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ÜL E G U J ABBb 
GENF: A Gerievois párisi jelentés 

alapján irja, hogy Poincaré az esetiben, ha 
az uj offenziva kudarccal végződik, távozni 
fog. Utóda azonban nem békebarát lesz, 
hanem olyan ember kerül az elnöki székbe, 
aki elszánt energiával kész folytatni a há-
borút. Általában Clérnenceaut tart ják a leg-
komolyabb jelöltnek. Michaillet és Auquiliri 
tábornokokat, akik Nivelle veszteség teljes 
áttörési kísérleteiben a főszerepet játszot-
ták, állásuktól elmozdították. 

BERLIN: Stockholmból jelentik, hogy 
iaz ideiglenes kormány rendeletére Carsz-
kojeszeloban megtartott házkutatás során 
rendkívül sok terhelő anyag került nap-
fényre, Kitűnt, hogy egy nagyszabású ro-
jalista összeesküvés volt készülőben. Sok 
elrejtett automobilt, gépfegyvert , rengeteg 
töltényt és titkos telefonkészülékeket talál-
tak. Magában a cár kastélyában is titkos 
telefonvonalra bukkantak, amelyen a volt 
cár híveivel érintkezhetett . Az is kiderült, 
hogy a cári kastély őreinek a legnagyobb 
része a cár zsoldjában állott. 

KÖLN: A Kölnische Zeitung jelentése 
szerint a csata az Isonzo-fronton a legna-
gyobb stílben folyik tovább. A front mögött 
levő összes utakat gyalogsági tüz alatt 
tartják. A Ffermada-állások szüntelenül a 
legnehezebb ágyuk tüze alatt állanak. Az 
eddigi harcok eredményeként megáJjapit-
Iható, hogy az pluszok óriási erőfeszítésé-
nek nincsen más eredménye, minthogy 
hadosztályaik nagy része elintézettnek te-
kinthető, mivel eddig több olasz hadosztály 
elvérzett. 

BÉCS: Semleges országból érkezeti 
megbízható hirek szerint a spanyolországi 
zendiiléseket sok helyen géppuskával és 
ágyúval kellett elnyomni és csakis a kato-
nai hatóságok rendkívül erélyes beavatko-
zásánlak köszönhető, hogy a .kormánynak 
sikerült nagyobb arányú zavargások kitö-
rését elfojtani. A hadsereg, amely a hely-
zetet felismerte, a kormány mellé állott. 
Számos házkutatást tar tot tak és megállapí-
tották, hogy az antant-kormányok szoros 
összeköttetésben állottak a spanyol felke-
lők vezéreivel és azoknak nagy összegeket 
bocsájtottak rendelkezésre. Dato minisz-
terelnök is kénytelen volt a sajtó képvise-
lői előtt a legnagyobb elkeseredés hangján 
beismerni, hogy az antant , de főképpen 
Franciaország a spanyol forradalmi bizott-
ságokkal összeköttetésben van és nagy 
összegekkel támogatja. 

BERLIN: A Wolff-ügynökség felentl 

" ' a e a m d n v 
2í-lkéu este: Fíaiidriábüü VÜltJZC í f íJS ÍÜ- ÍUíüí. nyenereji nem .tűrtem ívmuv . 
zérségi tevékenység. Lenstől északra helyi 
harcok. Verdun előtt a front egyes helyein 
még folyik a harc. A 304-es magaslaton 
erős francia támadásokat visszaútasitot-

SAJTÓHADÍSZÁLLÁS (Esti jelentés): 
Az Isonzó-csata az eddigi hevességgel foly-
tatódik. A harcok sulypoutja a Karsz t fen-
sikon van. jól állunk. 
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Az olaszok fáma dasai ismét 
összeomlottak. 

- A hetven kilométer szé les arcvonalon offenzivájuk 
csak helyi sikert ért el. - 5600 foglyot ejtetfiiiik. ™ 

BUDAPEST, augusztus 21. (Közli a mi-' 
niszterelnöki sajtóosztály.) A 114k ísonzó-
csata teljes erővel folyik. Az ellenség min-
dent elkövet, hogy 10 véres csatából győz-
tesöii kikerült védelmünket megtörje. Ez 
a Juli-Alpoktól az Adriáig terjedő csatatér 
egyetlen pontján sem sikerült neki. 

A 70 kilométer hosszú vonal északi 
szárnyán a Vrsic és Krn szakaszon az olasz 
támadás a sziklás területnek megfelelően 
egyes lökésekre bomlott, amelyeket mind 
simán visszavertünk. Áuzzától délre és 
Canaletől keletre uj erők harcba vetésével 
az ellenségnek sikerült arcvonalunkat kissé 
visszaszorítani. Az olasz támadást Vrh-nái 
felfogtuk, miután egyes osztagok a teljes 
bekerítésig megtartot ták állásaikat és az 
után támadókon át vonultak vissza. Desola 
és a Wippach között éjjel-nappal tartó 

harcokban egyik támadás a másik után 
meghiúsult hősiesen védelmezett állásain-
kon, A 7. lövészezreden kiviil Ismét külö-
nösen kitüntette magát a dicsőséges 1. nép-
fölkélő dandár, amely Alsó- és Felső-Ausz-
íriából nyeri kiegészítését. Épíly eredmé-
nyesen küzdöttek a Karszt-feuíslk derék 
védői is. Itt a szétrombolt Selo falu az 
egyetlen helyi siker, melyet az ellenség 
ezer és ezer embernek feláldozása árán el 
tudott érni. A két csatanapon több mint 
5600 fogoly és 30 géppuska maradt kezün-
kön. 

A'fisierotól északnyugatra a második 
tiroli császárvadászezred osztagai és ro-
hamjárőrei 4 tisztet és 90 főnyi legénységet 
és 1 géppuskát hoztak magukkal az olasz 
árkokból. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

A verduni csatában nagy veszteségeket 
szenvedtek a franciák. 

BERLIN, augusztus 21, A nagy főhadi-
szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja: A flandriai és Arras-arcvonaí 
egyes szakaszain időnkint erős pusztító 
tüzelésen kívül nem volt nagyobb harci 
tevékenység. 

A német trónörökös hadcsoportja: 
A Verdun előtti csata első napfán a franciáik-
ra nézve ugyanolyan lefolyású volt, mint 
a nagy ango! támadások Flandriában julius 
31-én és augusztus 16-án. Az anyagokban 
való fölény és az embereknek mindén te-
kintet nélkül való tömeges liarchai vetése 
nem tudták megtörni a német harci erőt . 
A támadás meghiúsulásával több mb t 20 
kilométernyi arcvonalon csekély helyi ered-
mény áll szemben. Augusztus 11-én kezdő-
dőt í a hatalmas tüzérségi előkészítés a nagy 
támadásokhoz, amelyet Anglia parancsára 
Franciaország hadserege tegnap végrehaj-
tott'. Az eílMség erős tüzérségi tüzelése, 

amely a támadást megelőző utolsó órákban 
a végsőkig fokozódott, állásainkat az avo-
courti erdőtől a Caiirieres-erdö keleti szé-
léig nagy puszta töJcsérmezövé változtatta. 
20-ikán kora reggel a francia gyalogság 
síírü támadó tömegekben az előretolt tü-
zérség védelme alatt mélyen tagozva tört 
előre. A fekete és fehér franciák sok he 
lyen behatoltak védelmi zónánkba, amelybe 
•minden előre tett lépes súlyos áldozatok 
árán keltett klküzdeui. Harcoló csapataink 
elkeseredett közelharcban és erőteljes el-
Sentámrálássál az ellenséget majdnem min-
denütt visszavetették. A hatalmas harc 
egész nan ide-oda hullámzott. 

A Maas nyugati partján csak a Mórt , 
ffomftne magaslat és a Boís de Corbeau déli 
széle maradt a franciák kezében. Állásaink 
közvetlen ül a hegyek északi lejtőjén fok úsz-
nék. A keleti parton még kevésbé tolódott 
el a harci vonal. A 344-»s magaslaton 5a-
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mogneux-től délre és a Fosse erdöben az 
ellenség némi tért nyert. 

