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— Száztizenkétezer lakósa van Szegednek 
A kormány által elrendelt népszámlálás tud-
valevőleg' befejeződött, sőt már az adatait is 
egybeállították. Ezek szerint Szegednék a ta-
nyával együtt 112.000 lakosa van, ebből 41.000 
tanyai. A habom alatt távollevő, vagy ide-
genből ide került katonák ebbe nincsenek 
beleszámítva. 

— Villamos karambol. Hétfőn délben egy 

órakor az ujsz-egedi népkertben a 15. számm 

kocsi, melynek egy fiatalkorú volt a vezetője, 

összeütközött a vele szembe jövő 17. számú 

villamos kocsival. Az összeütközés következ-

tében öten köny.ebben, egy kis tánoneüu sú-

lyosabban megsebesült. Az eljárás megindult. 

A helyszínen megjelent mentők a könnyebben 

sérülteket bekötözték, a súlyosabban sérült 

fiút Kereszt-utca. 10. számú házban levő laká-

sára szállították. 

— Szabad-e emelni a földek bérleti árát. 
A tanács egyik határozataiban kimondta, 
hogy a lejáró baktói bérieteket még egy 
évre meghosszabbítja,'a bérleti árakat azon-
ban 100 százalékkal emeli. Dr. Kószó Ist-
ván most beadványt intézett a közgyűlés-
hez, melyben kifejti, hogy ez a határozat 
ellentétben áll azzal a miniszteri rendelettel, 
amely kimondja, hogy a lejáró bérleti szer-
ződéseket változtatás nélkül kell meghosz-
szabbitani. A beadvánnyal kedden foglal-
kozik a tanács. 

— Vasárnapi hivatalos jelentések. Höfer 
jelentése: Keleti és délkeleti harctér: Nincs 

semmi újság. — Olasz harctér: Ez Isonzo-íhad-

se regnél tegnap heves tüzérségi harcok lob-

bantak lángra. Az ellenség Tolmein és a ten-

ger között az egész harcvonalon működésbe 

•hozta ágyúit és aknavetőit. Az ellenség tüze-

lése egész éjjel szakadatlanul folyt és most is 

m 

tart. Tüzérsékünk eredményesen viszonozza a 

tüzelést. Karintiában és Tirolban helyenként 

mindkét részen szintén élénkebb volt az ágyn-

szó. — A német főhadiszállás jelentésé: Nyu-

gati harctér: Ruppreoht trónörökös hadcso-

portja: Az angolok nagy támadásai meghiú-

sultak. Az angolok igen erős tüzérségi előké-

szítés után, amely a Laon és Queant közötti 

egész arrasi csatatérre kiterjedt, a kora reg-

geli órákban Gavrelle és a Scarpe között az 

arras—cambrai-i 'országút mindkét oldalán és 

Rullecourtnál erőretörtek vonalaink ellen. -

Roeuxbe sikerült benyomulniok, de másutt 

mindenütt tüzelésünkkel és közelharcban igen 

súlyos veszteségeikkel visszavertük őket. Este 

Moncliy mindkét oldalán több uj támadás kö-

vetkezett, amelyek hősi védekezésünkkel szem-

ben szintén véresen .meghiúsultak. Azokat az 

előnyöket, amelyeket az angolok Bullecourt-

ban el tudtak érni, egy gárdazászlóalj bravú-

ros ellentámadása visszahódította. A helység 

birtokáért ma ujabb harcok lobbantak lángra. 

A német trónörökös hadcsoportja: Míg az 

Aisnetől északra a helyzet egyelőre nyugodtabb 

lett. addig az Aiisne—-Marne-csatorna mellett és 

a Champagneban a tüzérségi harc kelet felé 

egészen Tabureig csapott át és még inkább 

heveskedett. A franciák éjjeli előretörése a 

eorbeny—pontavert-i országút mindkét oldalán 

eredménytelen maradt. Az ellenség 12-én légi-

harcban 14, a földről történt Védőtüzelés foly-

tán pedig három repülőgépet veszített Egy 

francia repülő vonalaink mögött volt kény-

telen leszállani. — Keleti harctér: Nincs vál-

tozás. — Maeedonai harcvonal: A dobropoljei 

magaslatokon (a Csernától keletre) és Humától 
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délre az ellenség több támadását visszavertük.. 

