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'teendő hirdetmények szerint fog megtörténni. 
Január óta esak ezt a kávét kapta Szeged 
a havonkint megígért 2400 kilogramm helyett. 
A kávé makszimális ára kih'mkint a követ-
kező: Nehusta kávé 10.40, Santos és Jáva 
kávé 11.10, Finom kék kávé 12.00, M'aragogyd 
kávé 13.74, Pörkölt kávé 13.72, Finom pör-
költ lkávé 15.10 korona. 

— A vasúti vendéglőkbe nem szabad 
kenyeret kiszolgáltatni. Báró Kiirthy Lajos, 
az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke el-
rendelte, hogy a vasúti vendéglőkben az étel-
hez nem szabad kenyeret kiszolgáltatni. A 
rendelet indokolása szerint az utas valahol be 
van jelentve ellátásra és igy, lia útközben is 
kenyérhez jutna, kenyéradagját kétszer kap-
ná meg. A vasúti vendéglőkben ezentúl még 
kenyérjegy ellenében is tilos kenyeret kiszol-
gáltatni. 

— Adomány. Scheinberger Antal 10 koronát 
adományozott a Vakok József Főherceg Kö-
rének. A nemes adakozónak ezúton is hálás 
köszönetet mond a köt vezetősége. • 

— Az önkéntes fémbeszolgáltatás végső 
határidejét a honvédelem ügyi miniszter érte-
sülésünk .szerint április 30-ban állapította 
inog. Ezen utolsó határidő tartama alatt bizo-
nyára minden késettel mező beszolgáltatja 
heverő fém-készleteit, amelyekre a hadsereg-
nek most már nagyobb és sürgősebb szüksége 
van. mint bárkink. Még mielőtt a büntető 
.rendelkezések életbe lépnek, készpénzben és 
rögtön beváltják a fémeket a .hivatalos fém-
beváltok/ a hatóságilag megállapított árakon. 

— A lengyel libákat kilónkint kiárusítják 
'Megírtuk, bogy a közönség a lengyel libákat 
nem akarja vásárolni. Ezért Balogh Károly 
tanácsos arra való tekintettel, hogy a köz-
élelmezési hivatalnak .a libákat sean őriztetni, 
sem etetni nem áll módijában, elhatározta, 
ihogy a libákat daraibonkint eladatja kilónkinti 
őt koronás árban. A libák eladása pénteken 
már megkezdődött, mikor is mintegy 200 darab 
libát adtak el. A 1 ilbaeladást szombaton foly-
tatják. 
t , 
• — 35 mázsa hal. A Holttiszából és a Fehér-
tóból pénteken 35 mázsa halat hoztak be el-
árusi fásra a hatósági halárusító bódéba. A 
35 mázsa bal teljesen elfagyott. 

— Árdrágítás. Csurás Gravillené és Marinki 
Tamásné valfkányi asszonyok a tej literjéért 
égy korona 10 fillért kértek. A kihágási bí-
róság az asszonyokat egyenkint 8—8 napi el-
zárásra és 100—<100 korona pénzbüntetésre 
ítélte. — özv. Tukaesev Boldizsárné. Zákány-
ai tea 10. szám alatti lakos 17 dekagramm 
tehéntúrót egy kor. 30 fillérért akart eladni. 
Dr. Temesvárt/ Géza helyettes rendőrkapi-
tány, kihágási biró 8 napi elzárásra és 100 
korona pénzbüntetésre ítélte. 

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

— Megindultak a szemeteskccsik. A köz-
tisztasági vállalatnál föllépett riiilnjárvány el-
terjedéséről részletes riportban számolt l»e 
a minap a Délmagyarország. Most arról ér-
tesülünk, bogy — miután a köztisztasági te-
lepen föllépett járvány már szünőhen van — 
a köztisztasági vállalat ismét megkezdte 
működését. A vizsgálat azonban annak meg-
állapítására, bogy kit terhel a felelősség a 
.mulasztásokért, folyamatban van. 

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

POLITIKAI HÍREK. 
Az ellenzéki pártok közös értekezlete. 

