, mint amilyen 
hasomliabosák a szentekből kibuggyanó fcömy-
cseppék. 

Fogoly a cári esalád. 
Genf, március 22. Az Méiglenies kor-

mány megtiltotta a cári családnak, hogy a 
pétervári katonai kerület területéről eltá-
vozzék. 

* A vegyes munkás és katonai 
bizottság ellenőrzi a kormányt 

STOCKHOLM, március 22. A vegyes 
munkás és katonai bizottság szagomat! el-
lenőrzi az kfeügleutes kormány működését 
és elhatározta, toogy az öisszes gyárakban 
beszüntetik a munkát, ha a kormány az 
egyszer megálBapított forradalmi program-
tól eltér. A forradalom áldozatait március 
23-án temetik és ezt a Papot nemzeti ün-
nepnek fogják deklarálni 
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Pétervárott helyreállt a rend. 
Stockholm, március 22. Oroszországból 

éiUcező utasok elmondják, hogy Pétervárott 
ismét helyreállott a rend. Naponként hatal-
mas automobilok járják be az utcákat és 
rngyeai osztanak ki kenyeret a nép között. 
A járókelők majdnem kivétel nélkül el van-
nak látva puskával vagy revolverrel és 
mindenkinek van bőségesen tölténye is. A, 
nép elsősorban! kenyeret követel. A kor-
mány röpiratokat bocsátott Iki, amelyekben 
a háború folytatásának szükségességét han-
goztatja, de a szocialisták is adnak ki röp-
iratokat, melyekben kifejtik, (hogy a kor-
mány érintkezésbe ífog lépni a többi had-
viselő al ton proletariátusával és azon lesz, 
hogy az ő segitségükkel gyorsan befejeződ-
jék a háború. 

A képviselőház ölése. 
(Budapesti tudósítónk teleionjelentése.) 

A képviselőház csütörtöki ülését délután fél 
4 órakor .nyitotta meg Szász Károly alelnök. 
A Ház folytatta a miniszterelnök jelentésé-
nek vitáját. 

Csermák Ernő közélelmezési kérdések-
ke! foglalkozik. Szóváteszi az összeférhetet-
lenségi ügyeket, amelyek szerinte a ban-
kofcrácia .térfog!alásának eredményei. 

Förster Aurél a bankok földvásárlási 
politikáját támadja. ~ Mit fognak szólni a 
lövészárkok népei, ha hazatérnek és az ősi 
telkeket idegen kezekben látják? — mondja. 
Felhívja a kormány figyelmét számos mo-
nopolizálandó jövedelmi forrásra, hogy a há-
ború után ránk nehezedő óriási terheket el-
bírhassuk. A jelentést nem veszi tudomásul. 

Sárvári Huszár Károly ismételten szóvá 
teszi a Rajasieh-ügyet és kérdi, hogy lehet, 
hogy Sznrrecsányi tegnapi fölszólalása után 
Rajasich még mindig a Házban van? 

Rakovszky .István az elnök figyelmez-
tetései dacára háromszor is közbeszól és 
mindig hazaárulónak nevezi Rajasiohot Is-
mételt >rendreutasitása után. Rakovszky Ra-
jasich felé kiáltja: 

— Mégis csak hazaáruló és tízszer is:' 
csak hazaáruló. 

Elnök figyelmezteti Rakovszkyt, hogy 
kénytelen lesz erősebb rendszabályokhoz fo-
lyamodni, ha folytatja közbeszólásait. 

Antal Géza (munkapárti): Miérrt hordta 
Szmrecsányi a szerbeket a nyakában? 

Szmrecsányi György a megjegyzésre 
in ge rül ten fölugrik: 

— Alávaló hazugság! — kiáltja. 
Huszár Károly folytatja beszédét. Kér-

di, miért engedik meg Weisz Manfrédnek, 
hogy százmilliókat keressen a lőszergyár-
tással? Hosszasan foglalkozik a háboirus 
mizériákkal. A jelentést nem veszi tudomásul 

Szmrecsányi György személyes kérdés-
ben. szólal föl. Azt feleli Antal. Gézának, ihogy 
1911-ben, amikor ő Szerbiában járt, a leg-
jobb viszonyban voltunk Szerbiával és ak-
kor a képviselők és újságírók meghívására 
voltak Belgrádban. A szerbek óriási lelkese-
déssel fogadták őket és a vállaikon hordoz-
ták a magyar -képviselőket. Valótlan, hogy: 
ö bárkit is a nyakában hordozott volna és 
viselkedésére nézve olyan megjegyzést terr-
inj, mint amilyet szerdán. Rajasich tett, nem 
lehet más, mint perfidia. 

Antal Géza szintén személyes kérdés-
ben áll szólásra. Csak azért kiáltott közbe, 
mert a munkapártot isméteken súlyos kife-
jezésekkel illették. Rajasich ellen eddig csak 
vádak hangzottak el, amelyeket ítéletnek el-
fogadni nem lehet. Mellette, vagy ellene tehet 
óliást foglalni, de ha valaki nem: hiszi a 
vádat, azzal még nem védelmezi- Rajasich-
•nak joga volt fölszólalni. Egyébként Szmre-
csányi fölszólalása után elhiszi, hogy Raja-
sich téves információkat kapott. 

Antal Géza fölszólalása után elnök a 
vitát megszakítja, amivel a Ház ülése esti 9 
órakor véget é r t 
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A Déí magyar ország telefonja? 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 
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Cllenséges határ njentén. 
— A Délmagyarország tudósítójától. — 

Lugano, március dió. 
Egészen (különös érzés, ha az ember az 

ellenség földjétől légvonalban alig yt kilo-
méiernyire van é s mégis teljes biztonság-
iban éretheti magát. 

Ha "kitekintek az ablakomon a tó irá-
iivában. annak túlsó oldalán Gaprino és Oa-
vallino (házikóit látóim, amelyek a Monté 
Caprino (oldalához fecskéi észkiek (módjára 
tapadnak. Ha pedig szemem a hegy lejtőin 
felkúszik, a geráncvonalat .éri, taonely az 
olasz-svájci határ. De lent a tó partján is 
egy olasz falucska fekszik, Campiorae, a 
melyet svájci terület zár (körül. Ez (a kis 
darabka föld, amely az olasz művészet tör-
ténetében, mint a hires műépitészek szülő-
földje /oly nagy szerepet játszik, annak ide-
ién a milanói (érsek tulajdona volt, amelyet 
az egyik német-római császár adott neki 
hűbérül. Mikor a svájci őskantonok a Oáor-
tiia melletti véres ütközetben legyőzték a 
milanói herceg csapatait, a mai tessini kan-
tonról lemondott ugyan a herceg, de a ma-
gas egyházfejedelem iránti tiszteletből a 
falucska megmaradt a „dueato di, Milano" 
kezén és ezieni a következő évszázadok sem 
változtatták. 

