
ELMAGYAR0RSZA6 
S z e r k e s z t ő s é g ; 

SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. 
A szerkesztőség telefonja: 305. 

ELŐFIZETÉSI ÁRA: 
egész évre 28.— K. negyedévre 7.— K. 
félévre . . 14.— K. egy hónapra .40 K. 

Egeres itAm fira ÍO flllér. 

K i a d ó h i v a t a l : 
SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. 

A kiadóhivatal telefonja: 81. 

Szeged, 1917, VI. évfolyam, 121. szám Szerda, május 23 

fi Ösza-kormány válsága. 
Kedden minden eddiginél határozottabb 

formában éledtek fel a Tisza-kormány vál-

ságáról már annyiszor (elterjedt hírek. A 

legnagyobb szenzáció erejével hatottak a 

délutáni órákban érkezett bécsi és buda-

pesti jelentések, amelyek résziben készülő, 

részben befejezett kormányválságról szá-

moltak be. A (külügyminisztérium ismert or-

ganumá, a Fremdenblatt, és az osztrák (kor-

mány félhivatalosa, 'a Neues Wiener Abend-

blatt adtak először hirt az állítólagos vál-

ságról. Az első szerint Tisza miniszterel-

nök a tegnapi kihallgatáson már be is nyúj-

totta lemondását, az utóbbi szerint csak 

azon a minisztertanácson határozták el a 

kormány lemondását, amelyet a miniszter-

elnök kedden délre — tehát bécsi útjáról 

visszajövet — hívott össze. Érdekes, hogy 

mindakét bécsi lap Budapestről keltezi a 

kormányválságról szóló, eléggé határozott 

jelentését. Ausztria legtekintélyesebb lapja, 

a Neue Freiie Presse már kevesebb hatá-

rozottsággal, de több részletességgel szól 

a kormányválságról. A híreket — mondja 

a Presse — eddig nem erősítették meg, de 

komoly hitelre találnak. Ez az újság a vál-

ságot a juniusiban kezdődő ülésszak elő-

készítésével és a kormánynak ,az ellenzék-

hez való viszonyával (hozza összefüggésbe. 

Meg kell találni — mondja — a választ 

arra, hogy mi történjék a legközelebbi ülés-

szakon. Szükség (esetén .— mondja végül 

a Presse — feloszlatják a házat. 

Meglehetősen tiszta 'képet fogunk nyer-

ni a helyzetről, ha ezek mellett a híradások 

mellett előítélet nélkül tartunk szemlét a 

közvetlen budapesti értesülések felett. A 

munkapárti körben ugy tudják, hogy Tisza 

javaslatokat terjesztett a király elé a vá-

lasztói reform dolgában. A király fenntar-

totta a döntést és ettől függ, hogy meg-

marad-e a Tisza-kormány, vagy nem. Ki-

egészíti ezt az értesülést a Budapesti Tudó-

sltó-nak az a jelentése, hogy „a nemzeti 

munkapárt 24-én, csütörtökön este értekez-

letet tart. Mjg a bécsi lapok budapesti tudó-

sítás nyomán közlik a kormányválságról 

szóló híreket, addig a legtöbb budapesti lap 

Bécsből Sk'apta az első hiréket. Köztük A 

Nap is, amely jónak látta budapesti illetékes 

helyen érdeklődni, ahol a következő felvi-

lágosítást nyerte: 

— Tisza nem mondott le. 

Egyébként gróf Tisza István miniszter-

elnök kedden éjjel Bécsbe utazott. Szerdán 

kihallgatáson jelenik meg a .kirqly előtt. 

A kormányválságról a következőket 

telefonálja tudósítónk: 

Bécs, május 22. A Fremdenblatt-uak 

jelentik Budapestről: Itteni politikai körök-

ben beszélik, hogy gróf Tisza István mi-

niszterelnök a tegnapi kihallgatáson beter-

jesztette lemondását. 

A Neues Wíiner Abendbfatt jelenti Bu-

dapestről: Gróf Tisza István miniszterelnök 

ina reggel visszaérkezett Bécsből. Délben 

összeült a minisztertanács, amely —- mint 

határozottan állítják — elhatározta az egész 

kormány lemondását. 

Bécs, május 22. A Neue Freie Presse 

Budapestről jelentii: Gróf Tisza István mi-

niszterelnök tegnap Bécsben volt, ahol 

őfelsége fogadta. Ezután tanácskozást foly-

tatott gróf Czernin külügyminiszterrel és 

Clam Martinié osztrák miniszterelnökkel. 

Tisza tegnap éjjel visszautazott Budapestre. 

A magyar kormány ma minisztertanácsot 

tartott, amely csak a délutáni órákban ért 

véget. Gróf Tisza István miniszterelnök ma 

ismét Bécsbe fog utazni. 

Politikai körökben ezen események kö-

vetkeztében olyan hírek terjedtek el, mint-

ha a magyar politikában komoly zavarok 

álltak volna elő, amelyek a juniusIban kez-

dődő ülésszak előkészitésével és a kormány-

nak az ellenzékhez való viszonyával függ-

nek össze. Ez a viszony tudvalevőleg na-

gyon kiélesedett, ezért meg kell találni a 

választ arra a kérdésre, mi történjék a leg-

közelebbi ülésszakon. A híreszteléseket ed-

dig nem erősítették meg. Politikai körök-

ben nagyon ejterjedteki és ezúttal sókkal 

komolyabb hitelre találtak, mint amikor 

néhány héttel ezelőtt terjedtek el hasonló 

hírek. Politikai körökben azt beszélik, hogy 

Tisza avval a gondolattal foglalkozik, hogy 

szükség esetén feloszlatja a képviselőházat, 

amelyhez azonban felhatalmazásra van 

szüksége. A délelőtt folyamán .az a hir is 

elterjedt, hogy a kormányválság lehetősége 

nincs kizárva. Ezt a hirt sehonnan sem 

erősítették meg, ,annyira elterjedt azonban, 

hogy ebből az okból is tudomást kellett 

vennünk róla. 

BUDAPEST, .május 22. A munkapárti 

körben este híre járt, hogy Tisza őfelségé-

nek javaslatot tett a választói reform dol-

gában. őfelsége fenfartotta magának a dön-

tést és ettől fog függni, hogy a kabinet 

megmarad-e, vagy visszalép. Holnap Tisza 

Ismét különklhallgatáson jelenik meg a ki-

rály előtt. 

Budapest, május 22. A Bud. Tud. je-

lenti: A munkapárt május 24-i'kén értekez-

letet tart. 

Budapest, május 22. A Bud. Tud. je-

lenti: Gróf Tisza István miniszterelnök ma 

éjjel Bécsbe utazott, hogy őfelségénél ki-

hallgatáson jelenjék meg. 

Budapest, május 22. A Magyarország 

irja: Gróf Tisza István miniszterelnök teg-

nap Bécsben járt és kihallgatáson volt a 

királynál. Ma reggel haza érkezett és ma 

délután sürgős tanácskozásra hivta össze a 

kormány tagjait a ininszterelnöki palotában. 

Mint bitéit érdemlő forrásból értesülünk, 

ezen a miniszteri tanácskozáson Tisza elő-

terjesztésére a kormány elhatározta lemon-

dását. Az erre vonatkozó okmányt a jeleit 

volt miniszterek mind aláírták és azt ma 

viszi fel Tisza Bécsbe, hogy a kormány le-

mondását átadja a királynak. Balogh Jenő 

igazságügyminszter Bécsben van és igy ö 

ott írja alá a lemondási okmányt. Balogh 

különben ma Badenben kihallgatáson volt 

a királynál és utána Czernin külügyiminisz-

tert hivatta a király és a külügyminiszter 

nyomban Badenbe (hajtatott. Ezek az utóbbi 

kihallgatások nyilván a válsággal vannak 

összefüggésben. A kormány váratlan le-

mondásának közvetlen okáról nem tudha-

tunk semmi poziitivumot. Hogy a király el-

fogadja-e a Tisza-kormány lemondását, az 

csak holnap válik el. Beavatott körökben 

valószínűnek tartják, hogy elfogadja, nincs 

kizárva azonban, hogy Tisza a lemondással 

csak taktikázni akar. ; 

Budapest, május 22. A Nap-nak jelentik 

Bécsből: Beavatott helyről arról (értesülök, 

hogy Tisza miniszterelnök tegnap a király-

nál való kihallgatása alkalmából benyújtottá 

ugy a maga, mint az egész kormány lemon-

dását. őfelsége döntése eddig ismeretlen. 

A lemondás okát eddig nem sikerült meg-

állapítani. Bécsi politikai körökben gyorsait 

elterjedt a hir, amelyre eddig itteni illetékes 

helyen nem kaptam cáfolatot. E pillanatban 

csakis Budapesten lenne ellenőrizhető, hogy 

a lemondás valóban .megtörtént-e és ha 

igen., mi a közvetlen oka. 

A Nap a telefonjelentiés alapján érdek-

lődött Budapesten, ahol illetékes helyről a 

következő felvilágosítást kapta: 

— Tisza nem mondott le. 

Politikai körökben ma délután terjedt 

el a bécsi hir, de seholsem tudtak semmi 

bizonyosat. Feltűnt, hogy a miniszterelnök 

a kormány tagjait sürgős tanácskozásra hív-
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esetben, ha ,rrem fogadnák el a kormány i kor ő a radikális választói jog ellen ellen-

álláspamtját a választói jog kérdésében, ak- | zékbe. megy át. 
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Szünetelni kénytelen az olasz offenzíva. 
— Rohamjárőreink sikeres előretörése. — 

ta össze. A tanácskozás, amely a kormány 

helyzetét érintő íontosabb eseményekről 

szólt, a késő délutáni órákig tartott. 

Budapest, május 22. A 8 Órai Újság 

irja: Ma a késő délutáni órákban hire járt, 

hogy Tisza miniszterelnök tegnap Baden-

ben audiencián volt a királynál és haza-

érkezése után azonnal intézkedett, hogy a 

kabinet tagjai sürgős tanácskozásra jöjje-

nek össze a miniszterelnöki palotában. A 

kormányéinak meghívására a miniszterek 

délben megjelentek a budai palotában, csak 

Balogh miniszter hiányzott. A kabinet ta-

nácskozásáról e pillanatban nincsenek rész-

letek. A bécsi lapdk értesülései arra enged-

nek kő vetkeztetni, hogy a kormány lemon-

dása küszöbön áll és ezzel függ össze a mai 

rendkívüli minisztertanács is. 

BUDAPEST, május 22. Tiszának a teg-

napi audienciájáról többféle kombináció 

merült fel Bécsben hire terjedt, hogy Tisza 

kihallgatása igen komoly természetű volt. 

E hírek komolyabb alapot találtak akkor, 

amikor elterjedt a hire, hogy a miniszter-

elnök ma délben, szokatlan időben, rend-

kívüli mnisztertanácsoí hívott egybe, ame-

lyen a gyengélkedő Harkányi miniszter is 

résztvett. Miniszter tanács után a kormány 

tagjai élükön Tiszával a munkapárti körbe 

mentek, ahol bár a kormány tagjai bővebb 

közléseket nem tettek, megállapították, 

hogy komoly kormányválság van, miután 

egyrészről a király, másrészről a kormány 

között a választói jog kérdésében komoly 

elfentétek merültek fel. Ugy látszik, hogy 

Tiszának a királyi kéziratfal kapcsolatban 

közzétett kommünikéje nem felelt meg a 

bécsi illetékes körök felfogásának. Az ismert 

kommüniké közzététele után Tisza tudva-

levőleg egyik lapban nyilatkozott azokról 

a koncessziókról, amelyeket a választójog 

kérdésében adni hajlandó, de kijelentette, 

hogy nem lépi át az 1913 évi törvény ha-

tárait, amelynek átlépése felfogása szerint 

az ország egységét és magyar jellegét ve-

szélyeztetné. 

