
Saeigteá, 1917. április 4. DÉIMAGYARORSZÁG 7 
kicsö® ybeni eladási árát a mai naptól kezdve 
a (következőképein állapította meg: nagy sü-
vegemkor 1 ki lógvam 148 fillér, 5 kilogt-atnos 
süvegemkor 148 fillér, 3 ikálogramos süveg-
cukor 150 fillér, süvegcukor kimérve 150 fil-
lér, kristálycukor doboziba® 150 fill, kimérve 
3)32 (fillér, pilé, concasse, regmente-í-ukor ki-
mérve 152 •fillér, kocka- vagy lisztcuikor do-
buzban 152 fillér, kimérve 154 fillér kilogra-
naonként. A kereskedőket figyelnnezteti az 
ügyosztály a tegnap megjelent, kormányren-
deletnek arra a renfieikezéséré, liogy áprila» 
Begyedilkii cukorkészleteiket április tizen-
egyig a culkorkőzpoiitnak bejelenteni és a 
készletek után inéterinázsáník.int 25 korona 
50 fillér árkülö ötvözeteit a cukorközpontmak 
befizetni köteleseik. 

— 1008 liba uton van Szegedre. Mint a 
'közélelmezési hivatal egy hirdetménye, hírül 
adja , Oroszlengyelországhói 3008 libát útnak 
indítottak Szegedre, közélelmezési célokra. A 
l'iibaurfiak és libaőnagyságák hihetőleg és 
remélhetőleg teljesen egészségesen fognak 
megérkezni a szép alföldi metropolita a liosz-
szu útról. És bizonyos, hogy raeíkik nem hoz 
csalódást ez az ut : már várjunk őket ós ime, 
személyi hírrel nyugtáz,zuik, hogy iMlön hir-
detik is érkezésüket. Hiába,: ma egy liba is 
nagy ur, há t még 1008 egy rakáson? A hires 
magyar vendégszeretet minden melegével 
vár juk őket. 

— Szegedi Kereskedők Egyesülete hétfőtől 
kezdve a Tisza Lajos-körut 56. szám alatt a 
Éorbátli-féle házban van. Tagok felvilágosí-
tásért kéréssel és panasszal oda forduljanak. 

— A kézipodgyászban elrejtett élelmi-
szerek ellenőrzése. Az élelmicikkeknek kézi-
pódgyászként tervezett kivitele ellen, az Or-
szágos Közélelmezési Hivatal , mint ismere-
tes, rendeletet bocsátott ki. Az eddig tartott 
lkézipodgyászvizsgálatok 'alkalmával az 'uta-
soktól jelentékeny éleimiszerkészletet koboz-
tak el. Értesülésünk szerint az ellenőrzést az 
összes vonalakra állandósítják. 

— Tizenhat mázsa hal. A Fehértóból és 
a Holt-Tiszából hétfőn 16 métenmásza hal ké-
mül t elárusitásra a hatósági (Ivódéban. (Ebiből 
Inat mázsa n^gy kárász volt, a többi apró 
ihal. Az apró halakat kilónként egy koronáért 
a nagyokat lkét. koronáért árulták. 

— Tavaszi újdonságok: Női és leány 
felöltök, szövet és selyem ruhakabátok, 
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem és 
gurnmi köpenyegek, kosztümök, aljak, blú-
zok, alsók stb. készen és mérték szerint mér-
sékelt árban Reményiné Feldmann Sári 
női divatháza és divatszalonja, Szeged, a fő-
posta mellett. 

— Pályazati hirdetmény. A Magyar Gazd-
asszonyok Országos Egyesületének cínkotai 
leánynevelő internátuáálban öt teljesen díj-
mentes és 24 évi 800 korona tar tásdí j fizeté-
sével egybekötött hely (tölthető Ive <a háború-
ban elesett tényleges állományú, továbbá 
tartalékos és szolgálaton kívül i viszonybeli. 
honvéd, illetőleg népifölkelő tisztek leány-
árváival . Az intézetben 4 osztályú elemi. 4 
osztályú polgári leányiskola és 2 osztályú to-

" vábbképző kézimunka tanfolyam van ugy, 
hogy az elemi iskola első osztályába fel-
vett nő tiz év tartamára, tehát 6-tól 36 
éves koráig nyerhet elhelyezést. A mellék-
Jeteiíkkel együtt szabályszerűen bélyegzett 
folyamodványok közvetlenül hozzám, nyúj-
tandók be. A folyamodványok •benyújtása 
határidőhöz kötve ugyan nincsen, ajánlatos 
azonban azokat lehetőleg minél előhív be-
nyújtani . Ezen folyamodványokhoz mellék-
lendőik: 1. a ifel vétetni kórt gyermek szüle-
tési anyakönyvi kivonata, "2. a himlőoltási iil,-
tetőleg az ujraxvLtási bizonyítvány, 3. a gyei-
in)ek, illetőleg az özvegy anya vagyoni viszo-
nyai t igazoló hatósági bizonyítványt, 4. az 
Mboisó iskolai é w é g i és a folyó évi iskoia-

'MtöBSrtáfii bizonyitvány, 5. az illetékes ka-

tonai hatóság igazolása, hogy a gyermek 
a ty ja a jelenlegi háborúban elesett. Buda-
pest, 1937. évi márciusi 'hó 24-én. A m. kir. 
honvédelmi miniszter. 