Egészen sajátságos érzés, ha az ember 
gőzhajón Luganoból kiindulva Üampione 
előtt megáll. Két karabinieri délceg alakja 
látható a kikötői (tódnál, ahol őrt állatnák. A 
hajó csakhamar folytatja az útját a svájci 
terület mentén, Bissone melleit, át a melidai 
híd alatt 'és nemsokára eléri Morcote szép/ 
festői falvat, amelynek magasan fdkvő cip-
rusókkal körülvett templomát oly sók mű-
vész örökítette meg képben. Egy negyed 
ó ra múlva a hajó ismét az olasz parthoz 
közeledik, Portó Ceresio állomáshoz, ahon-
nan a villamos vasút nem, több mint egy óra 
alatt Milanóba vihetne, persze, ha nem vol-
na háború! Hány tavasszal vagy ősszel itt 
lidiiiő német tette meg annakelőtte ezt a 
kirándulást a lombardiai dombvidéken ke-
resztül és a termékeny, iparban gazdag sík-
ságon át Észak-Olaszország élénk főváro-
sába, hogy a jellegzetes olasz utcai zsivaj 
után újból és még nagyobb örömmel lélvez-
r e Lugano idillikus nyugalmát. 

Most azonban senkisem hagyja el a 
hajót és a karabinierik és katonák hiába 
Várnak arra a pillanatra, hogy hazájukat 
megvédjék az „alattomos tedeschi" ellen, 
akik svájci földről esetleg beosonhatnának 
olasz területre. Nem kell felniök. A központi 
hatalmiak polgárai imég soká-soká fogják ke-
rülni azt a földet, amely Valamikor olyan 
vendégszerető voll és azután olyan ellen-
ségessé lett. Nehezen lesznek elfelejtihetők 
azok ia napok, amikor a nemeitek, magyarok 
és osztrákok lakásait és üzleteit egy őrjöngő 
csőcseléktömeg, melyet a ikormánv közegei 
felizgattak, .kirabolt és (felégetett . . . 

Ám a hajó nem törődik a mi gondola-
taitikkal és folytatja az útját nyugat felé. 
Jobbról a Monté Salvatore és a Collina 
d'orő integetnék át. Ez utóbbinak dél felé 
néző csúcsán szanatórium épült, amely az 
ólasz újságok fantáziájában annak idején 
olyan nagy szerepet játszott. Német erőd-
miinek mondották eldugott ágyukkal, az ott 
elhelyezett ártatlan betegéket pedig német 
tiszteknek tartották; 

Mielőtt a luganói tó nyugati öblébe ju-
tünk, hajónk keskeny csatamán halad (ke-
resztül. amelynek egyik oldala svájci, má-
sik: olasz. Balról az olasz alpok előhegyei 
emelkednek, amelyek a Lago Maggiore felé 
vonulnak és szembetűnik egy barátságos 
városka : Ponté Tresa az ő bájos vüfáivaí 
'és kertjeivel. A Tresa folyó olasz és svájci 

félre osztja és a hidon szigorú őrt állanak 
a két állam katonái . . . 

De Luganótól keleti irányban is csak 
hat kilométernyire fekszik a hűtlenség és az 
árulás zaja. Mindjárt a Monté Bié mögött 
fekszik a Monté Bogtta, amelynek keleti 
lejtője már Olaszországhoz tartozik. Né-
hány száz méternyire Gandriától, ettől a 
kedves halászfahitól, ött állanak a három-
szinü olasz határoszlopók, mig a tónak a 
másik partján, nem messze Santa Marghe-
ritától két vámőrházikó jelöli a határt. 
Olasz földön a tó északi partján két barát-
ságos falucska Gandnia. (és San Mamete, a 
honnan a Fogazzam regényei által híressé 
lett Val Solda ágazik el. A hajó azonban 
elsiet mellettük és egyenesen ParlezZába 
megy, annak a rövid vasúti vonalnak a vég-
pontjához, amely a luganói tavat a szom-
széd tóval összeköti. Megint az a sajátságos 
színjáték, hogy az ember mint ellenséges 
alattvaló svájci hajón nyugodtan és bizton-
ságban oiasz területen tartózkodik, habár 
nem is szárazföldön. 

Látnivaló persze semmi különös nidm 
akad: piszkos, félig rombadőlt házak, ron-
gyokba öltözött utcai suhancok, délceg ka-
rabinierik, akik valószínűleg szabadságon 
vannak és örülnék, hogy legalább némi idő-
re odahaza vannak, távol csapataink táma-
dásaitól. 

S az ember ismét visszatér Luganóba 
és a Caíé Riviérában megissza ia tejszínjé-
től meg nem fosztott uzsonnakávéját, egész 
nemzetközi társaságban van és legszíve-
sebben azt hitetné el magával az ember, 
hogy a különböző nemzeteknek ez ia keve-
réke nemcsak a béke eme szigetére szo-
rult, amelyet a Svájc ebben a borzalmas 
világháborúban képez. Azokra a „régi, jó" 
időkre gondol áz ember, amikor minden or-
szág férfini és asszonyai kellemesen és jól 
érezték magukat Itáliában és önkéntelenül 
is feltolul a kérdés, vájjon, ;ha egykor ismét 
béke lészen, vissza fog-e térni a nemzet-
közi együttlét szép szokása, vagy pedig 
megmarad-e továbbra is a permanensnek 
hirdetett gyűlölet. 

Itt tett megfigyeléseim alapján van 
némi remény arra. hogy a különböző nem-
zetek hozzátartozói ismét jól fognak meg-
férni egymás mellett. Mert a Svájcban a 
különböző hadviselő államok fiai között 
egyáltalán nem uralkodik az a gyűlölség és 
ellenszenv, amely a sajtóban, de iküönösen 
az antant sajtójában jut oly étesen kifejezés-
re. Mily sokszor láttam Luganóbain 'néme-
teket olaszokkal, osztrákokat |ranciákkal és 
magyarokat oroszokkal' nyugodtan é s béké-
sen elbeszélgetni. Mintha az lett volna az 
érzésük, hogy a háború hatalmas elemi je-
lenség, amelynek alá kell hogy vesse ma-
gát az egyén, amely azonban' neon szabad, 
hogy megakadályozza abban, hogy embe-
riesen érezzen és az 'ellenséges nemzeteik 
hozzátartozóival tisztelettel bánjon. 

A Svájc az ö tarka népkeverékével ily-
formán magában rejti a népek jövendő ki-
béküíésének a csiráját és még a szomszéd-
ban látszó országgal szemben is olv jöven-
dőről ábrándozhatik az, ember, amelyben a 
Humanitas és Charitas fogja boldogító ere-
jét érvényre juttatni. 

Th. E. 

takarí that meg havonta a 
világítási szára iá ján , ha a 
vi lághír t fá lwat tos OSRAM 
izzökörtékket világit. Ki-

nitt som 
világítási vállalatánál a 
Szegeden- — Telefon 165. 