•A hadvezetőség rendszabályai fénye-
sen béváltak. A példás kitartással és vitéz-
séggel kiizdö gyalogságon kívül sok elis-
merés illeti a tüzérséget Is, amelynek ' meg-
semmisítő tüzelése az ellenséges előmunká-
latokat és a támadáshoz való felvonulást 
érzékenyen akadályozta és amelynek ki-
emelkedő része volt az eredményes véde-
lemben. A több! fegyvernem, különösen az' 

BERN, augusztus 21. Itteni diplomá-
ciai körökben ugy tudják, hogy a pápa 
uj jegyzéket intézett az összes hadvise 
lökhöz. Az nj jegyzék, amely az azonnali 
fegyverszünet megkötését javasolja, már 
útban van a hadviselő államok kormá-
nyaihoz. 

Az orosz lapok a pápa 
jeggzékrről. 

Stockholm, atigusztu 31. A Pétervári 
Távirati Ügynökség közli í z oro.vz polgári 
lapok véleményét a páp' békeakcióiáról. A 
Novoje Vremja szerint a pópa akkor, amikor 
döntőbíróságot kíván, az antant régi kívánsá-
gait u.jitja meg mert az antant mindent elkö-
vetett, hogy a háború előtt Németországgal 
elfogadtassa a döntői .-Íróságot. A ltjccs sze-
rint a központi hatalmak, ha a régi erejükben 
meghagyják őket, a háború után ismét erő-
teljesen fegyverkeznének. A pápa javaslata 
esak ellenségeinknek kedve z. A Birse ríja 
Vjedomoszti is az ellenség kezét látja a Vati-
kán békeajánlatában és ellenzi az elfoglalt te-

utászoik és a repülők is nagyban hozzájárul-
ták a nap sikeréhez. A francia gyalogság 
veszteségei a tömegek harcbavetéséhez 
képest rendkívül súlyosak. A Verdiin előtti 
csata ínég nem ért véget ma reggel. Az 
arcvonal sok pontján 26 ellenséges repülő-
gépet lelőttünk, mi 5 repülőgépet vesztet-
tünk. 

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

riiletek kölcsönös visszaadását. A Rnszkoje 
Voljá barátságosabban fogadja a jegyzéket, 
de hibáztatja, hogy az egyesült Lengyelor-
szág kérdéséről nagyon óvatosan nyilatkozik. 

A pápa jegyzékének hatása 
Berlinben. 

Berlin, augusztus '21. A Nationalzeitung 
megállapítja, hogy a Vatikán a pápa béke-
ajánlatának megtétele előtt általánosságba'* 
csak arra nézve intézett kérdést a német kor-
mányhoz. hogy Berlinben, hogyan fogadnák a 
pávának a béke ügyében indítandó akcióját? 
Részletkérdéseket, különösen a. békefeltételek 
dolgában, nem intéztek kérdést a német kor-
mányhoz, amely a vatikán kérdésének megfe-
lelően esak annyit válaszolt, hogy a pápa lé-
pését Berlinben barátságosan fogadnák, 

A nemzeti liberális párt most az elhunyt 
•Bassermann helyére uj elnököt fog válasz-
tani. Az uj elnök bir szerint Friedberger tit-
kos tanácsos lesz, aki eddig a porosz képvise-
lőházban volt a nemzeti liberálisok vezére. 
Helyettes elnöknek Stresenn.nnf fogják meg-
választani. 

nck a rotrtén nemzetiségi kérdésben elfoglalt 
álláspontja. Ilyen nyilatkozatot, vagy ilyen 

•kijelentést, amelyből erre lehetne következ-
tetni, sem Wekerle, sem Apponyi nem tet-
tek. Nem felel meg a valóságnak az a hir 
sem, 'hogy Gratz Gusztáv pénzügyminiszter 
elhagyta állását. Mint a Magyar Tudósitó 
illetékes helyről értesül, a pénzügyminiszter 
egyelőre továbbra is állásában marad. 

Esterházy levele a pártvezérekhez. 

Budapest, augusztus 21. Gróf Esterházy 
Móric volt miniszterelnök kedden délben 

intézett az őt támogató pártok vezé-
reihez, amelyben elbúcsúzik tőlük. Kifejezi 
bizalmát és köszönetét a támogatásukért és 
örvend, hogy programja távozása ellenére 
győzedelmeskedni fog. 

Vázsonyi két rendelete. 
Budapest, augusztus 21. Dr. Vázsonyi 

Vihnos, mielőtt távozott volna igazságügy-
miniszteri állásából, két rendeletet adott ki. 
Az egyik a letartóztatásokat korláozza kellő 
mérékre. A szökés és a büntetés előrelátható 
nagysága csa kegyüttesen szolgálhatnak ala-
pul az előzetes fogság elrendelésére. Vétsé-
ges ügyekben csak a legkivételésebb esetek-
ben lehet elrendelni a letartóztatást. A másik 
rendelet az értékhatár megváltoztatásáról 
szól a büntetés kiszabásánál. Vázsonyi uta-
sította az ügyészségeket, hogv vegyék figve-
iembe a változott értékadatokat és minden 
mélytányos .esetben maguk indbványozzák 
az enyhítő szakasz alkalmazását. 

Esterházy felmentése és 
Wekerle kinevezése. 
A hivatalos lap kedd reggeli számában 

közli a király három kéziratát, amely a kora 
máuvválság okmáuy=zerü elintézését foerlsl-
ja magában. A három kézirat a következő: 

. ' I. ' 
A minisztérium lemondását elfogadván, 

értesítem önt. lrogy dr. Wekerle Sándort ma-
gyar miniszterelnökömmé kineveztem és a 
Minisztérium alakításával megbiztam. F.lva-
rom, hogy a miniszterek ennek megtörténtéig 
az ügyeket tovább vezessék. 

Kelt Budapesten, 1917 augusztus lió 20-áN 
Károly s. k. 

Gróf Esterházy Móric s. k. 
II. 

Kedves górf Esterházy! Megrongált 
egészsége legőszintébb sajnálatomra nem en-
gedi, hogy esak rövid idővel ezelőtt-nehéz vi-
szonyok között nagy áldozatkészséggel meg-
kezdett, mór sikert is felmutató működését' 
folytassa. 

Midőn önt az említeti okból előadott ké-
relmére magyar miniszterelnöki állásától ke-
gyelemben felmentem, szivem mélyéből feje-
%4m ki hálás köszönetemet és teljes elismeré-
semet azon kitűnő szolgálataiért, melyeket 
ugy a hazának, mint nekem tett. 

Remélvén, hogy mielőbb visszanyerj, 
egészségét, biztosítom önt különös bizalmam-
ról és változatlan kegyelmemről. 

Kelt Budajjesten, 1917 augusztus bó 20-án 
Károly s. k. 

III. 
Kedves dr. Wekerle! Önt ezennel magyar 

miniszterelnökömmé kinevezem és a minised 
terium megalakítása iránti javaslatát elvá-
rom. 

'Kelt Budapesten, 1917 augusztus bó 20-án 
Károly s. k. 

Gróf Esterházy Móric s. k. 

A választójogi blok támogatja Wekerlét. 
— Vázsonyi és Batthyány 

Budapest, augusztus 21. A választó-
jogi blok akcióbizottsága kedden este tiz 
órától iéftizenkettőig Garbai Sándor elnök-
k-sé ve! ülést tartott . Az ülésen megjelentek 
gróf Bat tyhány Tivadar és dr. Vázsonyi 
Vilmos miniszterek is. Az iilés a következő 
egyhangú határozatot hozta: 

A bizottság őszinte sajnálkozással 
veszi 'tudomásul Esterházy távozását és 
reméli, hogy egészsége helyreálltával 
részt fog venni a kormányzásban. Tudo-
roásiul veszi, hogy Weker le az Esterházy-
kormánynak a választójogi blokkal kö-
tött megállapodását ismeri és elfogadja 
a választójogra vonatkozólag a-z Ester-

a kabinéiban maradnak, — 
j házy-kormány kötelezettségeit. Tudomá-

sul veszi a blok, hogy a Wekerle-kor-
1 tnány amennyiben a Házban a választó-

jognak többsége nem lenne, a Házfetosz-
latás eszközéhez fog nyúlni és hogy erre 
vonatkozólag a királytól felhatalmazása 
van. Ez alapon a blok támogatja a We-
kerle-kormányt és felkéri Vázsonyit és 
Batthyányi , hogy a választójog megvaló-
sítása érdekében a kabinetben továbbra 
helyet foglaljanak. A blok felújítja régi 
határozatát , amely szerint a .népgyülöb) 
Tiszta-rendszer ,és a munkapárti uralom 
helyreállítása ellen kész a legszélső küz-
delemre. 