A mai minisztertanács megállapította a 

végső állásfoglalást a választói jog kérdé-

sében és ezzel utazik ma éjjel Tisza Bécs-

be. Beavatott politikai körök szerint a kor-

mány maradása attól függ, hogy a király 

elfogadja-e a kormány ezen álláspontját. A 

beavatottak véleménye szerint erre aligha 

lehet számítani, miután az ellentétek csak-

nem áthidalhatta tlanök. 

Budapest, május 22. A munkapártban 

este csak kevesen voltak jelen. Késő este 

megérkezett Bécsből Balogh miniszter is, 

aki egyenesen a pártkörbe,ment. Tiszát este 

a pártkörbe való belépésekor 'megéljenez-

ték. Tisza semmiféle hivatalos nyilatkoza-

tot nem tett. ( 

Budapest, .május 22. Ellenzéki körökben 

feltűnést keltett, hogy Bécsből adták hírül 

a kormány lemondási .szándékát. Andrássy, 

Zichy Aladár és Apponyi délután tanács-

koztak, de egyikük sem nyilatkozott. Az 

ellenzéki vezérek a királytól még e héten 

meghívást várnak Bécsbe. 

Az ellenzéki körökben .elterjedt hirek 

szerint Tisza a munkapártban bizalmas ba-

rátai előtt olyan kijelentést tett, hogy az 

BUDAPEST, május 22. (Közli a mi- j 

niszterelnöki sajtóosztály.) Az Isomzo mentén 

az ellenség tegnap arra kényszerült, hogy 

7 napi eredménytelen harc után gyalogsá-

gának pihenést engedjen. Csak Görztől ke-

letre törtek előre az olaszok, de vissza-

vertük őket. Rohamjárőreink ezen a vidé-

ken egy tiszteit, 36 főnyi legénységet és egy 

géppuskát hoztak magukkal az ellenséges 

árkokból. 

, BERLIN, május 22. A nagy főhad f 

szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-

csoportja: Az Ypern-szakaszon, Loosnál, 

Oppyuál és széles arcvonalon Scarpétól dél-

re egész napon át élénik volt a tüzérségi 

tevékenység. Az angolok több erös előre-

törése alkalmával, amelyek délelőtt Bulíe-

courtnáf, később Croissiilesuél indultak meg 

és teljesen meghiúsultak, véres veszteséget 

szenvedtek és foglyokban több mint 90 em-

vert vesztettek. 

A német trónörökös hadcsoporíja: 

A Chemin tíes Dames magaslaton és az 

Aisne között, Reimstöl északra és a felső 

Vesle völgytől a Suppes völgyig időnként 

heves tüzérségi harcok fejlődtek ki. Nau-

roytól délnyugatra és délre a franciák a nap 

folyamán több ízben megtámadták raagas-

A Karszt-fensikon időnként erösebb 

tüzérségi tevékenység folyt. KarímfchMba* 

és Tirolban nincs változás. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

Esti jelentés az olasz 
frontról. 

Saitóhadiszállás, május 22. Az Isonzó-

hadsereg részéről eddig ma ^em jelentettek 

komolyabb harcokat. 

lati állásainkat. Az ott küzdő württembergi 

ezredek ellentámadással visszaverték az el-

lenséget és több minit 150 foglyot szálütoí-

tak be. Este a Pochle hegy déli lejtőjén, 

Moresivillerstől délkeletre összeomlott egy 

francia előretörés. 

A M?astól keletre tegnap feléledt a tü-

zelés; itt is előtéri csatározásokra került a 

• sor, amelyek nekünk foglyokat eredményez-

tek. Egyik portyázó különítményünk Bucon-

courínál, Reimstöl északnyugatra, támadást 

kezdett és öt ellenséges kötött léggömböt 

felgyújtott. 

Albert württembergi herceg hadcso-

portja: Lényeges esemény nem történi. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 

(Közli a minisztereinöld sajtóosztály.) 

Az orosz fronton nincs 
esemény. 

BUDAPEST, május 22. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér: 

A helyzet változatlan. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

BERLIN, május 22. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A keleti harctéren a helyzet 

változatlan. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Elénk tüzérségi tevékeny-
ség a macedón fronton. 

BERLIN, május 22. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Macedón arcvonal: A Prés-

pa-tó és a Cserita között a Vardar két part-

ján és a Struiua mentén az ellenséges tü-

zérség tevékenysége ismét éhiékebb volt, 

mint az előző napokban. 

LUDENDORFF, első főszállásmester, 

BUDAPEST, május 22. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-

tér: A helyzet változatlan. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

Esti némef hivatalos 
jelentés. 

BERLIN, május 22. A Wolff-ügynökség 

jelenti este: A frontokról lényeges eseményt 

nem jelentenek. 

| A munkás- és katonatanács 
képviselőinek kongresszusa. 

Pétervár, május 22. A munkástanács 

végrehajtó bizottsága elhatározta, hogy Ju-

nius 14-fkére Oroszország valamennyi mun-

kás- és katonatanácsának képviselőit, to-

vábbá a katonai szervezetek képviselőit 

általános kongresszusra hívja össze. A kon-

gresszus tárgyai a következők: A háború, 

az ország védelme, a béke, az agrár- és 

iTtuTskásfcérdés, a törvényhozó országgyűlés, 

orosz pénzügyi politika, közéMmezés és a 

hadsereg ügye. 

Az ir alkotmány előkészítése. 

London, május 31. (Reuter-jelentés.) Az 

alsóházban Lloyd George közölte, hogy a 

kormány elhatározta az ir politikai közvéle-

mény összes áramlatai képviselőinek egybe, 

hívását a végből, hogy (feladatukká tegye 

Írország részére alkotmánytervezet kidolgo-

zását. Ha tényleges megállapodás jön létre, a 

kormány a parlamentnek jelentést (fog tenni 

a gyűlés határoztairól és eredményéről. Red-

mond a javaslatot a naeionálisták nevében 

szívélyes szavakkal elfogadta. Londsdale az 

Ulsterpárt nevében kijelentette, hogy politi-

kai barátai a javaslatot- elő fogják terjesz-

teni Ulster lakosságának. 

Az a n g o l o k több előretörése v é r e s e n 

ö s s z e o m l o t t . 
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LE 6 UJABB. 
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: 

Tengeralattjáróink ujabban az Atlanti-oceá-

nop 18.000 bruttó regisztertotifiataríialmii 

hajót, sülyesztettek el. 

GENF: A Secolo jelenti, hogy az Isonzó 

mentén az ellenség erőfeszítése hallatlanul 

nagy. Az óriási ellenállás tanúsítja, hogy a 

központi hatalmaknak az olasz fronton nincs 

mitől tartani. 

STOCKHOLM: A békekongresszus esé-

lyei lényegesen jobbra .fordultaik. Az elő-

készítő bizottság arról kapott értesítést, 

hogy az angol és francia szocialisták is el-

jönnek a kongresszusra. Egy párisi távirat 

hírül adja, hogy a francia szocialista több-

ség ós kisebbség között tárgyalások indul-

tak meg, amelyek kedvezően folynak a 

konferencián való részvéteire vonatkozóan. 

Stockholmban ura volt az első ülés a 

konferencia előkészítő bizottsága és a bol-

gár szocialisták között. A bolgár delegáltak 

vezetői kijelentették, hogy a bolgárok is 

ellenzik az auneksziót. Árra a kérdésre, 

hogy mi lenne a Dobrudzsával és Macedó-

niával, kijelentették, hogy ennek a követe-

léséhez ragaszkodnak, de ez nem jelent 

ansreksziót, mert csak olyan földet akarnak, 

amely ügyié böígár. Cik olyan békét kíván-

nak, ahol egyik faj .sem kerül más fenfeaífó-

ság alá és megszüntetni akarják a nagy-

hatalmak befolyását a balkán-államokra. 

STOCKHOLM: Több tábornok és volt 

miniszter Moszkvában konferenciát tartott, 

amelyen elhatározták, hogy Moszkvában 

külön kormányt állítanak fel, amely átven-

né az egész ország kormányzását. 

LONDON: A Reuter-ügynökség jelenti 

Pétervárról: Skobelev kijelentette, hogy a 

háború befejezése érdekében kész a mun-

kástanács nemcsak a német kormányt tá-

mogató Sűheidemamial tanácskozni, hanem 

az ördöggel és annak nagyanyjával is. 

GENF: A Petit .Journal jelenti: Czernin 

külügyminiszternek a német nagyfőhadi-

szálláson a kancellárral folytatott tanács-

kozásának szenzációs eredménye lesz. 

PÉTERVÁR: Kerenszky hadügyminisz-

ter Finnországiba utazott, onnan a frontra, 

illetve a nagyfőhadiszállásra megy. 

BÉCS: Gróf Tarnovszky Ádám a volt 

washingtoni nagykövet 144 tagu kíséreté-

vel holnap Bécsbe érkezik. 

Terjed az angol munkássztrájk. 

Berlin, május 22. Az angol immkás-

saírájk egyre terjed és nagy elkeseredést 

szült, hogy a kormány erőszakhoz folyamo-

dott és a sztrájk vezetőit letartóztatta. — 

Lloyd George kísérleteket tett, hogy hely-

reállítsa a békét, de kísérletei nem sikerül-

tek. A munkások nem hisznek a kormány 

régebbi igézeteinek, amelyeket a munká-

sokra vonatkozólag tett és rólö, hogy a 

sztrájk más. szakmákra is kiterjed. Azt hi-

szik, hogy a kormány .elrendeli a kötelező' 

nemzeti Szolgálatot. 

Közei 10 000 munkást helyezeti el a szegedi 

munkaközvetítő hivatal. 
(Saját tudósüónktól.) Szeged város 

munkaközvetítő bizottsága dr. Szalay József 

főkapitány elnöklésével kedden délután 5 

órakor tartotta évi közgyűlését a kereske-

delmi és iparkamara nagytermében. Harma-

dik esztendeje, hogy a bizottság megkezdte 

működését és mint a jelentésből látjuk, e 

há rom óv a1 latt értékes, eredményes munkát 

végzett. A munkaközvetítő hivatal elnöke 

dr. Szalay József főkapitány és az iroda ve-

zetője Vásárhelyi Juliska, akik ezt az intéz-

ményt mintaszerűvé fejlesztették. 

Az elnök a közgyűlést délután öt óra-

kor nyitotta meg. A harmadik háborús esz-

tendőben működik — úgymond — a szegedi 

munkaközvetítő bizottság, melynek műkö-

dését nem kívánja hosszasan vázolni, de 

bizonyos dolgokat fölemiit. A munkaközve-

títő hivatal a háború folytán a maga rendes 

medréből kilépett és a rokkantak, majd a 

jövő generáció megmentése szempontjából 

tanoncközvetitéssel is foglalkozott. Munká-

ját azonban e hármas tevékenység sem me-

rítette ki. Foglalkozott még a rokkantak spe-

ciális ügyeivel és ideiglenesen kezeli a hadi-

gondozó szerv ügyeit. A másik dolog, melyre 

felhívja a figyelmet, az, hogy Magyaror-

szágon a munkaközvetítés törvényileg meg-

volt már, de nem ilyen rendszeresen és nem 

szüntette meg azt az anomáliát, hogy az 

egyik vidéken niunkáshiány volt, a másikon 

meg imtnkásböség. Ezt az államnak rendez-

ni kellett. Utal a munkaközvetítők államosí-

tására, ami Szegeden már annyira készen 

van, hogy csak a firmát kell átfesteni. A 

munkaközvetítő iroda működését ugy a mun-

kások, mint a munkaadók rokonszenvükkel 

kisérték. Köszönetet mond a sajtó és a ke-

reskedelmi és iparkamara hathatós támoga-

tásáért és a közgyűlést megnyitja. 