Magyar hadifoglyok 
a pétervári forradalomról. 

Berlin, március 21. 
Huszonkét kiesei*élt rokkant magyar ha-

difogoly Oroszországból ma ideérkezett. K 
rokkant magyar katonák elbeszélése "teljes 
képet ad a forradalom kitöréséről, melyeket 
eddig csak ellenséges jelentésekből lehetett 
bizonyára tendenciózusan megtudni. 

Odesszából és Moszkvából február 18-áa 
kellett volna elszállítani a magyar hadifog-
lyokat. Az utolsó pillanatban azonban le-
mondták a szállitást, mert lehetetlen volt a 
sebesülteket a városból a pályaudvarra szál-
litani. Csak egy 'hét múlva lehetett Jeiíüggöny 
zött ablakn vasúti kocsikon a moszkvai pá-
lyaudvarra vinni őket, a városon keresztül 
való szállítás éjszaka minden incideiis nél-
kül történt. Szentpétervárott a muff hétfőig 
maradtak a magyar hadifoglyok és csak 
akkor szállították őket tovább lazaret-
automobiloikon ki a finn pályaudvarra, ahová 
hosszú utazás után reggel 8 órakor érkez-
tek meg. A kora reggeli órák dacára a vá-
ros külső kerületeiben izgalmas és élénk volt 
a hangulat. Csendőr- és kozákőrjáratok vo-
nultak végig a városon. Fegyvertelen kato-
nák vegyültek a tömegbe, akik fiatal sihede-
dek közt osztották szét fegyvereiket és 
muníciójukat. A magyar hadifoglyokat szál-
lító automobilokat a tömeg egyszer csak 
hirtelen megállította. Egy lövésre kész fegy-
verrel ellátott csendőrt, aki a soffőr mellett 
iilí, 'leráncigálta és elhurcolta a tömeg, az 
automobil ajtaját pedig felrántották. Az 
orosz katonák és polgárok be akartak rohan-
ni, de amikor megismerték a magyar kato-
nákat. megajándékozták őket cigarettáikkal 
és békén tovább engedték a transzportot-

A finn pályaudvaron igen sok csendőr 
és katona volt összevonva, akik azonban 
passzív viselkedtek, ellenben a délelőtt fo-
lyamán véres harcok fejlődtek iti a csend-
őrök és a tömeg között. A pályaudvaron 
megfigyelték a magyar rokkantak, hogy a 
tömeg újra és újra a csendőrökre támad. A 
lakosságot fölfegyverzett diákok tüzelték 
harcra és (rengeteg sebesült maradt az utcai 
harc színhelyén'. Öt órakor hagyhatták el 
végre a magyar rokkantak a pályaudvart. 

A pályudvaron igen sok, a sebesültek 
vonatán utazni akaró külföldi emberek vol-
tak. Az orosz katonák szívélyesen beszél-
gették a magyar katonákkal. Üdvözölték a 
magyar bajtársikat , akiknek már szabad 
hazautazni és azt mondták nékik, hogy meg-
elégelték már a háborút és az orosz katona-
ság elérkezettnek látja az időt, 'hogy véget 
vessen a háborúnak. Az orosz fronton a le-
génység ellátása ,a lehető legrosszabb. Több-
nyire orosz gárdakatonák valtak, (akik el-
mondták, hogy Moszkvából hozták őket Pe-
tervárra, A rigai frontról is nagyon sok ka -
tonát hoztak. Egy finn .katona elmondta a 
magyar rokkantaknak, hogy a forradalom 
kitörésének kezdete az volt, hogy a munká-
sok a szentpétervári nagy fegyver- és lő-
szergyárat elhagyták. A gyárra felügyelő 
tisztet agyonlőtték és. a műhelyekből fel-
fegyverezve. eltávoztok. Az első utcai h a r -
coknál hatszáz .halott volt-, 
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tForradalorq a kávéházban. 
* 

• 

(Ketten ® kávéházban. A. és fí. Újságot 
•idlvaian«nk és kcróen-kaziherr tócseiéili.k inéze-
teiíkét a, -poMitákaá helyzetről;, et drágaságról:, 
stí>. (Mikor az alábbiak itörténaick már csak 
«egy újságokból készült hatalmas piramis 
mulatja, hogy ©n/nél az asztalnál rövid1 idő ' 
előtt •még csőméi volt.) 

A: És még maga azt meri állítani? 
B: Merem. Állítom. 
A: Hogy az orosz forradadom n«in is 

-egy forradalom? 
fí: N ü m á , u x m t tíz. 

A: Szóval, -amit ezek az újságok mind 
anegiirnajk, az m i n d . . . 

B: Hazugság. Ismerem én az ujsá/gúró-
ikat. 'A tataim kazánja egyik barátnőjének: 
-az unoDtaestvér/e (basaóll egyszer egy újság-
Íróval , . . 

A: Akiről később kiderüli hogy nem is 
TljságÍTÚ. 

B: Hogy miket adott, az le a-imatk a sae-
jgéay 'lányanaik! . . . 

A: Szóval nem igaz. / 
B: Nem. ifigy szó sem. Az újságírók ta-

laltálk tó, hogv kapósabbá tegyék a lapjai-
•'íkat, 

A: H o g y m a g a m i l y e n e g y - b a r o m ! 

fí: Sáritggertinl akar? 
A: Nem. Csak a véleményemet nyilvá-

ni-toin. 
B: Tartsa meg iá •véleményét -magáinak. 

Nem vagyok rá fejváncsi. 
A: (Pedig (az lehetne. Állat. 

" B: Nem. fog terrorizálni. Figyelmezte-
tem: akárminek -n/e-vez ás, nem hiszek az 
orr z foa-radalombain. Nem Hi—szék! 

A: És ,lia győz a forradalom és megkötik 
•aas orosszal a különbekét? 

B: (Nevet.) Bi-iibübü! . . . hahaha. . . . 
Ez jó vicc! . . . Bizonyisten, soha jobbat 

•nem hallottam! Hiszen maga nem is olvasta 
a iapóikat! Ha olvasta volna, tiudbaitmá, hogy 
.a forradalmi kormány angol . . . hnübübü-
hü . . . (befolyás alatt . . . babaiba . . . áll!... 
hatóin! . . . Naiooerü! 

A: De az elírni oröa/dailam! A szoai-aiiis-
•«ták! A- -niai/níká/S/ok! 

fí: Nekem maga beszélhet. Mlost már 
ítndoxn, Ihogy olvas maga. És csalk nem 'akar-
ja elhitetni velem még ezenfelül, -hogy még 
egy forradailiom itrt. ki a-hba-naz . . . Oroszoir-
•szágban? 