Híresztelések Vázsonyi és Apponyi távozásáról. 
— Félhivatalosan megcáfolják a hirt. -

Budapest, augusztus 21. Az Est arról 
értesül, hogy Vázsonyi eddig Apponyival 
együttesen a kormányban való megmaradá-1 

sáról kötelező nyilatkozatot nem tett, Vá-
zsonyi az Esterházy-kabinetben csak Ester-
házy iránt érzett barátságból lépett be cs 
most Vázsonyi barátai 'attól tartanak, hogy 
nem fog megmaradni a kabinetben. Egyéb-
ként a szocialista vezérek felkeresték laká-
sán Vázsonyit és vele hosszasán tanácskoz-
tak, A választójogi blokk ülését kedden este 
ti/ órára hívták össze. 

Budapest, augusztus 21. A Magyar Tu-
dósító illetékes helyről arról értesül, hogy 
azon híresztelés, hogy a kormány mai össze-
tételében jelentős változás várható, nem 
felel meg a valóságnak. Wekerle miniszter-
elnök minden félreértést kizáró módon je-
lentette ki, hogy a kabinet tagjainak szemé-
lyében változás nem történik. Teljesen rossz-
akaratú koholmány egy lapnak az a Ilire, 
hogy az uj kabinet kinevezésénél hiányozni 
fog gróf Apponyi neve és hogy a kabinetből 
való kiválásának az oka, a kultuszminiszter-

A pápa azonnali fegyverszünetet javasol. 
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A kéziratok kibocsátását megelőzte va-
sárnap a koronatanács, amelyen a király el-
nökölt és az összes miniszterek is részt vettek. 
A király megnyitván a koronátanácsot, kö-
zölte, hogy Esterházyt felmentette állásától 
és helyébe Wekerlét nevezte ki miniszterel-
nökké é« minthogy az irányelvek nem változ-
nak, kérte a minisztereket, valamint a jelen-
lévő gróf Hadik Jánost, hor/y viselt állásai-
kat Wekerle miniszterelnöksége alatt is tart-
sák meg. A miniszterek kijelentették, hogy 
állásaikat megtartják és csak Gratz Gusztáv 
közölte, hogy mint ez már régóta ismeretes, 

Késő éjjel érkezett hozzánk annak a | 
beszédnek lényeges része, melyet kedden j 
délután Miohiaelis.jnómet kancellár mondott 
el a birodalmi gyűlés főbizottságának ülé-
sén. A kancellár beszédének előre megje-
lölt célja az volt, hogy leszögezze azt a 
hatást, amelyet a pápa békejegyzéke kelé 
tett a központi hatalmaknál. A kancellár 
beszédében ennél a .meghatárolt körnél 
nem tett nagyobb lendületet és bármily 
szokatlan is, de nyiltan kijelentette, hogy 
a békejegyzék lényegére vonatkozólag 
csak a szövetségesekkel történt megálla-
podás után foglalhat állást. 

A német kancellárnak ebből a loyali-
fásából az is kétségtelenül kiderül, hogy a 
központi hatalmak válaszúkban nyilván to-
vább fognak menni az eddig általánosság-
ban hangoztatott békehajlandóság fejtege-
téseinél és közeledni akarnak ahhoz a ha-
tárhoz, amely már a ,pozitív hadicélok meg-
jelölésének mesgyéjén húzódik végig. Mi-
kor a kancellár -megvilágította a hadihely-
zetet és .ujabb leleplezést tett az antant hó-
ditó szándékáról, szembeállította evvel azt 
a tényt, hogy mi a bőrünket védjük. Ezt 
nyugodtan elmondhatta, mert a támadás 
nagy nyitányát most is az antant kompo-
nálja és nyugodtan hivatkozhatott ismét 
békés szándékunkra, mert a bőrünket Hin-
denburg védi elég sikeresen. 

Beszéde végén Michaelis annak a re-
ményének adott kifejezést, hogy a pápának 
ez a lépése és a mi közös• munkánk hama-
rosan a tisztqjsséges békéhez fog vezetni. 
Ebből megállapítható, hogy a pápa akciója 
nálunk azt ,a hatást váltotta ki, melyet bi-
zonyára célul is tűzött ki, hogy a hadvi-
selő államok közeledjenek újra egymáshoz 
és megértő egyezkedéssel vessenek véget 
a világmészárlásnak. Természetesen most 
ismét az antanton múlik, hogy ez a köze-
ledés kölcsönös és .eredményes legyen. Ha 
továbbra is olyan fanyar mosollyal és el 
nem titkolt gyűlölködéssel fogadják a béke-
kísérleteket, mint a német junkerek, akkor 
— sajnos — Michaelis csalódni fog, amint 
az elődjével is megtörtént ilyesmi néhány-
szor. , 

Berlin, augusztus 21. A birodalmi gyű-
lés főbizottsága ma délutáni ülésén a kan' 
cellár beszédet tartott , amelyben a pápa 
békejegyzékével is foglalkozott. A kancel-
lár beszéde után elhatározta a bizottság, 
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visszamegy a kü lügy mini szt er i urnha. A pénz-
ügyi tárcát tőle Wekerle veszi át. 

A miniszterek elbúcsúztak Esterházytól, 
aki a közeli napokban hosszabb üdülésre 
Svájcba utazik. Az uj kormány első tanács-
kozását még nem tartották meg. mert gróf 
Apponyi Albert nincs Budapesten és mint-
hogy elhatározását nem ismerik, nélküle nem 
akarták a tanácskozást megtartani. Wekerle 
felkérésére Tóth János utazott el a beteg Ap-
ponyihoz Eberhardra, hogy közölje vele We-
kerlének azt a kérését, hogy maradjon meg ő 
is a kabinetben. 
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hogy állást foglal a pápa békejegyzéke dol-
gábain. A külső politika egyéb kérdéseit 
csak azután fogják tárgyalni. 

A szociáldemokratapárt nevében kije-
lentették. hogy a párt örömmel üdvözöl 
minden olyan lépést, amely a békét köze-
lebb hozza. A haladópárt nevében kijelen-
tették. hogy egyetértenek a kancellárral a 
pápa jegyzékének megítélésében. A nem-
zeti szabadelvű frakció szónoka kijelentet-
te. hogy a pápa nyilatkozata tartalmának 
megvitatásában most nem mehet bele. A 
párt fentart ja ez irányban állásfoglalását. 
A konzervativek hasonló nyilatkozatot tet- ' 
tek, A német frakció névében kijelentették, 
hogy nagyobb rokonérzéssel fogadják a 
pápa jegyzékét, mint annak idején Wilson 
jegyzékét. Végül a független szociáldemo 
krata frakció egyik tagja sajnálkozását fe-
jezte ki, hogy nem bocsájtkoziiak minJ j i t í 
a kérdések megvitatásába. Az ülés ezután 
véget ér t . A főbizottság szerdán folytatja 
a (külpolitikai kérdések tárgyalását; 

Berlin, augusztus 21. A birodalmi gyű-
lés főbizottságának ülésén Michaelis kan-
cellár a következőket mondta: 

A szövetségesekkel állandó érint-
kezésben vagyunk. Ellenségeink száma 
hárommal szaporodott: Sziámmal, Libé-
riával és Kínával. Felkérésemre Hinden-
burg ismertette katonai helyzetünket. 
Közölte, hogy a buvárhajóharc arra in-
dította az angolokat és franciákat, hogy 
folytassák, elkeseredett kísérleteiket a 
flandriai buvárhajótámaszpontok elfogla-
lására. Támadásaik legsúlyosabb veszte-
ségeik mellett összeomlottak. Verdimnél 
is jelentéktelen sikereik vannak. Keleten 
csapataink a védelemben és támadásban 
győzelmet arat tak. Buvárhajóink a mult 
hónapban is 811.000 tonnát sli! vesztettek 
el. Ennek dacára érthetetlen, hogy ellen-
ségeink a béke gondolatának útját nem 
egyengetik. 