A tetszéssel fogadott elnöki megnyitó 
után Vásárhelyi Júlia olvasta fel a rnunika-
közvetitö évi jelentését, mely szerint a hi-
vatal törekvése arra irányúit, hogy szigo-
rúan pártatlan működésével mift'él több 
munkanapot biztosítson a nemzeti termelés 
és a munkástársadalom javára. Munkaköz-
vetítési elve volt: a munkások szociális 
szempontjainak figyelembe vétele, a mun-
kaadók gazdasági érdekeinek a legkisebb 
sérelme nélkül. A bürokrata formákat igye-
kezett elkerülni. Igyekezett továbbá a szak-
munkásokat tanult iparukban vagy rokon-
iparágban elhelyezni, irányadó szempont 
volt: minden munkakeresőt képzettségének 
és egyéni hajlamainak megfelelő munka-
körbe állítani. 

Működése iránt ilyen módon sikerült 
rokonszenvet biztosítani a különféle érdek-
képviseletek körében, amiről bizonyságot 
tesz az a körülmény is. hogy hivatalunkat 
szegedi, környékbeli, sőt budapesti munka-
adók és munkások egyaránt szívesen és 
gyakran keresték meg. Eljárását teljes .mér-
tékben igazolta a Budapesten múlt év má-
jus havában tartott informatív jellegű or-
szágos munkaközvetítési ankéten elért "si-
kere, amikor az elnöklő Vargha Gvula ke-
reskedelemügyi államtitkár e miikdést nyílt 
dicséretben részesítette. 

Általános közvetítési tevékenység. 

Jelenti, hogy a múlt évben a különböző 
évfolyambeli népfölkelők bevonulása követ-

keztében, az előző évekhez képest, — ter-
mészetszerűen — kisebb számban jelent-
keztek férfi munkakeresők egyaránt az 
ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági és ké-
pes'itetlen munkások köréből. Az elmúlt év-
ben a hivatalban jelentkezett 2459 minika-
kereső, akik közül elhelyezést kapott 1924 
egyén. Ugyanezen idő alatt 3650 munka-
alkalom bejelentés érkezett. A munka kere-
sőkből 269 volt szakképzett ipari munkás, 

A kereskedelmi irodai és üzleti alkal-
mazottak leginkább a nők soraiból kerültek' 
ki. A női munka terén levő munkanélküli-
ség a tanulatlanok munkanélküliségének a 
jellegét viselte magán, mert a kellően kép-
zett irodai tisztviselőnők, gyakorlott pénzn 
tári és üzleti alkalmazottak állandóan kap-
tak alkalmazást. A képzetlen nőm im ka-
keresőknél a varrási munka vájt be legin-
kább. Az otthoni munkásnők körében a téli 
hónapokban jelentékeny volt a munkanél-
küliség, mivel .nyersanyag hiányában az 
otthoni munkásokat foglalkoztató üzemek' 
redukált személyzettel működtek. Vidéki 
munkára leginkább földmunkásokat és nap-
számosokat közvetített. 

Tanoncközvetités. 

A gyermekmunkát kapcsolatba igyeke-
zett hozni a pályaválasztással. A háború-
ban Szegeden is igen nagy arányokban ter-
jedt el a gyermekmunka. A hivatal olyan 
helyre nem közvetít gyermeket vagy fiatal-
korút, akol a gyermek etikai és fizikai fej-
lődésbeli lehetőségeit veszélyeztetve látja, 
A íanoneközvetitést lelkiismeretesen kezel-
te, tudatában annak, hogy a gyermek sorsa, 
jövője és egyéni boldogulása függ a szeren-
csésen vagy rosszul megválasztott élet-
pályától. A tanoncok egyéni kívánságaikat 
és hajlamaikat mindig figyelembe vette, a 
testi fejlettség, a fizikai alkalmasság szem-
pontjából dr. Hollós József városi közkór-
házi főorvos mindért gyermeket megvizs-
gált. Ötvennégy tanonc jelentkezett a hiva-
talban. akik közül elhelyezést nyert 19. 
Ugyanezen időben 63 tanoncmun'kaalkalom-

l bejelentés történt. Az elhelyezett tanoncolé 
I ellenőrzését a fiatalkorúak szegedi felügyelő 

hatósága vállalta el. 

Az erdélyi menekültek 

elhelyezése. 

Szeptemberben, a román betörés alkal-

mával Szegedre telepitett erdélyrészi mene-

kültek rn un kába-helyezését az általános 

munkaközvetítési politika irányelveinek meg; 

felelően végezte, figyelt arra, hogy a szorult 

helyzetben levő menekülteket megvédje alt 

esetleges mnukauzsorától. A Szegeden elhe-

lyezett 3000 erdélyrészi menekült közül 213 

egyén jelentkezett a hivatalban. 

A rokkant katonák 

m 11nka köz vetítése. 

A hivatal 1916. január 11-ike óta közve-
tít munkát a hadsereg kötelékéből elbocsá-
tott óe ideiglenesen szabadságolt vagy intézet 
ál lománybel i csonka, béna és belbeteg kato-

nák számára és arra törekedett, hogy a rok-
kantak gazdasági és szociális jövőjét, minél 
előnyösebben és gazdaságosabban biztosit sa. 

Minden rokkant katonát lehetőleg olyan 
munkakörbe' állított, amelyben teljes értékül 
munkát fejthet ki, fokozott mértékben ügyelt 
a szakszerű munkaközvetítés elveire, szolgai, 
portási, őri, házmesteri, egyéb improduktív! 
jellegű munkakörökbe csak a súlyosan sé-
rülteket az egyéb munkára alkalmatlanokat 
helyezte el. A rokkant kaíanák munkabér-

viszonyainak és nmnkafettételeinek megálla-

pításánál törekvése volt. hogy az épteslii 
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önvédelem messze a frontoktól. munkások munkakér viszonyai ne befolyásol-

1ttK.sa.mtk kedvezőtlenül. 

A munkaközvetítő hivatal feladata azok-
nak a hadirokkantaknak a fokozott védelme, 
akik a szabad gazdasgi versenyhen kellően 
(érvényesülni nem tudhatnak. Ezek munka-
helyét gondosan igyekezett megválasztani. 

Örömmel állapítja meg, hogy a rokkant 
katonáknak a munkabérébe az állami, .rok-
kantsági jutalékot vagy sebesülési pótdijat 
nem kívánták beleszámítani. 

A hivatal nemcsak szegedi illetőségű 
rokkant katonákat közvetít, hanem mindazo-
kat, akik akár írásban, akár személyesen 
megkeresik, vagy akiket az Országos Hadi-
gondozó Hivatal vagy valamely intézménye 
ide utal. 

Tekintve, hogy ez a hivatal az egyetlen 
közhatósági munkaközvetítő az országban, 

ahová a rokkant katonák munkaköz vetítése 

bekapcsoltatott, azt hiszi, hogy a szegedi ta-
pasztatatokból az országos viszonylatban is 
konzekvenciák vonhatók le. Igy felelni kell 
arra a nehéz kérdésre, vájjon beolvasztható-e 
az általános munkaközvetítésbe a rokkant ka-
tonák ügye. Az a felfogás, hogy személyzeti-
leg, helyiségileg és egyebekben kellő apaira -
tussal rendelkező hatósági munkaközvetítő 
intézetek keretébe, mint annak egyik osztá-
lya, eredményesen beilleszthető. 

A szegedi hivatalban jelent kezeit össze-
sen 185 rokkant katona, elhelyezést nyert 70. 

Az Országos Hadigondozó 

Szegedi Szociális Irodája. 

A rokkant katonák munkaközvetítéséi al-

kalmával azt tapasztalta, hogy a hivatalnak 

ki kell terjeszteni tevékenységét a rokkant 

politika egyéb mozzanataira is. Az árvaszéki 

elnök kérelmére természetesen átmeneti-

leg a hivatal látja el jelenleg a szegedi 

rokkant ügyet., a munkaközvetítésen kívül 

összes társadalmi vonatkozásaiban. A hiva-

tal gyakorlati szakiférfiak bevonásával a 

pálya >n utat ás szolgálatában is működött. 

Az Országos Hadigondozó Hivatalnak 

szeptemberi leiratában kifejezett kívánságá-

ra a hivatal vezetője behatóan tanulmányoz-

ta a budapesti Timót-uteai utókezelőgyógy'-

intézet szociális irodájának ügykezelését és 

szociális tevékenységét. A tapasztaltakról je-

lentésben számolt be. 

A hivatalban 1914. augusztus 1-től már-

cius 31-ig összesen jelentkezett 30369 nnunka-

kereső, akik közül elhelyezést nyert: 9194. 

ÜÍH7. január 1-től 1917, március 3:3-ig 4812 

inunkaal k a Ion í-be jel e n tós t ö rtén t. Híva tal un k 

utján nem kapott alkalmazást a jelentkezet-

tek közül 1175 egyén. 

A jelentést a közgyűlés nagy tetszéssel 

fogadta. Tonetli Sándor a kettős munkaköz-

vetítés ellen, szólalt tel ezután és kérte, hogy 

a bizottság irjon fel .a minis terhez ia munka-

közvetítés egységesítése érdekében és hogy 

a területi illetékességet ne vigyék mereven 

keresztül. Vékes Bertalan a zárószámadást 

mutatta be. majd Wimmer Fülöp elismeré-

sét fejezte ki a munkaközvetítő hivatal ve-

zetőségének. Ezzel a közgyűlés véget ért. 
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Van rá mód, hogy a haza védelmében 

azok is részt vehessenek, akik nem katonák, 

akik nem mehetnek a harctérre. Egy kitűnő 

eszköz lehetővé feszi, hogy asszonyok és 

gyermekek, betegek és aggok anélkül, ihogy 

falujuk vagy városuk határából kimozdul-

nának, megfélemlítsék és elűzzék ellen-

séget, megsokszorozzák harcoló 'katonáink-

erejét és teljessé tegyék a nemzetnek a világ-

háborúban való erőf eszi rését. 

Ez az eszköz: a hadikölcsön jegyzése, 

iis az az érdekes, hogy a honvédelemnek 

ez a végtelenül kényelmes, kgkevésbbé sem 

veszedelmes, sőt hasznot hajtó módja — 

nem is kötelező. A haza roppant küzdelmé-

ben feltétlenül rendelkezik mindennemű szol-

gálatunkkal. testi épségünkkel, életünkkel, 

rendelkezhetik tehát pénzünkkel is, de nem 

teszi. A magyar hadikölcsön ezuital sem 

kényszerkölcsön, senkit sem erőltetnek alá-

írásra. 

Hanem azért, ha jogilag nem is kény-

szerűség. erkölcsi szempontból annál na; 

•gyobb kötelesség a hadikölcsönben való rész-

vétel — éppen mint maga a hazaszeretet. 

A biró senkit sem ítélhet hazaszeretetre s 

Félhivatalos jelentés az isonzói 
nagy harcokról. 

Mint az előző napokon, tegnap, is a 

Vodice— Monté Santo elten irányiiotta az el-

lenség legerősebb ha vei tevékenységét, A 

többi szakaszon aránylag nyugodtabb harcok 

voltak. A iKarszt-fonsikjáu, ahol mindkét fél 

tüzérsége egész napon át harcolt egymással, 

csak estefelé fokozódott az ágyútüzelés. 