A: Csudálkoiz-om magamon, intelligens 
voltom etltenéáe, hogy állhatok szóiba egy 
ilyen országos hatókörrel, .miatt amilyen ke-
gyed 

fí: (Fölpattan.) 'Meginti •séritegiet! Figyel-
tnerietenn, engem urau lehet sokszor sérte-
getni ! 

A: Már rn-ouditaan magának, csak a vóle-
miénivemet nyálvánitom, lEzrt eslaík szalbad? 
1848 március 15-afke óta . . . 

B: iMit akar tm-osít. meg mái- azzal a 
48-ai? 

A: Semmit, BizonyiiSltan semmiit. -De ma-
igával nem lehet Sbeszélni intelligens dolgok-
ról. 

B: A foimadaloni: az anagának egy in-
telligens doi Dg? 

A: Nem, -dk* menti foigöm miagána'k aueg-
magyarázná, pedig látom, ezt sem tudja. 

•B: Hát nem is vagyok rá -kivájom!.. A 

maga anagynráziaitaiira . . . (Dühösen.) És 
mondtam mái-, hogy engem ne terrorizáljon! 
Mert én nem hagyom magam! Nekem ás 
•van meggyőződésem! És ez az, -hogy nem 
hiszem jha idehozzák azt. ia Péter-várt a for-
radalmával, akkor sem hiszem! Pont. 

Csend. Az ajtóban megjelenik egy rik-
Ikanes, hangosain' ordítja egy rendkívüli ki-
adás címét: „Az orosz szocialisták megkez-
dik a béketángyaláfokait." B. izgatotan föl-
ugrik, •megvásárolja a neiwlkiviili kiadást, 
aztán zavartam1 visszaül a helyére. 

A: Jöjjön, játszunk egy partit . . . 
fí: (Habozva.) Azonnal . . . .csak előbb 

.©kávásom ezt. a rondikivüli kiadást . . . na-
gyon érdekes! 

Sip. 

HIREK 
oooo 

Eső esik 
a szüiíke tavaszi égből és nehéz felhők teszik 
tharaugóssá a vágyra nyilait it/ekuntetekieif. 
Este néma a. korzó ós a Stefánia ipárás sö-
itótíbe bunikoLózvia őrzi a mult tavaszok csókos-
szerelmes emlékeit; csend -via-n, csak a 'magas-
ságos égből1 iltabülLó csöppék éneklik örökké 
'egyforma dalaikat. És az elázott földire esaik 
(hull, hull az leső és könny fakad, a nyomán 
scík kérges kezű /paraszt nyilt /szemében': a 
főid, a föld! . . . 

Eső és nyirkos, borongós ég-bolt: mintha 
a fájdalom, szomorúság, -sirás' -szimbóluma 
volnál; jöttöd/re -messzi, jövő nyomorúságok 
sejtése nyilall a szivemlhe. És lemondás vá-
.gya ernyeszti az idegeimet, ilyenkor ugy 
érzem: -szentségek szentsége a- mazochismus. 
És átkok nyiüigét érzi a nyakam; mintha ro-
vattal épülnie /sápadt viaszgyertyák fényében 
a szemeini előtt: halkan, lábujj/hegyen lé-
pek ós tisztelettel hajtom -meg fá-rad-t feje-
met, Talán- épen a scrsom előtt, -amely olyan, 
mint a kifestett asszony: m/osszi-ről reményt 
keltő és szép, de síziytelten és v-ijjongva ka-
cagó, ha sikerült -mélyen holemunnia fiatal 
véremtől lázas, lüktető szivembe. 

IÉs hull, hűli az eső. Monoton- egyhan-
gúsággal -koppannák a kiadós, Ikövér csöp-
piek az ázott -ablakon; miníthia a v-a-suti kocsik 
süppedő, a-uganyos ülésén iilve a vonat kere-
keinek -elfuiló zaj/át hallgatnám. Ütemre sir 
-a vérem és eaaemibetj nt Kosztolányi /Detzső 
egyik -gyönyörű versének néhány sora: 

„ . . . Kopogj va/sut. A sorsom ibus dalát 
verd, 

Hogy mindegy nékem: völgy ek és begyek 
IS minden mindegy a vágy utasának 
És mintegy már. -akárhová megyek." 
Kopogj vasuk És kopogj ite ás: eső. Reg-

gelre ma jd kiderül /az égíboílit és a mosoly os 
irapf-ényiben fölébred az igaizi tavasz. -De ez 
a nap -még a /szomorúságé, 'bánaté. Folyjon 
együtt az emberek könnye /az ég- könnyeivel. 
iSzafcadj/on föl a ilelkünik mélyéről máimfen 
igzomoruság. Igy egész szívvel, -egész létekkel 
-tudunk majd örülni a felderengő igazi ta-
vasznak. 

(s. i.) 

— Közös minisztertanács. Bécsből jelen-
tik: Csütörtökön/ gróf Czemán külügymi-
niszter elnö-klésével közös /minisztertanács 
volt, amely gazdasági kérdésekkel foglal-
kozott. A tanácskozások délelőtt 11 órától 
déli fél 1 óráig tartottak. 

— Gróf Apponyi Albert kihallgatása. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: (Gróf 
Apponyi Albertet a király szerdán ötnegyed 
órai kihallgatáson fogadta. Apponyíhoz kö-

zeiálló helyről kijelentették, hogy a király 
igen kegyesen meghallgatta Apponyi mindes 
irányban való előterjesztését és fejtegetései:. 
Utána Erdélyi Sándort fogadta kihallgatáson 
a király. Erdélyi 20 percig tartózkodott a 
királynál. 

— A horvát miniszter Szmrecsányi vád-
jairól. Budapestről -telefonálja tudósítónk: 
-Hideghéíi Imre horvát miniszter a Szmre-
csányi György által a partlamentben emli-
tett ügyre vonttikozólag kijelentette, hogy 
az akták csak most vannak elintézés alatt, 
azonban az akta ínég nem sond semmit. 
M-ig a vizsgálat -nincsen befejezve, lehetet-
len állást foglalni. Lehet, hogy semmi lé-
nyeges nincs az /egész ügyben, de lehet, 
hogy igen súlyos dolgokra fognak akadni. 

— A kabinetiroda aj főnöke. A hivatalos 
lap osütöritölká száma -közli, hogy a király 
Töbör-Éthei báró Nagy Géza udvari -tanácsost 
a /kalbimiotiTodia főnökévé nevezte k-i. 