Módomban van az általam legutóbb 
közölteken felül ellenségeinknek hadicél-
jaik tekintetében kötött további megálla-
podására rámtitatni. 

1915 március 4-lkén Oroszország Fran-
ciaországgal egyetértőleg békefeltételiil 
megállapította, hogy Oroszországnak 
a kővetkező területek jussanak: Kon-
stantinápoly, Trácla déli része, a Már-
vány-tenger szigetet, Imhrosz-, Tene-
dosz-szigetek és a Fekete-tenger és a 
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Büsporus közötti szigetek. 
Később Oroszország megígértette magá-
nak Trapezuntot és Krudisszát. Francia-
ország magának követelte Szíriát és más 
kisázsiai teriileteket. Anglia Mezopotá-
niát igényelte. Kisázsia többi részeit 
megosztották egymás között. Eközben 
Itália beavatkozott a Mbori iha és az öt 
megilljetö zsákmányra is a tárgyalások 
megindultak. 

— Amig ellenségeink hadicéljai ilye-
nek, addig Baifour kijelentéseit megért-
jük. Kinyújtott békekezünkre ellenségeink 
öklüket /untatták. 

A jelen pillanatban nincs más számunk-
ra, mint bőrünket védeni. 

Eközben érkezett meg a pápa jegyzéke, 
amelynek tartalmát ismerik. 

Ami a jegyzék tartalmát illeti, addig 
állást nem foglalhatok, amig szövetsége-
seinkkel e tekintetben nem állapödtunik 
meg. Csak általánosságban nyilatkozha-
toini és kijelentem: valótlan,,hogy a pápa 
elhatározását a központiak befolyásolták. 
A jegyzék a katolikus egyház fejének 
spontán elhatározása. Kijelenteni, hogy 
a«z, eddig folytatott politikánknak meg-
felel, amennyiben minden becsületes kí-
sérletet a béke erdekében üdvözlünk. A 
válasz tekintetében tárgyalásban v i -
gyünk szövetsz seitikkel és ant'a remáM 
nyemnek adok ifejezést, hogy ez a lé-
pés és a mi közös munkánk egyetlen szi-
vünkhöz fekvő célunkhoz: hazánk tisz-
tességes békéjéhez fog vezetni. 

Az IJnio nem fogadja eí 
a pápa héfceakcféjáf. 

— Wilson válasza a pápának. — 
Amsterdam, augusztus 21. Washington-

ból jelentik a Morningpost-nak: Wilson vá-
laszát a pápa békejegyzékére a jövő héten 
szövegezi meg. A szövetséges kormányok 
között eszmecsere volt a jegyzékről, a tár-
gyalások folyamán nem volt nézeteltérés, de 
az Egyesült-Államok válaszukat függetlenül 
fogják megadni. 

Az elnök rokonszenvét fog.ia nyilvání-
tani a pápa emberbaráti szándékaiért, egy-
úttal azonban rámutat arra, hogy az Egye-
sült-Államok a pápa által ajánlott alapon 
nem bocsátkozhatnak tárgyalásokba. Az 
amerikai közvélemény ellenez minden békét 
addig, amig Németország folytatja a tenger 
alattjáró hábornt cs más borzalmakat követ 
el. (M. T. I.) 

Keleten és a Balkánon a 
helyzet változatlan. 

BUDAPEST, augusztus 21. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér : 
A helyzet változatlan. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 
BERLIN, augusztus 21. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A Dunától a Dunáig a hely-
zet változatlan. , 

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

BUDAPEST, augusztus 21. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér: A helyzet változatlan. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

A kancellár nyilatkozott a pápa béke-
jegyzékéről. 

— Reméli, hogy az akció a békéhez fog vezetni. — 
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Bulgária, 
— Kapcsolata a háború után Magyar-

országgal. — 
Irta: Szauer M.János, a Szegedi Népbank főkönyvelője. 

Bulgária, Törökország és a Balkán többi 
állama a világháború kitörésével az európai 
politika homlokterébe jutott s jelentőségük ugy 
politikai, mint gazdasági szempontból fokozó-
dott. E kis államok, melyek még a balkáni há-
ború nyomasztó súlya alatt tengődtek, a világ-
háború első percétől kezdve magukra vonták 
az európai nagyhatalmak figyelmét. Tudjuk 
nagyon jól, hogy az antant-hatalmak mily esz-
közökkel, eleinte szép szóval, rózsás Ígéretek-
kel, később erőszakosságig menő fenyegetések-
kel igyekeztek ez államokat ügyüknek meg-
nyerni s a világháború aktiv résztvevői közé 
állítani. De Bulgáriának és Törökországnak 
jobb diplomáciai államférfiai voltak, mint pél-
dául Romániának, mert ők idejében felismer-
ték a helyes vágányt, amelyen hazájuk fejlődő 
s virágzásnak induló gazdasági élete lokomotív-
jának haladnia kell. Igy történt azután, hogy 
előbb Törökország, majd később, a háború ! 
14-ik hónapjában Bulgária ragadta meg akard j 
markolatát fenyegetett érdekeinek megvédése j 
céljából. A macedon-kérdés fájó sebe volt j 
Bulgáriának s mégis mielőtt kihúzta a kardot J 
hüvelyéből, hosszas diplomáciai tárgyalásokat 
folytatott, melyek alatt idejében sikerült meg-
ismerni az antant-államok önző, álnok politi-
káját. Hozzánk, a központi hatalmakhoz csat-
lakozott. 

S azóta együtt vívjuk az élet-halálharcot. 
Barátok, testvérek lettünk. Megismertük az 
élniszerető dolgos, munkás bolgárokat. Meg-
győződtünk számtalan esetben a bolgár vitéz-
ségről, a bolgár hazaszeretetről, a bolgár fe-
gyelemről. S ez a megösmerés nyújt törekvést 
részünkre, hogy segítsük Bulgáriát, mert egye-
dül Bulgária van hivatva arra, hogy a lázongó 
és fegyelmetlen népű Balkánon a vezérszerepet 
betöltse. 

Háború előtt vajmi keveset hallottunk Bul-
gáriáról. Tudtuk, hogy az ország uralkodója 
Kóburg herceg, ki mielőtt a bizantinus szel-
lemtől átitatott Balkánra került, az osztrák-
magyar hadseregben szolgáit. Tudtuk, hogy 
bolgár kerlészek is vannak, kik hangyaszor-
galommal munkálkodnak s kik közül nagyon 
sokan magyar rögöt öntöznek és munkálnak. 
De nem ismertük Bulgaria népének szociális, 
gazdaságpolitikai es kultúrtörtenetét, nem is-
mertük oly intenziven gazdasági életét. Néni 
ismertük azt a lüktető erőt, mely turáni vértől 
származik s amely gyors tempóban viszi 
előbbre e szorgalmas s igénytelen bolgár né-
pet a haladás utján. 

Világháború kellett ahhoz, hogy megismer-
kedjünk velük s e rettenetes nenuettördelő vi-
harban elhullott bolgár és magyar vér hajtotta 
ki a szorosabb gazdasági kapcsolat szép jövőre 
s szép reményekre jogosított fáját. Kötelessé-
günk, hogy közös hőseink vérével megszentelt 
eme hajtast ápolgassuk, hogy majdan, ha el-
jön a békés hétköznapi munka ideje, a gyenge 
najtás erős fává váljon. 