Az áll ások itt kivétel nélkül és szilárdan bir-

tokul, kban vannak. — Esti német jelentés: Ar-

rasnál élénkebb tüzelés. Az oppyi park és 

Bufieeourt ellen intézett angol részlettámadá-

sok meghiúsultak. Az Aisnenél és a Cham-

pag'ue-l'rontoi' a helyzet változatlan. 

— Az állami és államvasút; összes nyug-
dijasokat a tanárokkal és tanítókkal együtt 
felkérem, hogy a háború okozta drágaság 
miatt sürgőssé vált segélyezésük ügyében te-
endő felterjesztés tárgyalása céljából május 
17-én áldozó csütörtökön délelőtt 10 órakor a 
városháza nagytermében megtartandó érte-
kezleten megjelenni szíveskedjenek. Mikes 
Gyula nyűg. kir. műszaki tanácsos. 

— J e g y e z z ü n k h a d i k ö l c s ö n t a Sze-
gedi Hitelbank R T.-nál Szeged, Köicsey-
utca 11. Eredeti aláírási feltételek. Olcsó lom-
bard kölcsönök. 

— Vétkes bukás. Hodács János és Hodács 

Antal kocsigyárosok vétkes bukás vétségével 

vádolva álltak hétfőn a szegedi törvényszék, 

előtt. A Hodács testvérek üzletvezetői voltak! 

az Első Alföldi Kocsigyár Részvénytársaság-

nak, amely ellen 1914 május 7-én csődöt nyi-

tottak,, Ekkor 360.000 korona volt. a passzíva 

és 135.000 korona az aktivá. A vád szerint a 

részvénytársaság már 1913 januárjában fizetés-

képtelen volt. a csődkérvény benyújtását azon-

ban elmulasztották. A bíróság Hodács Jánost 

vétkes bukás vétsége miatt 400 korona, Hodács 

Antalt 200 korona pénzbüntetésre ítélte. 

Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5y 
gyerni. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 
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— A Szegedi Kereskedelmi és 
Iparbanknái a Yl-ik magyar hadi-
kölcsönre Lombard kölcsönök nyúj-

tatnak előnyös feltételek mellett. 

— Sándor Erzsi és Rózsa Lajos hangver-
senye. Az Operaház két legkiválóbb művésze 
jön le Szegedre május 25-én a. Korzó-maai 
hangversenyére. Szeged régi kedvence, Rósxm 
Lajos, a kiváló baritonista, az egyik, őt lyete 
kell a szegedi közönségnek bemutatná, hi-
szen már régen a szivébe zárta őt ós a ibíü-
vész viszont a szegedi közönséget. Ez a köl-
csönös szeretet hozza Szegedre ezt a nagy-
szerű művészt esztendőről-esztendőbe, már 
évek óta. A másik Sándor 'Erzsi, európai büu-
írevii operaénékesnő, aki néhány hónappal 
ezelőtt abban a ritka magas kitüntetésbe® 
részesült, hogy cs. és kir. kamaraénekesnötnek 
nevezték ki. Sándor Erzsi művészetét már 
mintegy tiz év óta ismeri a magyar közönség 
és tudja, hogy az az énekművészet legmaga-
sabb csúcsát jelenti. iMndkettő énekét az al-
kalmazkodni tudás legnagyobb művésze a® 
emaradhatatlan Dienzl Oszkár- kíséri, aki k n-
lömben önálló számokkal is szerepel. A nagy 
művészi eseménynek Ígérkező koncert &né*'-
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