— Horvát képviselők tiltakoznak Szmre-
csányi vádjai ellen. Budapestről telefonálja 
tudósítónk: A horvát képviselők csütörtökön 
értekezletet /tartottak és elhatározók, hogy 
a Ház pénteki ülésén napirend előtt tiltakoz-
ni fognak Szmrecsányi gyanusitá-sai ellen. 
Ezzel a tiltakozással kapcsolatban. Szmre-
csánvi ismételten fölszólal és leteszi -a Ház 
asztalára a birtokában levő valamennyi ka-
tonai okirat fényképes -másolatát-

— Kitüntetések. A király Almássy Sándor 
5. népfölitelő /gyalogezrednél beosztott tatrba-
lékos főhadnagynak a 3. osztályú katonai 
éi-demikeresatet és a kamtokat adományozta;. 
Sc.hön Ijíis-zíő és Debrovszky Gyula 46. gya-
tegiezred-bieii, Imre Gyula á. honvéd gya/lag-
ezredibélá, Kende Béla. Patrik /Pál, Kovács 
Tamás, az 5. népfölkelő gyalogezrednél ,-be-
osztott és Braun István 1. hanvéd lovajsitüzéa--
oszrtállyíbeli hadnagyoknak a legfelső -dicsérő 
elismerés — a fca/rtok egyidejű axtemányazása 
ímel/Mit — tu-dtul adatot t 

— Károlyi Mihály és Tallián Imre a 
királynál. Badenből jelentik: A király pénteken 
délelőtt kihallgatáson fogadta gróf Károlyi 
Mihályt, aki kihallgatásáról visszatérve 
Bécsben hosszan tanácskozott gróf Czernin 
Ottokár külügyminiszterrel. A király délben 
báró Tallián Imrét fogadta kihallgatáson. 

TaMián Béla kihallgatása után kijelen-
tette, hogy délelőtt háromnegyed 9 órától 
fél 10 óráig volt a királynál -kihallgatáson. 
A király lebilincselő közvetlenséggel be-
szét vele, minden kérdésről magyarul. A 
király beszélgetés közben jegyzeteket ké-
szített az elhangzott dolgokról. 

— Báró Rajasich József afférje Szmre-
csányi Györgygyei. Budapestről telefonál-
ja -tudósítónk: Báró Rajasich József ország-
gyűlési képviselő Szmrecsányi Györgyöt 
provokáltatni akarta a parlamentben /el-
hangzott /beszédéért. Táviratozott is Zág-
rábba segédekért, ezek azonban niem érkez-
tek meg és igy Rajasich provokálás nélkül 
volt kénytelen eltávozni a Házból. 

— Interpelláció a Németországgal köten-
dő gazdasági szerződés ügyében. Budapest-
ről telefonálja tudósi tónk: Gróf Apponyi 
Albert a (képviselőház pénteki ütésére irrter-
pelíációt jegyzett be a Németországgal kö-
tendő gazdasági szerződések tárgyában. 

— Előléptetés. A hivatalos lap csütörtöki 
Száma fcörii, hoKV bástyái Holtzer Tivadar 
•vtdft Iwdaprödjíitoltet, beosatva a 48. -gyalog'-
mefíd pótirász?tóailjáfliál, az 5. népfolkcJő pa~ 
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mamcsiDOÍksá® nyilvámfartárában (népfölkelő 
HáHaLóeeá léptették elő. 

— Bethmann-Hollweg Homburg fürdőben 
iFramkfurtból jélentfik: iBetihmamu-ÍHioQilweg 
hirodlailmi .kiameéliár szerdán Frankfurtiba ér-
kezetiti, aheiwnaai réviid tartózkodás után Hom-
burg fürdőibe utazott. 

— A javadalmi bizottság ülése. A java-
dailmii líMzatitsá® pénteken délután (tartja 
iilését Balogh Károly pénzügyi tonáosoe el-
möiMéséved. Az iilés ttiárgya ® mult jbavá üzlet-
eredmény. 

— Élelmezési kérdések tárgyalása Bécs-
ben. Bécsből jelentik: Gróf Tisza István mi-
niszterelnök csütörtökön regiglel Latinovits 
Endre titkár kíséretében Bécsibe érkezett. 
A délelőtti órákban a 'miniszterelnök tanács-
kozott báró Glrillány Imre földmivelésiigyi 
miniszterrel és báró Kiirthy Lajossal, a 
Közélelmezési Hivatal elnökével. Ez az elő-
zetes megbeszélés az élelmezési kérdések 
tárgyalására vonatkozó közös értekezlet 
előkészítésére szolgált. Gróf Tisza István 
miniszterelnök később meglátogatta gróf 
Czernin Ottokár külügyminisztert. 

— Hadvezérek kitüntetése. Bécsből jelen-
t ik: A (király lova® Henriquez János gyalog-
sági tábornoknak, egy hadtestnek az ellenség 
elÖttt váló eredímiéniyes vezetéséért (a1 Liipót-
inemd I. osztályát adömámyoratia ia badliéMifc-
méminyet igs a kardokkal, Papp Dániel eizre-
(icsnat ós Ráth Pá l ezredesnek pedig a vas-
fectponiaiiiend II. osztályát a .hladíiékiitmósinyel 
ós ia íkiarftoíkkals. A hadsereg rendeleti lapja 
közíli, bogy ő felsége a katonai érdemkereszt 
első osztályát adloményazta a hadiékiitiné-
nyelkikel ós a karfákkal Rohr és báró Kirch-
baah vezéimredisseíkndlc egy Ibaidtsiemetgmak az 
eMemsóggel 'üzemiben vailó eredményes vezeté-
séért, megparancsolta. (továbbá, bogy Tersz-
tyánszky vezérrezredesnék egy hadseregnHek 
az el'lianiséggéi szemben való enedanényes veze-
téséért legfelsőbb elismerését a [kardok eigy-

dőben való adományozásával (tudomásaira 
I adják. 

— Tiltó rendelet a húsvéti tojásról. Báró 
Kürthy Lajos nandiletet intézett a város ha-
tóságához, amelyben: tudatja, bogy a ba-
romfitojás festése ós fomgalomhahoizaftela ti-
los. A rendelet ellen vetők lkét hónapi® ter-
jedhető elzárással és 600 koronái® terjedhető 
pénzbüntetéssel büntethetők. 

— Értekezlet a kereskedelmi és ipar-
kamarában. A kereskedelmi és iparkamara 
vezetősége értekezletre bivta össze a sze-
gedi toaníkok igazgatóit. Az értekezlet csü-
törtök délután volt és a Vagyonadó meg-
állapítása végett a 31-ikéig benyújtandó be-
vallásokkal foglalkozott. Ezzel kapcsolat-
ban arra vonatkozólag történt megállapo-
dás, hogy a tőzsdén nem jegyzett szegedi 
bankrészvényeket a bevallásba milyen ár-
folyamon állítsák be. 

— Börtön vizsgálat. Pénteken délelőtt a 
ilkirtönvizsgáló-bizottság Bokor Pá l helyettes 
polgármester vezetésével' ibört önvizsgálatot 
(tart. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek 
esti isitentezltelet kezdete 6 órakor tesz. írás-
magyarázat szombat idóMőfbt. 