Bulgária gazdasági élete egészséges ala-
pokon nyugszik. Területe a törökellenes háború 
előtt 96346 négyzetkilométer volt, amelyhez az 
1913. aug. 10-iki bukaresti békekötés 18000 
négyzetkilométert csatolt. Lakossága 1910. de-
cember 30-án 4,337.516 volt, amelyhez még 
hosszászamitandó a meghódított terület lakos-
sága, amellyel együtt körülbelül 5 és fél millió. 

Lakosaága szorgalmas föidmivelő nép. A birtok-
megosztás nagyon kedvező, amelyet a követ-
kező számok is igazolnak*): 

Állami birtok 10% 
községi birtok . 25% 
magánosok birtoka 48% 
hasznavehetetlen terület 17% 

Tekintve azonban azt, hogy a mezőgazda-
sági termelés fejlesztésére évről-évre nagyobb 
gondot fordítanak, a hasznavehetetlen teriilet 
nagysága évről-évre kisebbedik. 

Nagybirtok nincs. A magánosok kezében 
levő birtok igy oszlik meg: 

2 hektárig ... . . . 
2 - 5 „ 
5—20 „ 

20-100 „ 
100 hektáron felül 

Birtokok 0 / „ 
száma ezer ' « Terület o/Q ezer hek t á r 
425 456 322 7 
213 228 713 15*4 
268 287 2519 54-4 

26 2 8 818 17-7 
1 0-1 254 5-5 

A bolgár mezőgazdaság azonban még kez-
detleges. Még mindig divik a faeke. Rendsze-
res trágyázás ismeretlen Bulgáriában. A mező-
gazdasági fejlődés e setét foltjai részben annak 
tulajdonithalóit hogy a parasztok 40—50 szá-
zalék kamatos'adósságokat nyögnek, melyeket 
magánosoktól vettek igénybe földvásárlás céljá-
ból. A föld hozadéka nem fedi a kamatterhet 
s igy természetesen ujabb beruházásokra, gaz-
dasági eszközökre tőke nincs. Intenzív belterjes 
gazdálkodási rendszer még csak nagyon kevés 
helyen divik s igy — bár a klima és eső-
rnentiyiség tekintetében kedvezőbb viszonyaik 
vannak, mint nekünk, — termésátlaguk mégis 
rosszabb a miénknél. És pedig: 

buza 
rozs 
árpa 

fcekíitronklnt 1911-ben 
1L8 métermázsa 
10-3 
10-7 

Ezek a főtermékeik. Termelnek ezenkívül 
sok kukoricát. Burgonyatermelésük gyenge. 

Tekintve, hogy a kedvező birtokmegoszlás 
folytán a föld jó része oly parasztok kezében 
van, kik 5—20 hektárig terjedő birtokon gaz-
dálkodnak, e kisbirtokosok nagyobbrésze ker-
tészkedéssel, szőlőmiveléssel s különösen a 
Balkán-hegylánctól délre fekvő gyönyört! síksá-
gon, Kasanlik város környékén rózsaolajterme-
léssel. Méríföldekre terjed a rózsaültetvények 
területe, ami nagyon jól jövedelmez gazdájának. 

Az extenzív gazdálkodást látjuk az állat-
tenyésztésénél, Állatállománya 1910-ben : 

ló, szamár, öszvér ... 
szarvasmarha „ , .. . 
sertés . . . . . . 
juh, kecske 

... 600.000 

... 27* millió 

.. . 500.000 

... 10 millió 

A Keletre terjeszkedő nyugateurópai gyár-
ipar tönkretette a bolgár kézműipart és házi-
ipart, mely a XIX. század elején, a török hó-
doltság alatt virágzott. Technikai kivitelük tö-
kéletlenségével nem vehették fel a versenyt, a 
Nyugatról betóduló gyáripari termékekkel szem-
ben, melyek a Vaskapu szabályozása és a Zi-
mony-Belgrád-Nis-Szófia-Konstantinápoly vasút-
vonal megnyitása óta mind nagyobb tért hódí-
tottak Keleten. 

Gyáripara még nagyon fiatal s kormányaik 
évek óta különféle iparfejlesztési eszközökkel, 
mint védővám, adómentesség, szubvenciók stb, 
igyekszenek támogatni. 

Állampénzügye még nem heverte ki a fél-
évezredes török uralmat, valamint a költséges 
Balkán-háborut. Így érthető, hogy miért emel-
kedik évről-évre az államadóssága. Eladósodott 

*) Varga Jenő: Bulgária. 

állam. Tartós béke, serény gazdasági munkája 
révén heverheti csak ki adósságait." 

Pár vonásban ez Bulgária gazdasági éle-
tének képe. 

Magyarország már békeidőben is kedvező 
gazdasági és kereskedelmi viszonyban állt Bul-
gáriával. Bulgária igen sok szükségletét fedezte 
a magyar gyáripar. Mezőgazdasági eszközöket, 
szántóvetőgépet, lokomobilokat, cséplőgépeket 
nagyon sokat szállított Magyarország. Viszont 
Bulgáriából rizst és gyapotot nagy tételekben 
importáltunk. • 

A központi hatalmak mindig nagyobb 
arányban vettek részt Bulgária forgalmában, 
mint az antant-hatalmak. A jövő gazdasági 
viszony módozatairól még nagyon időszerűtlen 
és korai beszélni. De az a megértés, mely a 
boigár és a magyar nép között a világháború 
folyamán kialakult, reményt táplál arra nézve, 
hogy a gazdasági viszony' e két állani között 
háború után barátságos és bensőséges lesz. 

A dunai ut, nemkülönben a kitűnő vasút-
vonal is elősegíti a gazdasági kapcsolat meg-
erősítését e két ország között. 

Bismarck mondta, hogy az egész Balkán 
nem éri meg egy német gránátos életét. 

S mit mutat a világháború alait kifejlődött 
gazdaság politika? 

Hogy jövőnk a Balkánon van. 
Magyarországot geográfiái helyzete szinte 

predesztinálja, hogy a világtörténetnek háború 
után kezdődő uj fejezetében Magyarország 

• gyáripari termékeinek a Kelet piacait lekösse. 
Hisszük, hogy Bulgária a háború után 

virágzó állammá fog fejlődni. Jelenleg egy uton 
haladunk a közös ellenség ellen, háború után 
pedig jólétünk, gazdasági önállóságunk felé. 

A kormány meg akarta menteni 
a cárt. 

Stockholm, augusztus 21. A Pravda a 
kormánynak arról az intézkedéséről, hogy * 
cárt Tobolszkba viszik, a következőket irja: 
A harmadik ideiglenes kormány e kérdésben 
éppen ugy kezd eljárni, mint az első. Az első 
kormány megállapodott a katona- és munkás-
tanács tudta nélkül az angol nagykövetséggel 
hogy a cár Angliába fog költözni. Midőn a 
vasutasok értesítették az erre vonatkozó elő-
készületekről a katona- és munkás-tanácsot, 
hirtelen ágyukkal vétették körül Oarszkoje-
Szelót ée kijelentették, hogy azonnal letartóz* 
hatják a cárt, ha kiteszi a lábát Capszkoje-
Szelóból. Az uj kormány azzal a látszattal, 
hogy büntetni akarja a cárt, elhatározta, hogy 
Tobolszkba küldi: A helyzet azonban az, 
hogy Tobolszkból, különösen angol segítség-
gel, igen könnyű a cárt megszöktetni. De ha 
nem is az a célja a kormánynak, a deportá-
cióval minden esetre menteni akarják a cárt, 
mert attól tartanak, hogy egy legközelebbi 
zavargás alkalmával a munkások, vagy a ka-
tonák saját szakállukra végezhetnének vele. 
Arra nézve, hogy a cár deportálása a forra-
dalom érdekében történik, a kormány semmu 
féle érvei nem tud felhozni. 

w 
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J? légszeszfogyaszlás ujabb korlátozása. 
(Saját tudósítónktól.) A tanács vasár-

nap délelőtt rendkivüli ülést tartott, ame-
lyen a gázfogyasztás ujabban szükségessé 
vált korlátozásáról tanácskozott. Az ülésen 
résztvett a légszeszgyár képviselője is. Az 
eddiginél lényegesen nagyobb korlátozáso-
kat az tette szükségessé, hogy a légszesz-
gyár a fogyasztás mai mérve mellett csak 
neihány napig tudná üzemét fentartani. 
Augusztus folyamán ugyanis mindössze ki-
lenc vaggon szén érkezett, ugy, ihogy a vál-
lalat a rakjtáron levő szén fogyasztásával 
tudta csak a légszeszgyártást üzemben tar-
tani. A tanács a következő korlátozásokat 
léptette életbe: 

Az utcai világítás holdvilágos á.isza-' 
kákon teljesen szünetei. Bonus estéken 
éjjeli 1 óráig világitandók az utcák, ki-
véve a vasúti állomásokhoz vezető Kos-
suth 'Lajos- és Bold o gas? z o n y-s ugárúta-
kat, alhoí hajnalig éghetnek a z utcai lám-
pák. 