Azoknak a csapatainknak, amelyek a Monté 

Bántót védik, nagyon kemény napjuk volt. 

De mogállták liely.iiet a forró küzdelem-

ben s a számbeli túlsúlyban levő ellenséggel 

•szemben győztesek maradtak. Már a kora reg-

geli órák óta nlegfe.küdté az úgynevezett Ko-

lostor-szakaszt a .mindenféle kaliberű ágyuk 

és aknavetők tüze. 'Ezen a szakaszon van an-

nak a híres kolostornak a romja, amelyet az 

olaszok szétlőttek. 

Az olasz gyalogság reggel 8 óra 30 perc-

kor indult először rohamra. Pusztító tüzelé-

sünk nyomban visszakergette. Erre az ellen, 

ség t iizérsége a legnagyobb hevességre foko-

zott pergőtüzet indította árkaink ellen, ame-

lyeket teljesen betemetett. Mikor azonban az 

olasz gyalogság másodszor is elindult roham-

ra, gyalogságunk akkor is a helyén volt és 

őrületes puska- és géppuskatüzeléssel fogad-

ta az ellenséget. 

Két helyütt nyomultak be az olaszok, de 

ellenlökésünk nyomban megragadta és is-

mét kivetette őket. (Ez alkalomipa 1 a marburgi 

landstin uikatonák ismét kitüntették magu-

kat. Must megint munkába fogott az olasz 

tüzérség és elárasztotta gránátjaival a• Monté 

Smitót. A gyalogság délutánig az árkokban 

maradt, mikor azonban beállt a sötétség, tü-

zérségi előkészítés nélkül indult meg az olasa 

gyalogság támadása Yodiee—Mont-e Santo 

egész területe ellen. 

Vodicénel be tudott nyomulni az ellenség 

egyes árokrészekbe, a nyert területet azon-

ban nem tudta megtartani, A Monté Bántón 

az ellenség rohama már tüzérségünk pusztító 

nincs az a végrehajtó, aki érvényt szerez-

hetne ilyen Ítéletnek. Hadikölcsön jegyzése-

ért sem megy senkihez finánc vagy más 

hatóságii közeg az állam hatalmával. De 

sziklaszilárdan állanak a premisszák: 

a hazának a nemzetek döntő mérkőzé-

sében minden erejére szüksége van; 

a hadikölcsön utján mindenkire, az itt-

honmaradottakra nézve is lehetővé van téve 

a haza védelmében való részvétel — s ezek-

ből vaslogikával folyik az a következmény, 

hogy hadikölcsönt jegyezni vagyoni erejéhez 

mérten mindenki köteles. 

Es ennek az erkölcsi parancsnak szank-

ciója is van. A pénzintézetek és egyéb meg-

bízott helyek följegyzik az aláírók nevéé 

Az újságok közlik a nagyobb aláírásokat, a 

kisebbek sem maradnak titokban, tud azok-

ról kinek-kinek a saját környezete s ha más 

módon nem: a lelkiismerete. Vájjon hogy 

fogja magát érezni az, akire imajd rásüti a 

közvélemény, vagy a belső kisbíró, (hogy 

a haza él et-Lalál harc a idején még távolból 

sem, kényelmesen otthon ülve,, még pénzé-

nek kamatra való kölcsönadó savat sem vett 

részt a szent védekezésben? 

tüzelésében összeomlott. Az isonzói csata ki-

lencedik napja tehát az olaszok minden eről-

ködésének hiábavalóságát mutatta. Most is 

birtokában vagyunk állásainknak, mint az-

előtt. Kilenc nap óta vívunk olyan harcot, 

amilyen az Isonzónak elkeseredetten és két-

ségbeesetten megvívott frontján még meni 

volt. 

Egy huszonháromezer tonnás 
gőzös elsülyesztése. 

Rotterdam, május 22. A Maasbode je-

lenti: A White Star Line 23.876 tonnás 

Baltic nevű gőzösét egy tengeralattjáró 

megtámadta. A hajót több találat érte és 

nyomban erősen oldalra fordult. Angol tor-

pedóvadászok azonnal segítségül siettek. 

Később az a hir érkezett, hogy egy másik 

tengeralattjáró naszád a Balticot elsüllyesz-

tette. 

A német tengeralattjárók ujabb 
síkerei. 

Berlin, május. 22. A Wolff-ügynökség 

jelenti: Tengeralattjáróink ujabb sikerei az 

Atlanti-oceámon: 

Elsülyesztettünk 18.000 bruttó regiszter 

tonnát. Az elsülyesztett járómüvek rako-

mánya között volt 10.000 tonna vas, ame-

lyet Olaszországnak és gabona, amit Fran-

ciaországnak szántak. 

A tengerészeti vezérkar főnöke. 

Hét millió halottja van már 
a háborúnak. 

Kopenhága, május 22. Henderson angol 

miniszter Riclremondban tartott beszédében 

többek közt. ismertette, bogy mily. n óriási 

pusztítást ás szenvedést •okozott már eddig is 

a háború. Közölte, hogy meghízható adatok 

szerint eddig körülbelül 46 millió sebesült, 

meg, -v a halottak száma több mint 7 millió. 

A háborús kiadás összege eddig 9 milliárrl 

font sterling, azaz 225 milliárd korona. 
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J/T háborús J/ürnbergberj. 
Vassínek kígyóznak végig a külsejére 

teljesen .középkori Nürnberg utcáin és régi 
stiltí, vagy legalább régi stílben épült Házai 
között villamos kocsik futkároznak. Vájjon 
csodálkozrtak-e ezen a régi házak, melyek 
falaik között látták Haris Saohsot. korának 
népszerű költőjét, a magyar származású 
Dürer Albrecihtet, a világhírű festőt. VI-
schert, a szobrászat és éroöntés nagymes-
terét, Kralft Ádámot és még sok más német 
hirességet? A középkornak ez az ölelke-
zése a legújabb korral valami rendkívüli 
érdekességet kölcsönöz az amugyis szer-
fölött érdekes, igazi német tipusu városnak. 
Külsején alig látszik meg a háború hatása. 
De ha benézünk műhelyeibe és gyáraiba, 
ránk ásít a 'háború. A noriinibergi kézimü-
árukról világszerte híres város Németor-
szág egyik legjelentősebb ipari városa és 
.ennek megfelelően fejlett a kereskedelme is. 
— békében. 

A nyersanyagok terén észlelhető hiány, 
vagy a nyersanyagoknak más és foltosabb, 
a háború céljaira való szükségessége egyes 
nürnbergi iparágakat teljesen megbénított. 
A híres nürnbergi mézeskalácsot hiába ke-
ressük Me.tzger és más neves mézeskalács-
sütők kirakataiban.. Ami keveset gyártanak, 
az nem a kirakatba .kerül, hanem a gyéren 
osztogatott mézeskalács-jegyekre azonnal 
kiadják. Nem csoda, ha ilyen kevés a mé-
zeskalács, a liszt kenyérre kell, cukor pe-
dig a kávéba és teába sem igen kerül. A 
mézeskalács fényűzése tehát csak a legkor-
látoltabb mértékben engedhető meg. A há-
ború előtt pedig a nürnbergi mézeskalács 
elsőrendű kiviteli cikk volt. Különösen Ang-
liába vittek ki sokat, az ott lakó —- néme-
teknek. Az angolok sohasem (rajongtak érte. 

A nürnbergi ipar kivitelének a négy-
ötöde azonban a fémárujátékokból került ki. 
Mintegy kétszáz kisebb-nagyobb gyár fog-
lalkozott fémárujátékok és mindenekelőtt 
játék-oinkatonák előállításával. Ezeknek az 
anyaga azonban mos! nem játékszerek, ha-
nem emberölő eszközök előállítására keli, 
amint úgyszólván az egész világnak most 
nem cin-, hanem húsból és vérből való 'ka-
tonákra van szüksége. Hiszen annyi törik 
el belőlük, minduntalan kell az uiabb és 
ujabb pótlás. Dehát maradjunk a cinkato-
náknál és ne elmélkedjünk az élő katonák-
ról. Nem okos dolog a sebekben vájkálni. 
Főleg az északi országok gyermekeinek 
szállították a nürnbergi cinik a topákat. S ez 
természetes is. A déli országok gyermekei 
nincsenek annyira a gyermekszobáihoz köt-
ve, nem csoda, ha a szabad természetben 
másféle játékokat űznek, mint az északiak. 

AmeHka félmillió embert küld 
ősszel a nyugati frontra. 

Rotterdam, május 22. A Daily Tel cg-

raph jelenti Newyorkból: Amerikai csapa-

tok még a nyár vége előtt részt vesznek a 

franciaországi harcokban. Pershirtg tábor-

nok, aki ya mexikói hadjárat vezére volt, kel 

át az Óceánon az Egyesült-Államok regu-

láris csapataival, hogy megmutassa a vi-

lágnak, hogy az amerikaiak komolyan akar-

nak harcolni. Pershing kiküldetése Joffre 

erőteljes sürgetésére történt. 

Az újonnan alakuló „nagy" hadsereg 

első ötszázezer emberét csak szeptember-

ben fogják behívni, mert nincs -még meg a 

kellő felszerelés. Ezt az intézkedést nagyon 

elítélik, és azt árják a lapok, hogy képezzék 

ki a katonákat egyelőre uniformis nélkül, 

de nem szabtad vesztegetni az időt. Mielőtt 

De a nürnbergi cinkatonák sok felnőttnek 
az érdeklődését . is lekötötték. Edmond 
Rostand, a Cyrano de Bergerac nagynevű 
szerzője például a boldog időiben minden 
újfajta nürnbergi cin katonából küldetett ma-
gának. Vájjon mit csinál most velük? Egy-
más ellen vonultatja őket és játszik velük 
mint a Sasfiók az ő játékkatonáival? Vagy 
nem lehet a cinkatonákat egymással össze-
veszítem, miután valamennyien német kéz 
alkotásai? A cinkatonák vájjon nem tudnak 
egymásra haragudni? Vagy nem tudnak már 
egymásra haragudni a húsból és vérből való 
katonák sem?! 

Cédrusfa hiányában részben teljesen 
megszűnt, részben tetemesen redukálódott 
a jobbfajta irónkivitel is és sok-sok téren 
szenved a nürnbergi ipar és vele kapcso-
latban a ker ;s,kWftl.em is. A hadiiparra át-
alakított és bérenlecheutett gyárakban fel-
tűnik az általában hu .arco.ru és női mun-
kások mellett a sok hadirokkant, akik e 
gyárakban tisztes kenyérhez jutottak. 

Békeidőben Nürnbergnek igen tekinté-
lyes az idegenforgalma. A világ minden tá-
járól (keresik fel ezt .a stílusosan német 
várost. Egyrészt műemlékeiért, másrészt 
kereskedeletne és ipara miatt. Az európai 
idegenekről nem szólva, a Nürnbergben 
éverikint megfordult amerikaiak átlagos 
száma: tizezer. A világháború kitörésekor 
is százötven amerikai állampolgár tartóz-
kodód Nürnbergben. Eltekintve attól a 
nagy anyagi haszontól, mely a nagy ide-
genforgalom természetszerű velejárója, 
egyénileg főleg a nagyszámú idegenvezető-
ket érinti súlyosan az idegenforgalom' meg-
szűnése. S mert most itt csaknem oly ritka 
az idegen, mint a fehér holló, valósággal el 
kell hessegetni az idegenvezetőket, mert 
— ami Németországban elég szokatlan — 
meglehetősen tolakodóak. 