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

— Péntek. 13-dika a cime annak a nagy-
hatású. detefct'ivdrámának, amit az Uránia 
szerdán, 4-én mutat be. Izgalmas jeleneteik 
és meglepő fordulatok követik egymást, ugy 
hogy ia nézőt teljesen lebilincseli. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyelvsikolában. Telefon 14—11. 

Wilson a kongresszust a hadiállapot kijelentésére 
kérte. 

AMSTERDAM, április 3. A Reuter-
ügyuökségnek jelentik Washingtonból áp-
rilis 2-ilkáról: Wilson elnök ma este felszó-
lította a kongresszust, jelenítse !ki, hogy az 
Egyesült-Állomok és Németország között 
hadiállapot van. Washington: háborús láz-
ban ég. Minden ablakon zászlók, a férfiak 
és nők ruháján ne/mzetiszin szalag, a gyera 
rnekek Ikis zászlókkal .mennek iskolába. A 
kongresszus ina ült össze rendkívüli ülésre, 
hogy a Németországgal való háború kérdé-
sében döntsön. A (képviselőház ülését szoe 
kás szerint egy lelkész imája nyitotta meg. 
A lelkész beszédében kijelentette, hogy a 
jog és ész szavát a diplomácia nem hall-
gatta meg, az Egyesült-Államok népe irtó-
zik a háborútól és a békét szereti, de ha 
háborúra kónyszeriitik, imádkozni kell, 
hogy minden amerikai szivét a honszeretet 
dobogtassa és ihogy az egész nép az elnök 
körül sorakozzék hagy munkájában, almely-
iti'dk az a célja, hogy az amerikai polgárok 
(életét megóvja és a nemzet örökségét biz-
tosítsa. 

Ezután megkezdődött a képviselőház 
megalakulása, almi voltaképpen nem más, 
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mint a demokraták é s a republikánusok 
/harca. Az elnökségért izgalmas vdtélylke-
dés folyt. A demokrata Clarkot, a ház volt 
elnökét 217 szavazattal 205 elleti újra el-
nökké választották. Ha a ház megalakul, 
csak akkor kerül ia kongresszus elé Wilson 
üzeneté, amelyet ma reggel küldtek el a 
nyomdába. Wilson üzenete fölött a kong-
resszus minden valószínűség szerint a hét 
végén dönlt. Flood, a képviselőház külügyi 
bizottságának elnöke, határozati javaslatot 
szándékozik benyújtani, amely kijelenti, 
hogy az Egyesült - Államok és Németország 
között fennáll már a hadiállapot és ez fel-
hatalmazza az elnököt, ihogy háborút ve-
zessen Németország ellen. 

Wilson szerint Németország 
katonai ereje veszélyezteti 

, a világbékét. 

Genf, április 3. A Petit Párisién kábel-
távirat a jelenti: Két kérdésben kell majd a 
kongresszusnak dönteni. Az első, vájjon 
küldjenek-e ,az Egyesült-Államok száraz-
földi csapul oka t az európai harcterekre és 
ha igen, milyen feltételek mellett, — a má-
sodik, milyen pénzügyi intézkedéseket kell 
tenni, hogy hatásosan támogassák az an-
tantot. Ezeken kirvü! sorra kerül egy állan-
dó hadsereg szervezésének a kérdése és a 
többi, aktuális néímef-amerikai ügy, mint a 
birodalmi kancellár /legutóbbi beszéde, 
Ziimmermann nyilatkozata, Villa csapatai-
nak mexikói támadása. Wilson állítólag ki 
fogja jeleníteni, ihogy Németország katonai 
ereje veszélyezteti a világbékét. Wilson 
elnök felesége elfogadta az amerikai vörös-
kereszt elnökségét. A pénzügyminiszter 
három fia a haditengerészet szolgálatába 
lépett. 

Az Unió semlegességi nyilatkozat-
tételre szólítja föl az idegen 

államokat. 

Rotterdam, tájprilis 3. Az lEgyesiil't-Ál-
ilamok, de különösen Washington a kon-
gresszus r.endkivüli ülésszaka megalakulá-
sának hatása alatt van. Washington szállo-
dái és utcái tömve, az egyes államokból 
küiöni vonlaitok érkeznek. Felvonulásokat 
szerveznek az elnök támogatására. A béke-
párt is igen tevékeny, de Stone, a külügyi 
bizottság előadója, a békepárt vezérembere 
kijelentette, hogy nem fogják megakadá-
lyozni a kongresszus tárgyalásának szábad 
menetét. Meggyőződése, hogy a kongresz-
szus a háború .mellett foglal állást. Pénte-
ken kormájnytanács volt s rögtön híre ter-
jedt annak, hogy Wilson: határozottan és 
véglegesein' a háború mellett döntött. A há-
borús párton rtagy a lelkesedés. A hadi-
állapot bejelentése valószínűleg ugy törté-
nik, hogy az idegen államokat Németország 