2. a magánfogyasztásban, a háztar-
rásokban csak egy szobát szabad világí-
tani egy légszesziánggal. Ahol azonban 
a villanyvilágítás is be van vezetve, ott 
gázzal világítani tilos. 

3. Főzési célokra csak reggel 7—8-ig, 
délelőtt 10-től délután 2-ig és este 6—9-ig 
áll a légszesz rendelkezésre. Délután 2— 
3-ig még olyan nyomása lesz a gáznak, 
'hogy ételek melegith.ető'k lesznek. Ezt a 
2 órakor hazatérő tisztviselőkre való te-
kintettel állapították igy meg. A megjelölt 
időn tul egyébként olyan alacsony lesz a 
légszesz nyomása, hogy a resókon sem 
főzni, sem melegeiteni nem lehet. 

4. A gázvilágítást a kávéházakban, 
vendéglőkben felére kell redukálni. A kor-
látozások már ma életbe léptek. 

Ezeken, a közönségnek szóló rendelke-
zéseken kiviil elhatározta a tanács, hogy a 
szénközpontnál sürgősen közbenjár a gáz-
gyárnak szállítandó szén érdekében. Már 
itt fölmerül az a kérdés, hogv miért kellett 
ehhez a közbenjáráshoz a tanácsi határoza-
tig várni és ha az ilyen nagyon fontos, na 
gyon sürgős ügyet sem lehet tanácsi hatá-
rozat nélkül intézni, miért kellett a tanács-
üléssel az utolsó óráig várni. Mi voltunk ép 
azok, akik — a helyzet teljes ismeretében — 
már régebben kifejezést adtunk annak a vé-
leményünknek, hogy az idei telet nem lehet 
átküzdeni a gázfogyasztás nagyobbmérvli 
korlátozása nélkül. Azt hittük azonban, hogv 
az ínséges időkre valami átmenetet fognak 
biztosítani és ökönomiával rendezkednek be. 
A gázvilágitást az összes lakásokban vil-
lanyvilágítással kellett volna kicserélni. Ez-
zel elérték volna azt, hogy magánlakások-
ban világításra gázt már augusztusban sem 
használtak volna. Ugyanilyen módon lehe-
tett volna a vendéglők és kávéházak gáz-
fogyasztását még jobban korlátozni. 

Nyomban fölmerül természetesen az g 
kérdés, hogy a mai szűk világban rendelke-
zésre állt volna-e a szükséges anyag. Ugy 
tudjuk, valamennyi anyagkészlete van a 
vállalatnak és szerezni is lehet még, persze 
nagyon magas áron. Talán mondanunk sem 
kell, hogy az uj vezetékek bevezetésénél a 
leggazdaságosabban kellene eljárni és a 
rendkivüli helyzetre való tekintettel egy öt-
szobás lakás minden szobájába nem kellett 
volna a villanyt sem bevezetni. Hiszefi szá-
molnunk kell azzal, hogy gázvilágitásunk 
egyáltalán nem lesz. Mi történik akkor az 
egyre rövidülő napokon azokkal a lakások-
kal, amelyekbe nincs bevezetve a villany? 

Ma, amikor petróleum sincs, gyertya csak 
hihetetlenül magas árért kapható — nehezen 
és ki tudja, meddig? 

Az előállott helyzet tehát egyáltalán 
nem olyan, amely az ismertetett tanácsi 
haározattal elintézhető lenne. A világítás 
problémájával sürgősen foglalkozni kell is-
mét. A szénközpontnál való eljárást pedig 
hihetőleg nem ugy értelmezi a tanács, bogy 
majd irást küld. Haladéktalanul utazzék 
Budapestre a tanács egyik tagja, lehetőleg 
az, aki a mai bonyolult hatósági teendőkben 
legkevésbé vesz részt, tár.ia ott fel azt a 
helyzetet, amelybe az ország második vá-
rosa jutott és — szén nélkül haza ne jöjjön. 
Bizonyára támogatni fogja nehéz munkájá-
ban dr. Kelemen Béla főispán is. 

Még egyet. A légszeszgyár ügye abba 
az ügyosztályba tartozik, amelynek élén a 
néhai boldog időkben Balogh Károly állott. 
Balogh most a közélelmezési hivatalt vezeti, 
'ami oly nagy munkát ad, hogv kívánni sem 
lehet tőle, hogy a most fölmerült és a ha-
sonló ügyeket is ö intézze. A polgármester-
nek joga van egy-egy ügyet a tanács vala-
melyik más tagjának kiosztani. Bizonyára 
megnyugvást keltene, ha a világítás minden 
dolgát Fodor Jenő tanácsnoknak juttatná, 
aki a légszeszgyárra], a szénközponttal és 
más hatóságokkal való állandó érintkezésben 
minden valószínűség szerint envhiteni tudná 
azokat a hiányokat és zavarokat amelyek 
ezen a téren mutatkoznak és fenyegetnek. 
c.c*xBKa»axa»K*«M«a««Maaeawc*«>aK«Bai(*aa>sa»ft*** 

Szeged jövő évi költségvetése 
a pénzügyi-bizottságban. 

(Saját tudósítónktól.) Szeged pénzügyi 
bizottsága kedden délután dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester elnöklésével ülést 
tartott, amelyen a jövő évi költségelőirány-
zat került tárgyalás alá. A bizottság átvizs-
gálta a Scultéty Sándor főszámvevő által 
elkészített költségelőirányzatot, amelyet már 
ismertettünk és melynek tételei csak néhány 
pontnál változtak meg. A megjelentek egyéb-
ként teljes elismeréssel adóztak a főszám-
vevő érdemes munkájának. Balogh Károly, 
mielőtt Scultéty előterjesztését, megtette 
volna, kérte, hogy a rendkivüli alapra az elő-
irányzott 70,000 koronán kivül még 180,000 
koronát vegyenek fel. A bizottság a pénz-
ügyi tanácsos javaslatához — miután ez a 
költségvetés reális voltát csak emeli — (hoz-
zájárult. 

Scultéty Sándor főszámvevő ismertette 
a költségelőirányzatot. A városi üzemek 
bevételi tételeinek tárgyalásakor a bizottság 
megállapította, ihogy a vízvezeték bevételei-
re előirányzott 196.000 korona kevés. Meg-
keresik a tanácsot, hogy a vízdíjakat a lak-
bérek összegének arányában állapítsák meg 
és ilyen irányú javaslatot terjesszenek a 
közgyűlés elé. 