— Sajtot árusit a város. Balogh Károly 
tanácsnok, a közélielmezési hivatal vezetője 
harfetményibein (tudatja, hogy a város (közfo-
gyasztás® rászóró mintegy fiz métermázsa 

"(svájci Bajit érlke25et;t. A sajtot utalvány ellené-
ben a közélelmezési hivatal által meglbizbtit 
kereisikedlőlki fogják árusitanii. A sajtutalványit 
— elsősorban tisztviselők részére — a köz-
élelmezési hivatal állít ja kL A sajit nagybani 
eladási ára vi szonf el árus iltók részére kilo-
gramimonkii.nt 9 kortana 15 fillér, kicsinyben 
tiz korona. Az elárusitió kereskedők üzletében 

a fenti árakat látható helyen ,ki kell függesz-
teni. 

— A Fehértó halgazdasága. A Fehértó 
halgazdaságának ügyében a fanács felárt az 
Országos íHiailészati Felügyeü őséghez is, mely-
Jlyel közölte a Magyar Földbártoklbamlki ás-
ómért, a jánlatát és a beküldött, tervek költség-
vetésének átdolgozását kérte. A tanács meg-
keresésére az Országos ("Halászata Felügyelő-
ség most a követki?2Őkíben válaszolt: (Megke-
resésére van szerencsém tisztelettel jelezni, 
bogy a (Fehértó ihaJgazdaságú'nalki ügyében 
alafkitott tanácsiba való kiküldésünk érdieké-
ben a minisztériumhoz az előterjesztésit mue®-
fettük. A Magyar FÖldbitrtakbaink r.-t.-nak 
hivatalunkkal közölt ajánlatára nézve 'telje-
sen a magunkévá tesszük a h tanács amaz 
állásfoglalását, hogy a .bank ajánlatának dr-
démleges tárgyalásnál' addig szó sem lehet, 
amiig azt rá&zlptes tervvel és íkölfségyetéssed'. 
ki nem egészíti. A hivatalunkhoz 17/917. sz. 
állatit bcküldötít, Itervek; Ikölt'íégvetdgóinek i'ut-
dólgozí'usa folyamattan van; különösen a «s®i-
vattyutelep betremfcráséniek költségénél vanat-
kozó adatok beszerzése igényel azonban a. 
imlai viszonyok között nagyobb 'ütámjárástL 
Kér jük tehát még egy ideig a szives (türelmü-
ket. Az Orsrágoe Halászati Felügyelőség ve-
zetője Répcísi miniszteri osztálytanácsos. Az 
értesítést a tanács csütörtöki (ülésén mutatta 
ibe Bokor Pá l helyettes-polgármester és a 'ta-
nács azt tudomásul! vietitie. 

— Hogyan tervezték a kémek a malmok 
ék raktárak fölgyujtását. A kormánynak 
(tudomására: jutott, hogy eUeníségeink a mal-
mok, ráktárak foOlgyuj fására, a lovak és 
marhák befeigiségcsirákkial, döggel fertőzésére 
kémekkel árasztotta el az országot. A kor-
mány rendeletiben hívja fel a hatóságokat a 
véd/ehezésre. A kémek a tüzeseitek okozásár a 
állítólag egy kerek, kemény ipapirhól ké-
szült 10—11 cm. hosszú és 3—3 és féli centi-
méter átmérőjű fekete tokkal vannak fel-
ezerelve. A itdfe fedője alat t vékony hegyes 
üvegosucs tűnik szembe, amely a ltok íbtetajé-
ből nyúlik fel. Az üveg hegyét, letörik és az 
egész tokot, függélyesein beleteszik a gyúlé-
kony anyagba. A ló- és szairvB^max-haáliIo-
máray mjeigfertőzésére állítólag az a anód van 
tervbe réve, hogy az ügynökök a ikutákta 
és itató vályúkba .baeillusokiat tartalmazó 
tablettákat idobnak, mely ItlaibOeítták fehéreik 
é'i Valamire] kisebbek, mint a® ismert aspi -
iriintaibleltiták melyekhez pnsrta kézzel hozzá 
nyúlni nem szabad. A fegyveres erőnek vagy 
szöreteéges csapatoknak' hátrányát, vagy az 
élllenségnek étősnyót célzó ily cselekményeiket 
elkövető polgári egyéniek is a katonai bün-
tető bíráskodás alá hied'yeotetnék, büntetésük 
költiéláibalá halál, vagy enyhébb beszámítás 

KORZO MOZI 
Igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 11-85 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

A szenzációk szenzaciója! 

Dráma 4 felvonásban. 

A főszerepben: 

OLAF FONSS. 

Előadások pénteken és szombaton 5 , fél 7 és 
^ fél 9 , vasárnap 2 , fél 4, 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

ITn III * n 9 ll' Páholy 1.60, zsölye 1.20, I. hely 1 K., DBIIIoran. II. hely - . 7 0 fillér, 111. h e l y - . 5 0 fillér. 

/awk. 
<w> 

Tenger* 
sok utánzatot ajánlanak mostanában Diana-sós-
borszesz helyett egyes üzletekben a vásárló közön-
ségnek, melyek hangzatos elnevezések 

alatt 
és sokszor a megtévesztésig hasonló külső csoma-
golásban kerülnek forgalomba. A gyalog-

járók, 
ha elmennek egy-egy kirakat előtt, mégis minden 
jobb üzletben ott láthatják a valódi Diana-sósbor-
szeszt, melyről mindenki , 

előre 
tudja, hogy belső tartalmánál fogva a legmegbíz-
hatóbb és leghatásosabb háziszer, fájdalomcsilla-
pító, hüsitő, enyhitő és egészségápoló. Egy háztar-
tásból sem szabad tehát hiányoznia. 

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30 
nagy „ „ „ » n 350 
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. 



íSztelgffiid, 1917. imáfrfciuB 23. DÉLMAGYARORSZÁG 

fallá eső esetek bein 10 évtől 20 éviig terjedő 
suil yos börtön, A följefeütós elmuilasztói miiim 
hűn/társaik i5 évtől 10 évii, (különös isulyosihiltió 
körülményeik (között pedig 10 évtől 20 évig 
terjedhető súlyos böritöninieÜ! bünltíatheitőík. 

— Paprikafőidet kér a katonaság. A 
(katonai parancsnokság láltiirit ia város tiainá-
esához, hogy hány hold parlagion heverő föl-
det tudlroa ibédbaaidtaá ia katonaság/részére pap-
mikiatetrimielél céljaira. A paprikát a katona-

• sáig termelné. A itaailáes (tuidatjia a; katonai pa-
ramosindkságigail, hogy ia várewnalki parlagon: 
1 Keverő földjie minős. 

— Rode Imréné női kalapdivattermébe 
Horváth (Mihály-utra 7. .száun alat t megérkez-
teik az átmeneti, tavaszi és nyári ikatepujdom-
ságok, melyek utolérhetetlen olcsó áraíkou 
•áruisitatinak. Felhívjuk a közönség szíves fi-
:igyelmét a tllapunikbain meigjélieint hirdetésre. 