— Kérem Nürnberg igazán érdekes és 
intim vészeit csakis én tudóin megmutatni, 
—- rendesen evvel a bevezetéssel remélnek 
idegent fogni. Üresen és árván áll Nürnberg 
nagy időinek emlékekkel .beszédes tanúja és 
nagy embereinek intim tanyája, ,a kis Brat-
vursíglöékle is. Amikor beléptünk és a 
vendéglősnétől tréfásan bretvvurstot kér-
tem, ő is tréfára fogta a dolgot és .tálcán — 
képeslapot hozott, mely a háború előtti 
Nürnberg, illetve Bratwurstglöckle hires 
specialitását, a nürnbergi kolbászt ábrázol-
ta. Kolbász helyett azonban kaptunk bőr-
szerű, rágós sajtot, az egyetlen adag sajtot, 
amelyet nagy Németországban jegy nélkül 
kaptunk, 

Striegl F. József. 

az általános véderőikötelez-e11ség életbelép-

tetésével megpróbálkoznak, kísérletet tesz-

nek az önkéntes rendszerrel. 

Török hivatalos jelentés. 
Konstantinápoly, mójue 22. A főhadiszál-

lás közli május 21-én: 

Kaukázusi front: A balszárnyon a Szo-

kásos hatástalan tüzérségi tűz. 

Mersinának az ellenség által történt lö-

vetésénél a nagy angol olajgyáron kivül, 

niely elpusztult, épületekben kár nem esett. 

A lázadók, lelkiismeretlen, pénzért vásá-

rolható árulóktól vezettetve, megengedték az 

angoloknak, hogy Hedsasz szent földjére lép-

jenek, amelyet eddig sohasem szentségtele-

mtett meg idegen ember jelenléte. Ezeknek a 

lázadóknak a Hedsasz-vasut ellen intézett 

összes támadásait mindannyiszor a támadók 

nagy veszteségeivel visszavertük. (M. T. 1.) 

HÍREK 
ocoo 

Meghalt egy vak . , . 

Annyian haltak meg napjainkban, hogy 

számon sem tudjuk tartani. .Minden ut ma a 

temetőbe vezet. Ott. talál enyhet, pihenést a 

drága halott, ott nyugszik meg az élő. A szo-

morú menetek szakadatlan láncolata botor-

kál a végicél felé, — a temetőbe. Itt-ott túl-

harsogja a gyászba borultak hangos zokogá-

sát a katona-zenekar erős hangja. Hőst te-

metnek, ki hazájáért áldozta drága életét. 

Bánattól megtört özvegy kiséri a koporsót, 

siró árvák kapaszkodnak az amúgy is roska-

dozó özvegybe; az élet nehézségeitől meg-

roppant szülők siratják fiaikat. .Egy váron 

apraja-nagyja kiséri utolsó útjára nagy ha-

lottját. 'Majd egy zajjal lezárt csendes ko-

porsót szállít a temetkezési vállalat embere, 

melyet .senkii sem kisér. Szomorú, nagyon 

szomorú képel: ezek. 

És felhangzik az ének: 

Mért oly borús, oly néma e sereg? . . . 

Temetnek a vltozatossg .kedvéért egy 

vakot is. Szegény szülők gyermeke. Messze 

laknak a szülők, kik a mai nehéz közlekedési 

viszonyok mellett el sem jöhettek, hogy ked-

ves gyermekük végtisztességtételén részt ve-

hessenek. A megszokott szomorú menetekből 

egyszerűségénél és megható voltánál fogva 

biri e menet. Csak a sorstársak kísérik, ar-

cukról eltűnt a pir, lehunyt szemeik, me-

lyeknek még a ifény is árt, esak "könnyeket, 

igaz, bánatos könnyeket pergetnek alá. É» 

ez az egyedüli, mit sorstársuknak adhatnak. 

És az ének újból szól: 

Mert o sötét koporsó fekszik itt, 

^Sötét koporsóban Ikedves halott . . . 

És akik találkoznak e szomorú menettel, 

kíváncsi arccal kérdik: Kit temetnek? —Egy 

vakot — mondja a szíves felvilágosító — jól 

járt szegény! 

Egyébként tényleg nem történt .semmi: 

remeinek .egy vakot . . . 
Koma József. 

•— Puhallo vezérezredes — báró. Brlogi 
Puhallo Pál vezérezredesnieik, mint a hivata-
los lap keddi száma közli, a király a magyar 
bárói méltóságot adományozta. 

— Kiamm ezredes magyar nemességet 
kapott, A hivatalos lap keddi száma közli, 
hogy a király Klamm János ezredesnek, a 
szegedi .császári és királyi hadkiegészítő ke-
rület parancsnokának, valamint törvényes 
utódainak a magyar nemességet díjmentesen 
adományozta. 

— Dr. Hénap Tamás kitüntetése. A király 
mint a hivatalos lap keddi száma közli, dr. 
Hénap Tamásnak, a magyar kegyestanitó-
rend főnökének, az ifjúság nevelése és a köz-
oktatásügy téren szerzett érdemei el isme ré-
se ül a I I I . osztályú vaskoronarendet díjmen-
tesen adományozta. 

— A Maros szabályozása. Ismeretes, hogy 

a Lloyd kereskedelmi bizottságának kezde-

ményezésére a Maros szabályozásának nagy 

horderejű kérdése ismét napirendre került. 

Az Aczél Géza agilis vezetésével működő bi-

zottság legutóbbi ülésén a város hatóságának 

hozzájárulásával elhatározta, hogy az érde-

kelt törvényhatóságok bevonásával széleskö-

rű mozgalmat kezdeményez a Maros szabá-

lyozása érdekében. A mozgalom első nagy 

etapja junius 17-én lelsz Szegeden, amikor 

' i.ísiMíMtuiníMMiieaMs'MM ««Ha«taae*«a*aaaaaaaaaa»aa«a«aa«a»«x*»*iiia«»ii»SBai!is«,9a*ai»A.»'-» 
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a marosmenti törvényhatóságok képviselői a 

kérdés megvitatása céljából itt összejönnek. 

— Meghalt Aradmegye főispánja. Buda-

pestről telefonálja tudósítónk: Baross Fe-

reufc, Aradmegye főispánja ma délután a 

Pajor-szanatóriumban meghalt. 

— Esküvő. Ma délelőtt féltizenkét órakor 
tartja esküvőjét Winkler Macza, galgóezi 
Hetés (Alfréddal. 

— A Kurta elrende te Ivánka Imre sza-
badon bocsátását. Budapestről jelenti tudó-
si tónk: A kúria második büntető tanácsa 
kedden hirdette ki ítéletét Ivánka Imrének 
és 13 társának ismeretes bűnügyében. A ku-
rta a pozsonyi törvényszék ítéletét részben 
megváltoztatta. Ivánka bütetését egy ' évi 
fogházra, és 1800 korona pénzbüntetésre szál-
lította le, .arnát a vizsgálati fogsággal kitöl-
töttnek vett és elrendelte Ivánka azonnali 
szabadonbocsátását. Rudnay Alajos prépostot, 
Skratek Károlyt , Szídon Henriket, Stangél 
Dávidnét és Csorba Mór körjegyzőt a kurta 
fölmentette és a törvényszék ítéletét a többi 
fölmentésekre vonatkozó részét jóváhagyta. 
Stern Henriket 5 ós fél évi börtönre ós 4000 
koronára, Kohn Lajost 3 évi és 3 hónapi 
börtönre és 4000 koronára, Szmetana Edét 2 
évi börtönre és 3000 koronára, Szmetana Sa 
mnt 2 évii börtönre és 4000 koronára. Goldner 
Fülöpöt 2 és ifól évi', Fucks Gyulát 10 hónapi, 
Stangel Dávidot 4 és ifél évi, Krausz Miklóst 
és Rosenfeld Józsefet 8—8 hónapi börtönre 
ité-lte a kúria, .Syilz Márkus büntetésén azon-
ban nem változtatott. 

—- Másfélmillió korona hadikölcsön jegy-

zés a kolozsvári színházban. Kolozsvárról 

jelentik: A kolozsvári szinház kedden este 

hadikölcsön napot rendezett, amely fényes 

eredménnyel járt. A kolozsvári pénzintézetek 

a szinház előcsarnokában hat' sátort állítot-

tak fel. (Az első felvonás után a közönség tö-

megesen megindult a ha d iköIc-söusáIrakhoz. 

A sátoroknál az erdélyi mágnásasszonyok 

segédkeztek a banktisztviselőknek. Bár perc 

alatt egymillió hatszázharminckilencezer ki-

lencszázötven koronát jegyeztek a hadiköl-

csönre. Az eredményt Janovics Jenő szín-

igazgató a színpadról nagy lelkesedés köze-

pette hirdette ki. 

— A vak katonáknak. Egy hozzánk jutta-
tott, talált pénztárca tartalmát, 10.10 koronát, 
minthogy átvételéért igazolt tulajdonosa nem 
jelentkezett, n vak katonáknak juttattuk. 

—- A göíiöHői p0fetal0p«& tetteseit elitélték. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: A tör-

vényszék a gödöllői 160.000 (koronás posta-

lopás ügy-áben délután hirdette ki az ítéle-

tet. Puskás Istvánt 6 évi fegyházra ítélte, 

Jeney Józsefet pedig 7 év; fegyházra. 

— A gyöngyöf ,V Yüzvés?., . 3udapesiről je-

lenti tudésitóni P&PtyÖnií/os még mindig lán-

gokban áll. Eddig összesen 1100 ház égett le. 

A belügy minisízer megígérte, hogy azonnal 

küld .egy vaggon kenyeret, egy vaggon bur-

gonyát lés egy ikézigyőgyszertárat, mert á 

városnak mind a négy gyógyszertára leégett. 

A. hajléktalanul maradt lakosság egy részét 

az állomás épületiében és annak környékén 

helyezték el. Leégett a telefonközpont is, ugy 

hogy most csak az állomásról lehet telefo-

nálni. Az egri, hatvani, szolnoki ós a kör-

nyékbeli tűzoltóság egészen tehetetlen a ret-

tenetesen duló tűzvésszel szemben .Eddig 9 

emberélet esett áldozatul a t ö r mek. Sóik 

sebesült is van. A polgármester, aki egész 

éjjel a tűz közelében volt, súlyosan megsé-

rült a szemein. Teljesen elpusztult a középü-

letek közül az ősrégi városháza, a közkór-

Te lefon: 

azbüiő! 

455. 
Igazgató: VAS SAWOOR, 

Telefon: 

p é b z i í b 

11-35. 

Sze rdán é$ csü tör tökön # 

Szenzációs film! Szenzációs film! 

Epizód az angol—norvég háborúból. — IBSEN vi lághírű 

regénye 3 felvonásban. — Rendezte és a főszerepet játsza: 

g r s o® i 
fta,. gM, 

A Nordisk-gyár raagg szenzációja. 

§ é Előadások 5P fél 7 és 
Páholyülés P60, zsölye 120, I. hely 1 kor. 