A gőzfürdő bevételeire 101.000 koronát 
irányzott elő a főszámvevő. Weiner Miksa 
ezzel kapcsolatosan kifogásolja, hogv a gőz-
fürdő egéisz nyáron át zárva van. A magán-
fürdőknek van szenük, "csak a városnak nin-
csen A polgármester felvilágosításul azt 
válaszolja, hogy amig a tiszai fürdők nyit-
va vannak, akkor is zárva lenne a fürdő, ha 
szén lenne, ősztől kezdve azonban gondos-
kodni fog arról, hogy a fürdő időnkint nyit-
va legyen. ' 

A bevételi tételek tárgyalása teljesen 
vita nélkül folyt le a továbbiak során. A vá-
ros bevételei tehát az előirányzat szerint 
igy alakulnak: 

Pénztármaradvány 137.050. haszonvé-
teli jogok 193.752, fogyasztási adók 1,007.934 
városi vámok és Illetékek 403.200. földek és 

közterek 1,933.545 korona, üzemek 585.827 
korona, házak 96.331 korona, erdők 126.671 
korona, füzesek és közkertek 2189. megté-
rülendő adók és költségek 192.603, cselakvó 
tőkék és kamatok 1.191.387 város; adók 
231.268, közigazgatási bevételek 91.415, ren-
dőrségi bevételek 104.932, katonaügy 2L2.03O 
tanüg>r és közművelődés 226.889. egyéb be-
vételek 96.225, összesen 6,823.164 korona. 
Az 1917 évre előirányzott bevételek vég-
összege 6,041.178 korona. 

A kiadási tételek részletes tárgyalásá-
nál Wimmer Fülöp javaslatára kimondta a 
bizottság, hogy a személyzet ruhaszükség-
letének fedezésénél fölhívja a tanács figyel-
mét a köteles takarékosságra, ugy, hogy 
csak a legszükségesebb ruhanemüeket sze-
rezzék be. A siketnémák intézetének segé-
lyét 2000 koronáról 3000 koronára emelte 
töi a bizottság. Dr. Vcgman Ferenc ezzel 
kapcsolatosan azt kérte, hogv a tanács nivja 
fői az intézet igazgatóságának figyelmét a 
kolduló némákra és vakokra, akiknek az 
intézetben való elhelyezése nagyon kivona-
tos volna. A bizottság kérni fogja a tanács-
tól, intézkedjék, bogy a koldusokat elhelyez-
zék az intézetben, vagy a szegényházban. 

A városi fogatok föntartásánái a lovak 
élelmezésére 80.720 korona van fölvéve a 
költségvetésbe. Somogyi Szilveszter polgár-
mester ezt nagyon soknak találja. A város-
nak, amely 70.000 hold földdel rendelkezik, 
nem szabadna lovak élelmezésére ennyit köl-
teni. Scultéty Sándor főszámvevő közli, 
hogy ami itt például szénára elő van irá-
nyozva mint kiadás, a bevételben is szere-
pel bevételként. A bízottság végül is kimond-
ta, fölhívja a tanács figyelmét, hogy a vá-
rosi lovak ellátására szükséges zabot ter-
melje maga a város. 

Scultéty Sándor főszámvevő ezután 
közli, hogy előre nem látható kiadásokra 
összesen 74.257 koronát illesztett a költség-
vetésbe. Ez az összeg azonban rendkívül 
csekély. Legalább 250.000 koronára föl keli 
emelni, A pótadó emelése helyett azonban 
célszerűbbnek látta a pénzügy igazgatóság-
gal tárgyalni, a nyilvános számadásra kö-
telezett vállalatok megadóztatásáról. Ugyan-
is vannak vállalatok, amelyek az egész oi-
szágra kiterjedő vállalatok helyi telepei. 
Ezek nem Szegeden adóznak., de adójuk 80 
százalékára igényt tarthat Szeged. Ez a t 
összeg pedig bőven fedezi a rendkívüli alap 
költségeit. A bizottság a jelentést tudomá-
sul vette. 

A kiadások előirányzat szerint igy ala-
kulnak : 

Haszonvételi jogok 80.921. fogyasztási 
adók 747.123, városi vámok és illetékek 
101.377, űzetnek 633.265, erdők 32.920, köz-
kertek 53.818, bel- és külterületi utak, hidak 
és árkok jókarban tartása 17.831 közadók 
és adóbehajtás 150.376, szenvedő tőkék és 
kamatok 2,229.360, közigazgatás 958.071, 
rendőrség 574.056, katonaügy 76.786. tan-
ügy 748.888, tudomány és művészet 143.623, 
vallásügy 110.128, egészségügy 194.293, köz-
tisztaság 70.000, utcai világítás 119.248, tűz-
oltási költségek 120.117, városi alapok se-
gélyezése 492.209. vegyescélu segélyezések 
43.724. árvízvédelmi kiadások 61.623, városi 
fogatok 110.402, különféle rendes kiadások 
46.594 korona. 

MEZET 
nagyban vásárol, a legntagasabb árban. 
Ajánlatokat árral megmintázva kérek 

SZEMERE terményüzlete 
SZEOED, Feketesas- és Kigyó-utca sarok. 

Telefon 10-90. 
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Hogy akarják orvosolni 
a cipö-mixériákat. 

(Kitját tudósítónktól.) A cipőközpont és az 
érdekelt bőrszakmák között — mint Buda-
pestről jelenti tudósi tőnk, — kiélesedett harc 
aoiyik a körül, hogy a cipőközpont hivatott-e 
a bőrszakmában levő anarchisztikus állapo-
tokat megszüntetni. A cipőközpont legújab-
ban arra határozta el magát, hogy hatáskörét 
kiterjeszti a bőrelosztásra is, szabályozza 
azon kivül mind a rendelt cipők, mind pedig 
a javítás árát is. Ilyen értelemben rövid idő 
alatt három beadványt intézett a kereskede-
lemügyi miniszterhez s emiatt a cipészek és 
a kereskedők egyrésze éles támadást intézett 
a cipőközpont ellen. .Legutóbb a kereskede-
lemügyi miniszterhez intézett beadványuk-
ban a cipőközpontot különféle visszaélésekkel 
vádolták meg. Ebben az ügyben a minap ér-
tekezletet tartottak a kereskedeimügyi mi-
nisztériumban Emmich miniszteri tanácsos 
ügyosztályán és itt sikerült az éles ellentéte-
ket, legalább látszólag elsimitani. 

A cipészek és az elégedetlen kereskedők 
ezek után is folytatják a harcot a cipőkpz-
pont, ellen. A kereskedők különösen azt szerel-
nék keresztülvinni, ha a kereskedelemügyi 
minisztérium a cipőkészletekre vonatkozó sta-
tisztikai felvételek elrendelését visszavonná, 
A cipészek különösen a cipő/egyek behozata-
lának tervéé helytel e-nitik, amit legfőbb érvül 
hoznak fel a cipőközpont elieu. A kereskede-
lemügyi minisztériumban báró Lers Vilmos 
államtitkár azzal akar végei, vetni a cipőipar 
és kereskedelem terén duió áldatlan állapo-
toknak, hogy legközelebb ankétot hív egybe, 
•melyen napirendre tűzik az összes függő kér-
dések oh és ugyanesitk iít döntenek a cipője-
gyek dolgában is. László Pál nyugalmazott 
miniszteri tanáosos, a Cipőközpont elnöke, a 
vitás kérdésekről a következőket mondotta: 

— A Cipőközpont álláspontja az, hogy 
végül rpáikólisan rendet kell teremteni a ci-
pőip.trban és kereskedelemben. Erre a szerep-
re vállalkoztunk , és ezt keresztül is fogjuk 
vinni, szemben minden támadással és leki-
csinyléssel. Hogy nem illetéktelenül avatko-
zunk a dolgokba, arra legjobb bizonyítékul 
szolgálnak a mai züllött állapotok, melyek, 
végeredményben a közönség kárára vannak. 
Befolyást akarunk gyakorolni a jövőben a 
bőreiosztásra, a rendelt áruk és a javítások 
áraira. 

— A cipő jegy terve a Cipőközpontból in-
dult ki és a kivitel részleteiben különböző .vé-
lemények vannak. Szerintem legcélszerűbb 
volna, ha mi a cipőkészleteket egyenesen a 
városokba utalnánk ki és az elosztást őzek 
végeznék. Az a részletterv is felmerült, hogy 
minden luxus cipő vételénél kötelezni kell a 
vevőt, hogy egy pár ócska eipőt szolgáltas-
son be csereiképpen. Egyébként azt akarjuk, 
hogy egy-egy vevő egy pár cipőnél többet 
egy évben ne vásárolhasson. Megjegyzem, 
hogy Németországban az állapotok még sok-
kal rosszabbak, mint nálunk, külföldi cipő-
behozatalunk csaknem teljesen m e g s z ű n j 
Ami cipő érkezik Ausztriából és különösen 
Oéhországből, abban sincs köszönet, Kívána-

tos lenne, ha « tervezett tanácskozást a kercs-
kedel emügy i mi n 'm. t erium ba n m ih a m a ra-bb 
megtartanák, hogy kibővített hatáskörrel hoz-
záfoghatnánk a viszonyok megjavításához. 