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

— Fémbeváltók Szegeden. A fémbeváltás 
még hátralevő rövid határidejére való tekin-
tettel a Fómtközponit most hivatalosam (közli 
velünk, hogy Szegeiden a.tkövetkező fémbovál-
tóhelyek müiködnek: Bruékner Testvérek, 
Grassely László, Mieaey és Társa, (Sebők 
Mihály. 

— Richárd Oswald, aki a sátán kutyájával 
iszerazte meg világhirnevét, most dáméit ieigy 
aanmál1 imég töíkóMieséfcjtí idietókftliv drámát ail-
íkotott, amelynek meglepő és szeuBációs itrük-
jei és fcirduialtaji' valóságigail lenyűgözik a kö-
zönséget. lEzem óriási -filmalkotás elme A bor-
zalmak háza. Szintre Ikerül pántokon iaiz Urá-
niáiban. iMóg leigy pompás vígjáték is effláre-
pel uigyiatnáikkoir a imüsoron. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyelvsikolában. Telefon 14—II. 

§5 URÁNIA 
fflagy. Tudományos Színház 

w 
Péntektői vasárnapig, 

március 23-án, 24-én é s 25-én 

RICHÁRD OSWALD 
a „Sátán kutyája" rendezőjének 

legújabb alkotása 

Detektivdráma 4 részben. 

• • 
Előadások délután 5, fél 7 és fél 9 óra-
kor, vasárnap délután 2 órától kezdve. 
Gyermekjegyek csak az első előadásokra 
érvényesek. — Jegyek délután 3 órától, 
vasárnap célután fél 2-től kezdve előre-

válthatók. 

Heiyárak: Zsölye 120, I. hely 1.—, 
II. j?ely —'80, III. —.50 fillér 

1 
Az olasz harctéren nincs 

esemény. 
BUDAPEST, március 22. (Közli iá mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harc-
téren a helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

A német front megrövidí-
tése nyugaton. 

Berlin, március 22. Az angolok éís a 
franciáik nagy esőiben, ós hóviharban köve-
tik a németieket a ikiilritett és elpusztított 
területen (keresztül. Előrenyomulásuk tem-
póját a német lovasság (és gyalogság bizto-
sító csapatai szabják meg. Az angolok sú-
lyos veszteséget szenvedtek, amidőn a ne-
kik ismerétlen terepem megkísérelték, hogy 
a német őrségeik láncolatát megszakítsák. 
Egy Árpástól délre eső faluban kis terüle-
ten 53 halott .angol hevert, egy másik he-
lyen 200 angol holttesteit találtunk. Két 
zászlóaljat, amely egy országút mentén a 
gránáttölcsérekben; elhelyezkedett, a níémet 
tüzérség pusztító tüzelés alá vett. A sűrű 
gránátesőben a;z angolok nagy része elpusz-
tult, a többi pedig isiietve. visszavonult. A 
német ütegek, amelyek jól be vannak lőve. 
kitűnően berendezett megfigyelő állásukból 
nagy távo'lságbanl átlátják .a terepet s a né-
metek után nyomuló szövetséges csapa-
tóknak (súlyos veszteségeket Okoznak. Az 
utón tevő iangol és ifrlanicia ütegek és csapa-
tok rendkívül súlyos vesztesíéget szenved-
tük a nehéz német ágyúik tüzeléséitől. A 
franciáik megkísérelték 10-ém, hogy erősebb 
lövasosztagokka! megszállják . a Hámtól 
északkeletre 'levő Roupy községet, de még 
ugyanaznap délutánján ki kellett vonulniok. 
Egyik támadásukat, aimelyet ké t zászlóalj -
jál indítottak Leury-Clamesynál, Soissons-
tó! északkeletre, súlyos veszteségűikkel 
meghiúsítottuk. A iMaaistól nyugatra levő 
magaslatokon, ahol a francia támadó kísér-
letek ellenére is valamennyi árok a néme-
tek kezében maradt, foglyaink száma nyolc 
tisztre és 546 emberre, zsákmányunk pedig 

.33 gyorstöltő gépfegyverre és 3 aknavető-
re emelkedett. (M.. T. I.) 

Lvov herceg és Miljukov az uj 
kormáng céljairól. 

— Az antant sorsa Oroszországtól függ. — 

Genf. raáffluis 22. A Temps pétervárá te-
veiliezőj'3 beszélgetést, folytatott, herceg Lvov 
miniszitiemeítinöikki?;!' és Miljukov hülügyiHaiuósz-
terral. Lvov igy ,nyila,tíktazott: Egész Orosz-
ország Ihiziik most a nap keilitében, aimelymek 
íorriadaitoui volt- az előjele ós amely itetőpomt-
já.t az ellenség végleges llegyőzésélxeu fog ja 
eitónni. Oroszországtól függ az antant további 
sorsa. 

Miljukov ezt- (mondotta: — A;z országot 
most ugy ikelil szervezni, hogy ia végleges 
győzetem iineggyoirsittaiasék. A régi rezsim 
Oroszországot a teljes szar,vezette,nség áJliaipo-
táiba dömföttie;. most mindén törekvésünket 
airra (kell ,irá» yiitiam, hogy a, nemzet erőit ösz-
szefögjulk és a háborúé megnyerjük. Az uj 
syiz'bm legszívesebben 'Mihály naigyhleroeg 
ideiglenes rógensségét, lát ta volna. 

Oroszország — a duma és az uj 
kormáng fenhatósága alatf. 
Rotterdam. maiálroius 22. A Times-ndk je-

üemhiik 'Pétervárról: A imiiniiiszitertainiáos tegnap 
ia héliügymdiniiszterinimbaii Lvov hereeg elnök-
lésével összeűlit. Valameiuiniyi imMlsztier elfog-
liailítia hivatalát, A duma végrehajitóáűzoittsá-
iga minden (kormány zóságha u j biztosokat ne-
veziatt ki. Az lidieiiglenes kormány .és ia duma 
egyiMtmüködésót (biztosítót táfc. A .duma. biz-
tosai a birodalom mtinden városába el utaz-
tak m á r ós ilyen módon az egész országét » 
duma és aa ddieáglteimes kormány fenhatósága 
laíLá helyezték. Finnország minisztere ima el-
nltazotit iHelsiinigforsIbaL 

Anarchia Finnországban. 
Stockholm, március >22. Az, ideérkező 

utasok beszélik, hogy Finnországban teljes 
az anarchia. A mozgalmat főleg .tengeré-
szek szítják. Péter várót t nyugalom vau. 
A végrehajtó bizottság (kebelében felmerült 
egyenetlenség egyrie pő. Az Aftonbliaded je-
lentése szerint a pétervári forradalmárok 
ellenforradalomtól .tartanák, melyet ia nagy-
hercegeik pártja, a büroikrácia és ,a hadsereg 
egy része (készít elő. A Végrehajtó bizott-
ságban a köztársasági pártiak ;és a szocia-
listák kerülték fölénybe. A cár lemondását 
péntek délben közeit ék a pétervári lakos-
sággal. A katonaság a köztársaságot éltet-
te. A végrehajtó bizottság felszólította ia ka-
tonáikat, hogy ne öljék meg tisztjeiket és nc 
veszélyeztessék ilyen módon Oroszország 
győzelmét. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 
MŰSOR: 

Előadások kezdete negyednyolckor. 
PÉNTEK: Klasszikus ciiMus VII. szánna, Elő-

'ször. Solness építőmester. Tölgyes Gyula 
konferálláisávail. Szinmü. Páros három-
hiarmados. 