^ I t S I j a i d S U ii. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. 

ház is. A városházáról még sikerült ideje-

korán megmenteni az iratokat, de teljesen 

leégett a Hevesmegyei Altalános Bank, a 

Kereskedelmi és Gazdasági Bank ós az Ag-

rárbank. Odavesztek az összes értékek is. Le-

égett a közjegyzői iroda is, a benne lévő ösz-

szes iratokkal együtt. Sok irat pusztult el az 

ügyvédi irodákban. Báró Perényi Zsigmond 

államtitkár intézkedésére kedden délben kü-

lön vonat indult (Gyöngyösre, hogy az élelem 

nélkül maradt lakosságnak gyors segítséget 

nyújtson. Ar főváros a beiügyminisztrium ké-

résére ötven' mázsa kenyeret süttetett a 

gyöngyösiek részére. Ezenkívül tiz méter-

mázsa szalonnát, ötven métermázsa cukrot 

és egy vaggon krumplit vittek, A miniszté-

rium megbízásából Kampis János miniszteri 

tanácsos ment a különvonattal 

Gyöngyösről jelenti a Magyar Távirati 

Iroda 22-ikén este: A tűzvész még egyre 

tart. A Főtéren még most is több ház láng-

ban áll. Eddig 1600 ház pusztult el. A ha-

lottak száma 9, a sebesülteké körülbelül 

120. A tiiz ugy keletkezett, hogy a városi 

közkórház mosókonyhájából egy szikra 

pattant ki a kéményen, amely a zsindely-

tetőt felgyújtotta. A nagy szélben a tüz ro-

hamosan terjedt el. Budapestről folyton ér-

kezik ujabb segítség. — Egerből jelentik 

este féltízkor: A tüz lokalizálása Végre si-

került. — Az Az Est jelentése szerint a ha-

talmas tűzvésznek 20 .halottja van. 

— A vaj f r ga lmának u j a b b szabályozása. 

Az Országos Közélelmezési Hivatal elnökié-
nek rendelete a belföldi vaj legmagasabb 
árát 10 koronában állapította meg a gyáros 
és nagykereskedő közötti forgalomban, te-
hát jóval olcsóbban, mint amennyiért a dán 
vaj beszerezhető. Most attól tartanak, hogy 
•ezt a körülményt egyesek visszaélésekre 
fogják felhasználni: belföldi valat dán vaj 
néven fogják árusítani, hogy igy többe; 
kaphassanak érte. A visszaéléseket — buda-
nesti jelentés szerint — ugy akarják lehe-
tetlenné tenni, hogy a Haditermény a dán 
vajat kizárólag csomagoltan fogja forga-
lomba hozni és csupán az eredeti csoma-
golásban. ólomzároltan lesz szabad dán 
vajat árusítani. 

— Megszöknek a francia és az olasz 

katonák. A Wolff-ügynökség jellemző részle-

teket közöl a francia katonák szökési kedvt-

találmány, magyar készitmény nem ért még r! olyan sikert, 
mint a Diana soaborazesz. Évről-évre rohamosan emelkedik a 
fogyasztás s ma már közel évi 15,000.000 palack Diana sás-
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az 

o r s z á g 

határain tul is eljutott már e páratlan szer hírneve. Ten-
gerentúli államokban ép ugy ismerik és fogyasztják, mint 
idehaza. Magyarok, ha külföldre utaznak, okvetlenül maguk-
kal viszik, mért aki egyszer megszokta, nem tud már meg-
lenni nélküle. Igazán: szerénytelenségnélkül elmondhatjuk, hogy 

nem volt 
még készitmény, mely ily rövid idő alatt ily páratlan népszerű-
ségre, közkedveltségre tegyen szert, s ennyire nélkülözhetetlenné 
váljék. Ha kutatjuk e siker okait, azt látjuk, hogy nem a rek-
lám, netn a szervezési munka, nani a kínálat hozta létre ezt 
q csodálatos sikert, 

h a n e m 
az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen bajánál a 
Diana-sósborszeszhez folyamodott segítségért, e biztos hatású 
liáziszerben föltétlenül megtalálta amit keresett s ezért aztán 
később is állandóan ragaszkodott hozzá, kijelentvén, hogy 
amig csak 

l e s z 
a világon Diana sósborszesz, házából ki nem hagyja fogyni. 

Apa 1.30 fillér. Kapható mindenütt. 

FffelMífihely: iiaia tasüsdelinl HSszu.-Táps. 
BUDAPEST, Nádor-utca 6. sz. 
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rül A 41-ik hadosztály 'egy elfogott katoná-

jánál, Bererieourtnál május 4-ón parancsot 

találtak, amely Mignot tábornok aláírását 

viselte és szószerint igy hangzott: „Szigorúan 

titkos! Hogy minden lehető szökésnek elejét 

v e g y ü k , zászlóaljparancsnokok a támadás 

idejét, reggeli hat óra ötven pere támadási 

időpontot, ka toná iknak csak hajmii felé ad-

Jjaijik tudomására." Amsterdamból azt je-

lentik a Magyar Távirati Irodá-nak, hogy 

egy hollandi újság lausénnei tudósítása sze-

rint a hóolvadás é.s a hegységben ezzel járó 

nagy veszedelmek se tudják csökkenteni az 

olaszok átszökdöséseit. A napokban öt olasz 

katona érkezett Zermatba, élükön egy tiszttel, 

akik teljesen kimerülten érkeztek meg a 3900 

méter magas hegygerinc áthágása után. 

— Árdrágitási ügy az ítélőtábla előtt. 
Lederer Dezső, a zombori Lederer Leó és 
Társa bank és bizományi cég tagja 25 mázsa 
szappant vásárolt össze, holott sem ő, sem 
cége azelőtt nem foglalkozott szappan for-
galomba hozatalával. A szappant a rendőr-
ség lefoglalta, az eljárást megindította, a 
zombori törvényszék azonban fölmentette a 
vádlottakat. Fölebbezés folytán az (ügy a sze-
gedi (Ítélőtábla elé került, mely az első bíró-
ság Ítéletét megváltoztatta, a vádlottat bű-
nösnek mondta ki árdrágító visszaélés vétsé-
gében és ezért 501) korona fő és 80 korona mel-
lékbüntetésre  xihél te. 

Talpalunk és sarkalunk férficípőt 6, női 5, 
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 

— A vadvizek levezetése. A törvényható-
sági bizottság márciusban foglalkozott a 
vadvizek levezetésének kérdésével és elhatá-
rozta, hogy föliratot intéz a földmüvelésügyi 
miniszterhez, hogy megsürgesse a levezetésre 
vonatkozó terveket. E föliratra kedden a kö-
vetkező válasz érkezett a mi Hisztériámból: 

Március 13-án tartott üléséből 199. szám alatt 
tett fölterjesztésére 'értesítem a bizottságot, 
liogy utasításomra a* büdapesi magyar kirá-
lyi kultúrmérnöki hivatal elkészítette és be-
terjesztette a vPest-Pi 1 isJSclt-)Kiskun és Cson-
grád vármegyei belvizek rendelkezésére vo--
nátkozó terveket. E tervek jelenleg a ma-
gyar királyi országos vízépítési igazgatóság 
műszaki kistaiiácsátiál tárgyalás alatt álla-
nak. E tervek alapján végrehajtandó mun-
kálatok (keretében a szegedi Fehértó környé-

kén fönnálló bajok is megoldást fognak 

nyerhetni. 

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Sze-
gedi Hitetbank R. T.-nál Szeged, Kölcsey-
utca 11. Eredeti aiáirási feltételek. Olcsó lom-
bard kölcsönök. 

— A temesvári városi légszeszgyár ár-
emelése. Mint értesülünk, Temesvár város 
tanácsa a gáz egységárát junius 1-én kezdődő 
hatállyal szabályozta, illetve felemelte. To-
vábbá a tanács mindenféle fogyasztási célokra 
szükséges, tehtá a. főző gáairo tységárait is 
köbméterenként 32 fillérben lapította meg. 
A további egységáremelés a szénnek rendkí-
vüli drágulása mellett a legközelebbi hóna-
pok folyamán nincs kizárva. 

— Az anya büne. Milosev Milosné 22 éves 

Klári községbeli asszonynak, kinek férje a 

harctéren van, egy legénnyel folytatott sze-

relmi viszonyából gyermeke született, akit 

sarlóval, vagy ké-szurásokkal megölt. Az 

asszony azt vallotta, hogy a gyermekét a ku-

koricaföldön hagyta és mikor oda visszatért, 

már halott volt. Valószínű, liogy egy kutya 

marta agya a gyermeket. Az orvossza kér tők 

nem tudta'? ! Izonyosan megállapiíani a ha-

lál okát. A nagykikindai törvényszék — mi-

után sok terhelő •körülmény merült fel —1 

két éri fegyházra ítélte az asszonyt. A sze-

gedi Ítélőtábla keddi tárgyalásán öt éri 

KORZO MOZI 
igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 11-85. 

w> 

Pénteken, 

május hó 25-én, este 8 órai kezdettel: 

iándor Erzsi 
cs. és kir. kamarai énekesnő, 

Rózsa S. Lajos 
a magy. kir. Operaház tagjainak 

A művészpárt zongorán kiséri 

Dianz i O s z k á r 
zongora miivész. 

Heiyárak; Páholy ülés 10 kor. -

I. hely 8 kor. — 11. hely 6 kor. 

A hangverseny kezdete este pont 8 órakor. 

Zsölye 10* kor. — 

- III. hely 4. kor. 

W> 

fegyházra emelte fel a büntetést. Súlyosbító 

körülménynek tekintette az ítélőtábla, hogy 

a vádlott hadbavonult, a hazáért vérző fér-

jének családi életét, is meggyalázta erkölcs-

telen életével. 

— Leszállított árban: Női és leány 
felöltők, szövet és selyem ruhakabátok, 
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem és 
gummi köpenyegek, kosztümök, aljak, blú-
zok, £.lsók stb. készen és mérték szerint 
Reményiné Fcldmann Sári női divat-
háza és divatszalonja, Szeged, a főposta mellett. 

— Rendelet a gyorsított rendőri büntető 
eljárásról. A hivatalos lap keddi száma a 
kőrmány rendeletét közli a gyorsított rend-
őri büntető eljárásról. :A rendelet szerint a 
gyorsított rendőri eljárás alá tartoznak a 
háborús kihágások és első fokon nemcsak a. 
rendőri birói funkciókkal állandóan megbí-
zott tisztviselők bíráskodhatnak, hanem — 
különösen a rekvirál ásnál — az OrszágcV 
Közélelmezési Hivatal megbízottai is, akiket, 
a belügyminiszter erre feljogosít, akik szük-
ség esetén az aktákat is elvehetik a rendes 
rendőrbiró tisztviselőktől. A közélei mezéé és 
közellátási rendeletekbe ütköző kihágási 
ügyekben az Országos Közélelmezési Hiva-
tal szakképviselői megbízottakat rendelhet 

ki, akik bármely első és másodfokú e- jog-
erős réghatározat ellen is — akár a terhelt 

javára, akár terhére a harmadfokú hatóság-
hoz rendkívüli felebbvitellel élhetnek, amely-

nek felfüggesztő hatálya nincs. A gyorsított 
rendőri eljárás alá tartozó ügyekben az el-
járó tisztviselő köteles az ügyet lehetőleg 
azonnal tárgyalni és befejezni. A most meg-
jelent, kormányrendelet leglényegesebb újí-
tása az. hogy a Közélelmezési Hivatal egy 
megbízottjának joga lesz hivatalos eljárása, 
közben, például a rekvirálás felülvizsgálásá-
nál az elsőfokú hatóság helyett Ítélkezni. A 
rendelet 1917. május 24-én lép életbe. 