Az összes ellenzéki pártok pénteken dél-
ben közös értekezletet tartottak az Apponyi 
párt helyiségléiben. Az értekezleten az összes 
pártvezérek megjelenték. Megállapitotlták, 
hogy a Ház elnapolása alkotmányjogi és 
erkölcsi sérelem. Amerikának a Németor-
sztággal való hadi állapota nagy .változást 
jelent a helyzetben annál" is inkább, mert a 
.monarchia is megszakította a diplomáciai 
viszonyt az Unióval, amit a parlamentnek 
hivatalosan nem is hoztak még tudomására. 
Ennek várható következményeiről a Ház 
teljesen tájékozatlan maradt, pedig ez a 
háború kimeneteléire igen súlyos lehet. Sok 
interpelláció maradt ezenkivül függőben. A 
hadügyminiszter hirtelen távozását sem 
tárgyalhatták, ami a 'közönség körében a 
hadügyek vezetése iránt bizalmatlanságot 
kelthet. Számos összeférhetetlenségi ügy 
és gróf Károílyi Mihály .mentelmi ügye is 
vár még elintézésre. Németországban a po-
rosz kormány megvalósítja a demokratikus 
választói jogot, ami /nálunk sem maradhat 
hatástalanul. Ha ilyen időkben a parlament 
szavát . elnémítják, az bűn az alkotmányos-
ság elten és az ellenzéki pártok fen/tartják 
a továbbiak .iránti elhatározási jogukat. 

Az ellenzéki pártok népgyülóse. Holló 
Lajos az ellenzéki pártok nevében — mint 
jelentettük — dr. Boda Dezső főkapitánytól 
niépgyüliés engedélyezését kérte. Holló most 
azt a nyilatkozatot tette, hogy a népgyűlés 
megtartását a parlament elnapolása tette 
szükségessé és reméli, hogy a gyűlést en-
gedélyezik. 
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Előadások délután pont 5, fél 7 és fél 9 
órakor, vasárnap délután 2 órától kezdve. 
Gyermekjegyek csak az első előadásokra 
érvényesek.—Jegyek délután 3 órától, va-
sárnap délután fél 2 órától kezdve előre-
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A franciák támadást 
kezdtek a Sommenál 

BERLIN, április 13. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja-' Arrasná! a csatatér északi szár-
nyán az angoloknak kezdetben Angers és 
Givenchi en Johelíe ellen intézett támadá-
sait ellentámadásainkkal kiegyenlítettük. Az 
arras-gavrelles-i országúttól a Soarpeig két 
izben is támadó ellenséges hadosztályokat 
súlyos veszteségeikkel visszavertük. Arras-
tól délkeletre visszavertünk több támadási, 
köztük lovassági támadást is. A Peronnes-
böl Carraiba és Le Cateletteba vezető or-
szágutak mentén kisebb harcok voltak. 
Gouzeancourtnál és Hardicourtnál a tegnap 
St. Quentinre és a dél felöl csatlakozó vo-
nalakra irányult élénk tüz tovább tartott. 
A tüzelés a franciák támadásait készítette 
elö, amelynek a Somme mindkét partján ma 
reggel meg is kezdődtek, de meghiúsultak. 

A német trónörökös hadcsoportja: A 
heves tüzérségi harc az Aisne mentén és a 
Champagne nyugati részén növekvő heves-
séggel tovább tartott. Több izben előre ta-
pogatódzó felderítő osztagokat visszaver-
tünk. Ez alkalommal 100 francia maradt 
kezünkön. 

Albert vvürftembergi herceg hadcso-
portja: A helyzet változatlan. 

LÚDENDORFF, első főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály) 

Élénk tüzérségi tüz 
az olasz fronton. 

BUDAPEST, április 13. (Kiteli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Olasz harctér: A 
K arsz t-feiisi kou ós a \V ippac li - vö Igy be n a 
tüzérségi tüz jó látási viszonyok mellett 
állandóan élértk. 

HÖFER altábornagy, 

Tizenöt ellenséges 
repülőgép pusztulása. 

BERLIN, április 13. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A keleti harctéren és a ma-
cedón arcvonalon lényeges esemény nem 
történt. 

Az ellenség nyugaton 13, keleten pedig 
két repülőgépet veszített. 

> LÚDENDORFF, első főszállásmester. 
BUDAPEST, április 13. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Keleti és dél-
keleti harctér Nincs nevezetesebb esemény. 

HÖFER altábornagy, 

Repülőink sikeres 
támadása. 

BUDAPEST, április 13. (Kiteli a mi-
ni s'z te r elnök i sajtóosztály.) Folyó hó 13-án 
napkelte előtt több tengeri repülőnk nehéz 
bombákkai megtámadta a codigorei szivaty-
tyumüvet a Pó-torkolat területén és több 
találatot ért el. Valamennyi repülőgépünk 
sértetlenül visszatért. — 
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