SZOMBAT D. U.: Cigányprímás. Operett. 
SZOMBAT ESTE: Másodszor ;Solness épMő-

mester. .Szinmü. Pánatilan, egyharmados. 
VASÁRNAP D. U.: Családfő. Operett. 
VASÁRNAP ESTE: Falurossza. Páros .két-

harmados. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

I 

és gabonaraktárnokot keres a 

Backmalom. 

Aktuális újdonság! 

Hogyan kell az adó-
vallomásokat kitölteni? 

Irta: Dr. SZENDE PAL. , 
Ara 3 korona. 

Kapható Várnay könyvkereskedésében. ' 
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Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek. 
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Női kalapok 
átmeneti, tavaszi és nyári legszebb ki-
vitele megérkezett, a legnagyobb válasz-
tékban és utolérhetetlen olcsó árakban; 
még ma 50 százalékkal olcsóbbak az 
árak, de később tetemesen emelkedni 

: fognak. : 

Selyemkalapok minden árban. 
Bast-kalapok . . . 
Négligé kalapok . . 
Sport-zsiráldí kalapok 
Tagal-kalapok. . . 
Selyem tagal-kalapok 
Tagal-pikó kalapok . 

8 kor. felj. 
9 kor. , 

10 kor. „ 
12 kor. „ 
15 kor. . 
20 kor. „ 

Fátyol, szalag, virág és toll-tüzékekben 
nagy választék. Ismételadóknak árked-
vezmény. Gyászkalapok és fátyolok a 
legolcsóbb árakban. Kalapok átalakítá-
sát és diszitését elfogadom. Tisztelettel 

R o d e I m r é n é 
Horváth M i h á l y - u t c a 7 . 

a volt Cabaré átellenében. 
s z á m , 

B B E B B B B B B B E S B B S B E 

APROHIRDETESEK. 
Izzad valamely test-

része? Ugy használja a 
dr. Leinzinger féle kipró-
bált szert. Üvegje 70 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Gyomor bajosok di-
csérik a Leizinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
gyógyszertárában Szetted: 
Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestő az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 4 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 25C 

Fájós tógára végien 
mielőbb a hires Leiozin-
ger-féle f o g c s e p p b ő 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér, 250 

Hajhullás, bajko-pa 
gyorsan elmúlik a Lem-
zinger-fele „C h i n a h a j-
s z c s z* által. Ára K ? 50 
Kapható Leinzinger Gvula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

H a j ős z ü I és ellen 
csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer" 
használja. Ára 1 K 50 fill. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Sz«* 
Szé chenyi-iér. 250 

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala. 

H i r d e t m é n y . 

A város közfogyasztása részére mintegy 10 mm. 
sveici ementhali sajt érkezett, amely a közélelmezési 
hivatal által megjelölt kereskedők utján fog kiárusí-
tásra kerülni. 

A sajt nagybani eladási árát viszontelárusitók ré-
szére kilogrammonkint 9 (kilenc) korona 15 fillérben, 
kicsinybeni eladási árát 10 (tiz) koronában állapítom 
meg. 

Utalványt ugy a kereskedők, mint a vevők (első-
sorban tisztviselők) részére a közélelmezési hivatal 
állit ki. A kereskedők a sajtot a közélelmezési hivatal 
raktárából fogják átvenni. 

A fenti árak az elárusító kereskedők üzletében 
látható helyen kifüggesztendők, sajt csak azoknak szol-
gáltatható ki, akik a közélelmezési hivatal pecsétjével 
ellátott utalványt mutatnak fel. 

Szeged, 1917. március 21. 
1387-917. k. é. sz. 

Polgármester helyett: 
Balogh, 

v. tanácsnok, 
mint a közélelmezési hivatal vezetője. 

Fényképészeti gépek. 

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

Sandherg Henrik SEJ 
S z e g e d , S z é c h e n y i - t é r 16 . 

T. v e v ő i m n e k jól b e r e n d e z e t t s ö t é t 
k a m r á t díj talanul r e n d e l k e z é s é r e 

b o c s á j t o k . 
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Jrodalmi újdonságok. 
Jíaphatók Szegeden VCÍT,HQJJ o C . könyvkereskedésében 

Farkas Pál: 

Egu fanáp U 

Ernőd Tamás: 

Fenni i n a MitlóMH 3.. ,60 

Biró Lajos: 

DON J Ü A N 

Göndör Ferenc: 

U M a n 

4 . 1 

R 
I.50 

Muraközy Gyula: 

EMBER ÉLET 

Nagy László: 

D 
es a 

V 

3 . 1 

Szini Gyula: 

H A N N A 

Biró Lajos: 

i HÉWSÉ6 miiiói 

3 . 1 

5 . 1 

Bársony István : 

Vérvirág 

Ifj. Hegedűs Sándor: 

A l é l e k b ú v á r 

3 . 1 

4J 

Ifj. Hegedűs Sándor: 

l i aeananap haeóla 3 . 1 

Durkheim—Balla 

n 2.40 

Révész Béla: 

BEETHOVEN Léo 

Anatole Francé: 

Pártütő a n g y a l o k 

jVajthó László: 

V V 
Kaffka Margit: 

tltOMSiOlt 6.1 

Kárpáti—Vajda: 

BBMIOES KEEEMEH 1.50 

Laczkó Géza: 

N O É M I F I A 51 

Ladányi János: 

MIHIÓB M E Ó Ó l M 2.1 

Shakespeare-Babits: 

A V I H A R 3 - 1 

Drasche-Lázár A.: 

T ü z p r ó b a 5 . 1 

Landauer Béla: 

A t a n á r 5J 

Kosztolányi: 

M o d e r n kö l tők V-

Moly Tamás: 

H á r o m n o v e l l a 

Mikszáth Kálmán : 

Rs igazi ittnopisiál 2.50 

Herczeg Ferenc: 

K é k r ó k a 2.80 

Mikszáth Kálmán: 

A gyerekek 

Fejér Imre: 

mudóii emberek V 
Byron-Kosztolányi: 

M A Z C P P A 2.1 

Pász to r j áé i : 

Az ügyetlen 3. ,20 

m 
Nyomatott Vírnay L könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9. 