— Elviszik a harangokat. Mint értesülünk, 
a kultuszminiszter a napokban az egyház-
megyei hatóságokhoz uj körrendeletet kül-
dött, amelyben utasítja őket, liogy az 1700 
előtt készült harangokról kimutatást készít-
senek és azt terjesszék be mielőbb a hon vé-
delemügyi miniszternek, mert az összes e ki-
vételek alá nem tartozó harangokat rekvi-
rálni fogják. A rek virulásra vonatkozólag a 
honvédelemügyi miniszter legközelebb rész-
letes rendeletet fog kibocsátani. Az a körül-
mény — hogy a hadvezetőségnek a muni-
eiógyártás fokozása miatt szüksége van az 
ország csaknem minden harangjára — mu-
tatja. liogy be kell szolgáltatni azokat a fé-
meket, amelyeket eddig eldugtak, vagy bár-
milyen módon visszatartottak. A muníció 
fogja eldönteni a világháború sorsát, ezt már 
megmutatta a reánk nézve szerencsés kime-
netelű arrasi csata i.s és épen ezért mindenki, 
aki a győzelem és a béke eléréséhez hozzá 
akar járulni, szolgáltassa be az arra kötele-
zett fémkészletét. 

— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.-nál Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

— Erich Kaiser Titz bravúros szerepben 
lép fel szerdán az Urániában. Szilire kerül 
h Titán i küzdelem, izgalmas, értékes •film-' 
atrakeió, melynek kettős főszerepében való-
ban remekel. Nagyon kedves vígjátékok egé-
szítik ki a pompás műsort, amely még csü-
törtökön is be lesz mutatva. 

Tanul junk idegen nyelveket a Vár.ni 
nyelviskólában. Telefon 14—lí. 

világítási berendezéseket 
megbízható és szakszerű 
kivitelben jutá- P fl (I S é 
nyosan készit: I B fl T II 
( f l H D világítási válla-
lj U Pl H lata Kolcscy-n 4. 
• TELEFON : IB5. sz. • 
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Az Unió a Németországgal való 
szakifásra akarja kéngszerifeni 

Hollandiát. 

Berlin, május 22. A Kreuzzeitung jelenti 

Hágából: Beavatott hollandi politikai kö-

rökben biztosra veszik, hogy az amerikai 

kormány a legrövidebb időn belül jegyzé-

ket fog intézni a 'holland kormányhoz és 

Hollandiát az elé a választás elé állítja, hogy 

vagy szakítsa meg Németországgal a ke-

reskedelmi összeköttetést, vagy pedig ké-

szüljön e! rá, hogy Amerikától nem várhat 

eleségszáll'itást. Azt hiszik Hágában, hogy 

a holland kormány kénytelenségből alkal-

mazkodni fog az amerikai kormány paran-

csához s megszakítja a kereskedelmi vi-

szonyt Németországgal. Wilson terve ar-rX 

irányul, hogy az európai semlegességet, fő-

leg Hollandiát jól szervezett, 300.000 főnyi 

seregével az antant oldalán háborúra kény-

szerítse. 

Gerard fantasztikus leleplezései. 
Amsterdam, május 22. Washingtonból 

jelentik, hogy BaMour egyik beszédében 

aggodalmát fejezte ki afelett, hogy az ame-

rikaiaki csak gyengén érdeklődnek a háború 

iránt. Meg kell érteníiöik az amerikaiaknak, 

hogy hosszú háborúra kell számítani és ez-

ért nagyszabású háborús készülődésre van 

szükség. Teljes erővel kellene folytatni azt 

az akcrót, amelyet Gerard volt berlini nagy-

követ indított meg. Gerard szenvedélyesen 

izgat Németország ellen* és minduntalan 

ujabb leleplezésekkel szolgál Németország 

terveiről. Legutóbb elmondta. Hogy a né-

metek, ha sikerül Angliát leverniöüé, óriási 

hadikarpótlást szándékoznak kicskariw Ame 

rikíhói és biztosítékul meg akarják szállni 

NevTónkat, Chicagót és San Franciscoi. 

34 interpelláció a francia 
kamarában. 

Bern, május 22. A francia kamara má-

jus 22-én isímét megkezdi tanácskozásait. 

A legutóbbi katonai események miatt 11 in-

terpelláció van napirenden. A tengeralatt-

járók miatt hat interpellációt nyújtottak be. 

17-én pedig az élelmezési nehézségeik -miatt 

interpellálnak. (M. T. I.) 

4 
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Késspéuz- és lonMsgg-

| Mesiiéoijeii Bízfosfífafuair. 
M « 

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. 

Szives pártfogást kér Klekker A. Janka (volt 
Máthé Györgyné) Feketesas-utca 17. szám. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

MŰSOR: 
Előadások kezdete negyednyolckor. 

SZERDA: G. Kertész Ella és Góth Sándor v. f. 
bérletben 50%-al felemelt helyárakkal elő-
ször Vengerkák. Szinmü. Páros, egyhar-
mados. 

CSÜTÖRTÖK: G. Kertész Ella és Góth Sándor 
v. f. bérletben, 50%.-al felemelt, helyárakkal, 
másodszor Vengerkák. Sziuinu. Páratlan, 
kétharmados. 

PÉNTEK: G. Kertész Ella és Góth Sándor 
v. f. bérlet utolsó száma 50%-al felemelt 
helyárakkal harmadszor Vengerkák. Szin-
mü. Páros, háromharmados. 

SZOMBAT: G. Kertész Ella és Góth Sándor v. 
í. Szünetben, 50%-al felemelt helyárakkal, 
negyed-szer Vengerkák, Szinmü. 

VASÁRNAP D. U.: Dolárpapct. ,1 pénz komé-

diája. 

ESTE: Mágnás Miska. Operett, 
HÉTFŐ D. U.: Próbaházasság Életkép. 
ESTE: Csárdáskirályné. Operett. 

Bábjáték a cime annak a némajátéknak, 
amelynek e hó 30-án lesz a bemutató -előadása 
a városi színházban a szerző, László Sándor 
vezénylete alatt. A darab kitűnő szereposz-
tásban kerül szinre: Pierette- Lendvai Lola, 
Pierrot László T.. Puleinello Matány, Pan-
talon iHarsányi. Az estélyen azonkívül a 
honvéd-zenekar is közreműködik Fichtner 
Sándor karnagy vezénylete alatt. 

A színházi szezon befejezése. A szegedi 
színtársulat a színházi szezont junius 17-én 
befejezi. A színtársulat hat hétig Gyulán fog 

1 ü URÁNIA ess 
tsa 

H— 
íllagy. Tudományos Színház M 

e> 

• • 

Szerdán és csütörtökön, 

május hő 23-án és 24-én: 

Egy feltaláló drámája 4 részben. 

A főszerepben: 

ICH mm IITZ IS I 

• A 

Előadások d. u. 5, fél 7 és fél 
9 órakor. Jegyek előreválthatók 

délután 3 órától kezdve. 

Helyárak: Zsöive 120, I. hely 1 .- , 
Ií, hely —-"80, III. —.53 fillér 

játszani a nyári színházban Az u j színházi 
szezont szeptember elsején kezdik meg. Szó 
volt arról, hogy a társulat junius 30-áig tart 
előadásokat, aztán a tagok nagyobb része — 
Romániában, Szerbiában és az olasz front 
mögött — a front-színházban folytatja műkö-
dését, de ezt a tervet elejtették, mert a front-
színházban Komjáthy János fog előadásokat 
tartani a saját társulatával. 

SCeSIer Á r m i n ^ g S ^ g ^ 
Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

írógépszalag- és papír (carbon) és használt 
írógépek áíiandóan raktári n. Vidéki rendelé-
sek aznap intéztetnek el. Telefonhívásra azon-

nal jövök. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEI 
oooo 

Egy magánhiraUtlnok. Szíveskedjék a 
szerkesztőségbe elfáradni. Meg szeretnők ön-
nel a dolgot tüzetesen beszélni, mielőtt bár-
mit is tennénk ebben az ügyben. Mi teljes 
agilitással állunk rendelkezésre, öntől ezt az 
fegy utat kérjük a — nagy cél — érdekében. 
Inkog-nitóját természetesen megőrizzük. — 
K. L. Megüzentük már, hogy nem közölhető. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 

Kiadótulajdonos: Várnay L. 

férfi és ftói dsoatelklfck 
legnagro&b raktára. — 

n Legmegbszhatóhib cég. a 

- l e g o l c s é b b b e s z e r z é s t f o r r á s . 

Csskon ícs-o . 6 . 
Telefon 854. 

Széehentgi-tég* 17. 
Telefon 855. 

5. 
SPOÜET talpalunk 
valódi háborti előtti 
talpdarabokkal és li-
nóleummal vizmen-
tesitjük. Férfi cipő MIMSP HMl l | 
női K. 5.—, gyermek 4.— korona. 
eqspütBkiipfla wiböí Mpfatppaf ttMüsit inm, 

Horváth Isfváooé és Tsa 
H imi mm soy m s. ibmbr m 

US Fatalpu cipők olcsón kaphatók. 

Kárpitos és disziti 
Kertész Sándor 

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

Dus választék, szolid árak. 

Telefon: 1576. 
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Szeged sz. kir. város közéle mezési hivatala^ 

H i r d e t m é n y . 

Értesítem a város közönségét, ihogy a Jcözío-
tyasztás céliára beszerzett szalonna és zsir kész-
letet t. é. iunius hó 1-től kezdödőleg fogom az. el 
nem látott lakosság részére kiáru&ittatni. 

Az elárusitással az alább megnevezett hentes 
urakat biztam meg és pedig: 

Belváros: 
1. Paral Pál Kelemen-utca 12. 
2. Joó Gyula Iskola-utca I. (Jelentekezés itt ipar-

utca 6 sz. alatt.) 
3. Nátly József Kárász-utca 14. 

Felsöváros: 
4. Szabó József Brüsseli-körut 15. 
5. Grosser Aliiért Vásárhelyi-sugárut 11. 

Rókus: 
6. Va-ss Adám Pacsirta-utca 23. 
7. Tóth József Kálvária-utca. 

Alsóváros: 
8. Mónus Sándor Hattyas-sor 9. 
9. Bödő Szilveszter Rákóczi-utca 13. 
Minden el nem tátott családfő aki az ellátásra 

való igényét nálam annak idején írásban bejelen-
tette a most felsorolt hentes uraik valamelyikénél 
haladéktalanul, legkésőbb e hó végéig tartozik jelent-
kezni és pedig a bevásárlási könyvének felmutatá-
sával, a hol a szükséglete jegyzékbe vezettetni fog. 
Június 1-től ipedig ugyancsak a bevásárlási könyv-
ve! a közélelmezési hivatalban jelenik meg, ahol igé-
nyének igazolása után egy hónapra szóló szalonna 
és zsirjeggyel fog elláttatni, amelynek ellenében az 
alábbi fejadag szerinti mennyiséget az illető eláru-
sítónál a maximális ár lefizetése ellenében -megkapja 
(szalonna kgm-ja 9 kc-rona, zsíré 10 korona.) 

A vevő a további hónapokban is csak ugyan-
attól az elárusítótól vásárolhat, akinél az első izbeií 
jelentkezett. 

Bgy személy ellátása havonkint 35 de.ka zsir és 
45 deka szalonna, tehát minden személy részére 
zsir és szaladna csak együttesen adható" ki, senki 
csupán zsírt nagyobb mennyiség';:: nem kaphat. 

A vásárló tartozik a zsir e'szállilásához edényt 
magával vinni, amennyiben az elárusító szolgáltat 
papért, ezért 10 fillért számíthat föl. 

Az elárusító tartozik a szalonnát és zsírt telje-
sen tiszta állapotban, só és vízmentesen kiszolgál-
tatni. 

Netán! panaszok a közélelmezési hivatalba emel-
hetek. 

Végül közlöm, hogy elsősorban csak -azok ré-
szére fogunk szalonnát és zsírt kiadatni, akik e 
végből annakidején szükség.etüket a közélelmezési 
hivatali -an bejelentették, -m-ig az igényüket be nem 
jelentük csak oly .mértékben fognak kielégítést nyer-
ni. mely mértékben a -készlet, megengedi. 

Szeged, 1917. május hó 19-én. 

2822/917. k. é. sz. 

Balogh Károly 
v. tanácsnok, 

a közélelmezési hivatal vezetője. 

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala. 

H í 
A hozzám érkezett feljelentés szerint egyes ven-

déglők, az -ott étkező vendégeket kenyérrel, süte-
ménnyé!, kétszersülttel stb. ellátják anélkül, hogy 
a . már kiadott rendeletem értelmében megfelelő ke 
nyérjegyet követelnének be. 

.Minthogy a 'város 'Iközellátására -nyert lisztjá-
randőságunkíböli, a lakosság szükséglete bár a leg-
koríátozottabb mérvben is cSak ligy leSz 'kielégít-
hető, iha a -liszt arányos felosztását célzó, -illetve a 
visszaélésnek .meg,gátlását biztosítani ikivánó már 
-életbe léptetett rendeletem szigorúan betartatnak; 
ennélfogva annak hangsúlyozása mellett, hogy a 
visszaélést elkövetők ellen kérlelhet'.en szigorúság-
gal fogom a büntető eljárást folyamatba tétetni; is-
mételten és ujabb megszorítással elrendelem, hogy a 
vendéglők, szállodák, kávéházak, kifőzök stb. ke-
nyeret, kétszersültet, -főt, vagy sült tésztát, csak ke-
nyérjegy ellenében szolgáltathatnak ki a vendégeknek. 

E rendeleteim betartását szigorúan ellenőriztetni 
íogoin. 

Szeged, 1917. május hó 21. 

2854/917. k. é. sz. 

Dr, Somogyi Szilveszter, 

polgármester. 

A Szegedi Takarék- és 
Hitel Ré sz vény társaság 

épíélipaplpolíaí ubsz 68 elad. 

kölcsönöket nyújt 

t MiFíeliQHpa, ualamint öpíé&papipohra. % 

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala. 

Hirdetmény. 
A tűzifa maximális árait a következőkben állapítom 

meg: 
I. btikkhasábfa méteröle a telepen átvéve 160-00 kor. 
I. gyertyánfa, vagy cserfa méteröle telepen 

átvéve 170 00 kor. 
I. dorongfa, bükk méteröle a telepen átvéve 155 00 kor. 
I. dorongfa, gyertyán vagy cserfa a tele-

pen átvéve 160 00 kor. 
Keményfa métermázsánkint felaprítva a 

telepen átvéve 11 — kor. 
Ez az ármegállapítás a további intézkedésemig 

marad hatályban. 

Szeged, 1917. május 19. 

677|1917. k. ész. 

2—3 

Somogyi Szilveszter, 
polgármester. 
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éttermében hústalan napok kivételével minden 

időben kitűnő 

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. 

Szalmásy Mihály | 
vendéglős. ^ 

ti 
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Havas Jenemé első szegedi tanerő, 

irodai és kereskedelmi alkalmazottak el-

helyező intézete. Szegeden Zrinyi-u. 10. 
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V E S Z E 
uraságoMól levetett ruhát, 

cipőt, csizmát, és fehér-

neműt, legmagasabb áron. 

G R O S Z M A N N G Y U L A , 
Szeged, Róka-utca 6. Telefon 14 -18. 

Telefonhívásra azonnal jövök. — -

ss, 
53 

a 

@ ís.'gfonszföoft 

Bank 385 

különösen darabos és oltott mész, portland-
és román cement, továbbá kőagyag- és cement-
csövek, kátrányfedéllemez és elszigetelők, mennye-
zetnád, gipsz; ezenkívül .cséplőszenek, kovács-
és fütőszenek, tűzifák öler.kint és aprítva állandóan 
= = = = = = = = kaphatók. = = = = = = 
Porosz kokszra előjegyzések már most elfogadtatnak. Raktár 231 

Szegedi Bankeggesíilet áruraktárai, § 
Mérei-ufca 21. és 15. 

JEGYZÉS 

r lalikiluiir 
minft nyi lvános a lá i rás i hely elfogad 

i 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

X 
X 
X 
X 
* 

1 X 
X 
X 

A l e g ú j a b b ha t s z á z a l é k o s 

hadikölcsön 
aláírható eredeti C f | L A M A n Á | X | kezdve bármely 
feltételek mellett K O r O l l c l I O l összeaben 

a hivatalos aláíró-helyen: 

M A Y R . M I K S A 
bank- és váltó-üzletében Szegeden, a városházával szemben. 

mrn\ áp máp uab szombatlo: 

1 0 0 koronáért 

9 6 korona. 

Nagyobb összegű jegyzések 
megkönnyítésére 

80% kölcsönt 
nyújtok Igen olcsó kamat mellett. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

§ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala. 

H i r d e t m é n y . 

A város .közellátása céljára a központi tejcsar-
tiokhoz érkezett, hollandi Gouda sajt nagybani cl-
udási árát (viszontelárusitók részére) ikg.-kint ki-
lenc (9) ikorona 16 fillérben, 'kicsinyben eladási árát 
kilenc (9) korona 96 fillérben állapítom meg. 

Az elárusitáisiba a helybeli kereskedő urakat is 
be kívánom vonni, miért is felhívom a figyelműiket 
arra, hogy amennyiben el árusítási célra sajtra 
igényt tartanaik, ugy a központi tejcsarnok irodá-
jában, (Párisi-körűt 16.) jelentkezzenek, ahol a szük-
séges mennyiség a lehetőség szerint külön utalvány 
nélkül rendelkezésükre fog boosájtatni. 

Az elárusító kereskedők kötelesek a sait eladási 

árát az üzletükben látható helyen kifüggeszteni. 
A sajt — szabadon, a bevásárlási ikönyv felmu-

tatása nélkül kiárusítható azonban a fent megszabott 
árnál drágábban nem árusítható; sem vidékre el 
nem szállítható. 

Szeged. 1917. május hó 21. 

28231917. k. é. sz. 

Balogh, 
v. tanácsnok, 

mint a közélelmezési hivatal vezetője. 

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala. 

H i r d e t m é n y . 

Értesítem a város .közönségét, ihogy Beregi La-
jos nagykereskedő céggel megállapodtam, hogy a 

teljesen indokolatlan magas marószódaárak letörése 
térdekében, nevezett cég a részére érkezett maró-
szódát oly árban bocsátja az ismételadó kereskedők 
rendelkezésére, hogy azt a fogyasztó közönség a 
kereskedőktől ikg.-ként 1 korona 20 fillérért szerez-
heti be. A marószóda e hó 24-én kerül kiosztásra. 
Az eladási ár a kereskedőnél kifüggesztendő. 

Figyelmeztetem a kereskedő urakat, hogy a 
megállapított árak (betartását a 'legszigorúbban el-
lenőriztetem és azoknak be inem tartását a legszigo-
rúbban megbüntettetem. 

Szeged, 1917. május hó 21. 

2850/917. k. é. sz. ^ 

Balogh, 
v. tanácsnok, 

mint a közélelmezési hivatal vezetője. 

5 zectcdi IczuH Vaspálya Részv.-lárs. 

MEOHlVAS. 
A Szegedi Koznti Vaspálya Rész-

vénytársaság t. részvényesei tisz-
telettel meghívatnak az 1917. évi 
aiájiu hó 30-án délelőtt 8 órakor 
társaságnak elnökének, Weiner 
Miksa nraak lakásán, (Klauzál-tér 
2. sz.) tartandó 

ÍIXXIL rendes közgyűlésére. 

L NAPIREND: 

Szegedi KBzntl Vaspálya Rászoénytársaság 

1916. évi zárszámadásai 
Vagyon. 

1. Az igazgatóság évi jelentése 
im a zárszámadások előterjesztése. 
• 2. A felügyelő-bizottság jelen-
tése, a zárszámadás megállapítása 
'és a folmentvény megszavazása. 

3. Határozathozatal a tiszta nye-
reség fölött. 

4. Az igazgatóság kiegészítése 
és a felügyelő-bizottság választása. 

Szavazati jog gyakorlása tekin-
tetéből a részvények legkésőbb f. 
évi május kó 29-ig Szegeden a 

^társulat pénztáránál, vagy a Ma-
gyar Általános Hitelbank budapesti 
intézeténél, vagy végül a „Gesell-
schaft für electrische Unterneb-
mungen" Boriin, Dorotheenstrasse, 
téritvény mellett leteendők. 

Az igazgatóság jelentését a rész-
vényesek a társulati irodában meg-
tekinthetik. 

Szegeden, 1917. május 21-én. 

Az igazgatóság . 

Jegyzet: Ax alapszabályok 9. §-a igy 
hangzik: 

9. §. Minden 20 darab részvény birtoka 
agy-egy szavazatra jogosít; de a részvé-
nyek evégből az egybehivási hirdetmény-
baa kijelölt helyeken és időben leteendők 
• a letéti jegy a közgyűlésen fölmatatandó. 

Az alapszabályok 10. §-a igy hangzik: 
10. <j. A szavazati jog személyesen vagy 

meg hatalmazott által gyakorolható. 

Tétel 
.Rém 

5 
6 
7 
8 

9 
10 

mmmm 

Pénztárszámla: 
pénztárkészlet . . . . . . . . . 

Értékpapir-azámla: 
értékpapírok . 

Anyagszámla: 
anyagkészlet 

Leltárszámla: 
régi és uj hálózat, pálya, épületek és 
forgalmi eszkőzök . , . 3940000.— 

Tartalékalapok ÍOCOOO.— 

Külön építési és befektetési számlás . 
Betétek és folyószámlák 
Nyomtatványok, egyenruha, műszerek és 

szerszámok 
Számlabeli követelések . . . - - -
Á'meneti üzemköltségek , . . 

Mérleg-számla. Teher . 

Tar lesik. 
.-'•w-jt-VT. 

Nyereség- és veszteség-számla. Követel . 

Tétel 
Hám 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
101 

Központi igazgatási költségek 
Menetszolgálati ,r 
Áramfe'lesxtési és vontatási „ 
Jármüvek és műhely „ 
Pálya és épületek föntartási „ 
Légvezeték föntartási „ 
Teherforgalmi „ 
Adó és adótartalék . . . . , 
Kamatok . . . . . . . 
Nyereség . , . , , » 

K f Tétel 
.Rám 

r <r • 114210 14 1 
* « » 94204 86 2 
» * m 133137 43 3 
• . . • 208727 59 4 
• «s »• 96977 10 5 
0 « • 16959 66 

• » 56237 20 
• • • 63726 29 
*• » * 94204 07 
* * * 384812 59 

1258196]93 

Nyereség áthozat az 1915-ik évről 
Személyforgalmi bevételek . . • 
Teherforgalmi bevételek . . . . 
Különféle bevételek . . . . 
Kamatok 

K 

"-SÍ 

8914 
1068865 
149722 

1475 
29218 

1258196 93 

Líw Mézes s. k , alelnök. 
Vájd. Sándor s. k. j M . W 

Oblátb Lipót s. k., elnök 

Szeged, 1916. évi december 31-én. 

AZ IGAZGATÓSÁG: 

Weiner Miksa s. k , elnök. 

Weiiz Gyula dr. s. k. 

FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG: 

Patzauer Sándor s. k. 

A könyvelésért: Schltsingor Sándor s. k. 

Róaa Izsó dr. s. k. 

Koson leld Nándor *. k. 

Sosenfcld Kiehard s. k. 

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