— A király visszaérkezett Bécsbe. Bécsből 
jelentik: őfelsége, a király kedden reggel Bu-
dapestről visszaérkezett Bécsbe. 

— A házi ezred érdekében. Mióta Gyula-
fehérvárra helyezték a 46-os ezredet, azóta 
egyre azt kívánja a város közönsége, hogy a 
háziezredet helyezzék vissza Szegedre. Ebben 
az irányban már a télen megindult egy akció, 
ami derék 46-osaink és a közönség nagy saj-
nálatára nem vezetett, eredményre. Ám sej* 
a város hatósága,"sem a közönség nem tudott 
belenyugodni ebbe a visszás állapotba és újra 
meg újra arra törekszik, hogy a háziezred is-
mét Szegeden találjon elhelyezést, ahol a 
Mars-téri kaszárnya majdnem üresen áll és 
befogadásra várja a szegedi és szeged-vidéki 
ifjakból sorozott ezred legénységét. Arról ér-
tesültünk, hogy a város főispánja: dr. Kele-
men Béla, a II. kerület országgyűlési képvi-
selője: dr. Kószó István és dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester ujabb akciót kívánnak 
kezdeményezni a 46-osok hazahozatala érde-
kében és illetékes, helyen mindent elkövetnek, 
hogy a város közönségének jogos és indokolt 
kívánsága ezúttal valóra váljon. Tudomásunk 
szerint dr. Kelemen Béla főispán csütörtökön 
utazik fel Budapestre, ahol az illetékes ténye-
zőket felkéri arra, hogy a háziezred visszahe-
lyezése iránt a hadügyminiszternél interve-
niáljanak. Nagy öröm érné a város polgársá-
gát, ha az ujabb akció sikerre vezetne és ha 
háziezredünk derék katonái mielőbb vissza-

Szeged, W17. augusztus 22. 

térnén »k Szegedre. Arról is vau értesülésünk, 
hogy a Szegeden időző ezredek tisztikara 
szeptember nyolcadikán tervezi a 46-osok öz-
vegyei és árvái javára megtartandó nagy-
szabású népünnepély rendezését, aminek fé-
nyes sikere nem szenved kétséget és előre-
látható. 

— Katasztrofális földrengés . Budapestről 
telefonálja tudósitónk: A szeizmográf!kus ké5 

szülékek 1400 kilóméter távolságban katasz-
trófáiig földrengést jeleznek. A földrengés 
főfészke, vagy Kisázsia, vagy pedig igen va-
lószínűleg Délolaszország. 

— Népünnepélyek. Vasárnap és hétfőn a 
szegedi árkászzászlóalj szépen sikerült nép-
ünnepélyt rendezett Újszegeden. Az ünnepély 
nagy sikerét bizonyltja, hogy 25.006 belépői* 
jegy kelt el. Bizonyos, liogy a két nap jöve-
delméből tekintélyes összeg jut a szolgálni 
kivánt áldásos célra. A rendezőség bőséges öt-
letekkel dolgozott azon, hogy minden ember 
megtalálja azt a szórakozást, amit keresett «t 
igy leróliassa a maga adóját. A népiinnepé-. 
pélyeken szokásos sátorok tömve voltak mind 
a két napon. A eldobált konfetti súlya több 
mázsára rag. A vajas és sóskifli, amelyekét 
igy, jótékonysági ünnepélyeken még lehet 
kapni, darabon kint sokszor 1 koronáért, mind 
elfogytak. Az ünnepély két napján hideg buf-
fével fölszerelt motorcsolnakok közlekedtek a 
Tiszán. — Szent István napján még egy nép-
ünnepély volt: a szegedi honvédek átrándul-
tak Szatymazra, ahol szép sikerrel megismé-
telték a szegedi honvédnapot. 

— Uj német hadlkölcsön. Berlinből jelen-
tik: A hetedik német hadikölcsön szeptember 

K0RZ0 MOZI 
Igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 11-83. 

Szerdán 

a Nordisk-gyár legszebb produktuma! 

A főszerepben RITA SACHETTŐ. 

A méltóságos kalandornő 
bünügyi dráma 4 felvonásban. 

Az amerikai nagynéni 
vígjáték 3 felvonásban. 

A 9 órai előadás a Korzó mozi nyári helyiségében 
lesz megtartva. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

U f l l l i d n a b 1 p á h o l y ÉGŐ, zsölye 1.20, 1. he ly i K., 
O c l y d i d l i . H. hely - . 8 0 fillér, III. h e l y - . 5 0 fillér. 
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egyhangúlag a 

DIHHH 
poder és krém mellett 
nyilatkozik meg, mert 
e két szer a női szépség 
egyedüli biztositéka. 
Próbadoboz kor. 1 .— 
Nagy doboz „ • 2.50 

második felében fog kibocsátásra kerülni, de 
a tipus még nincs megállapítva. Az u,i hadi-
kölcsön aláírási feltételei csak kevéssé fog-
nak különbözni az eddigi kölcsönök feltéte-
leitől. 

— Előléptetések. A hivatalos lap legutóbbi 
száma közli az ötödik honvédgyalogezredben 
történt következő előléptetéseket: A király 
(Balázs Sándor tartalékos hadnagyot főhad-
naggyá, Mészáros Gyula, Szűcs Jenő, Stertz 
Mátyás, Rajkay Lajos, Eisel János és Juhász 
László zászlósokat hadnagyokká nevezte ki. 

— Konyhakertészetet létesít a város. A 
tanács keddi ülésén elhatározta, hogy a bodo-
mi rétből 45 hold földet házikezelésbe vesz a 
városi konyhakertészet céljaira. 

— Idegen területről t l les a gabonavá-
sárlás. Az Országos Közélelmezési Hivatal 
elnöke rendeletet intézett a törvényhatósá-
gokhoz, melyben szigorúan eltiltja, hogy ide-
gen községek területéről engedély nélkül ga-
bonát vásároljanak. Intézkedik a rendelet ar-
ról is, liogy a helyi fogyasztás céljára csak a 
kisebb gazdák terméskészletét jelöljék ki. 

- A félmilliós szeszcsalás. Budapestről 
jelentik: A 450.000 koronás szeszcsalás ügyé-
ben a budapesti főkapitányság táviratilag 
megkereste a marosvásárhelyi állomásfőnök-
séget és az államvasutak igazgatóságát és 
megkérdezte, hogy a Kohn által bemondott 
Gk R. F. 368.542, továbbá G. R. N. 112.591. jel-
zésű kocsik átfutottak-e a marosvásárhelyi 
állomáson, illetőleg egyáltalán léteznek-e az 
államvasutak kocsiparkjában. Marosvásár-
helyről azt jelentették, hogy ilyen jelzésű ko-
csi nem futott keresztül az állomáson* 
az állám vasutak igazgatósága pedig 
arról értesítette a főkapitányságot, hogy 
ilyen jelzésű kocsik az államvasutak kocsi-
parkjában nem szerepelnek. Ez azonban nem 
teszi kizárttá azt, hogy Keim látott ilyen jel-
zésű kocsikat. A mai zavaros helyzetben egy* 
általában nem lehet megállapítani, hogy 
ilyen jelzésű kocsik vannak-e és hogy azok 
ez idő szerint hol tartózkodnak és milyen áru-
rakomány van rajtuk. A csalás bűntettével 
gyanúsított Kohn Lajost hétfőn átkísérték az. 
ügyészség fogházába. 

— A Sándor. A város apraja-nagyja egy-
aránt ismeri Sándort, a félkegyelmű legényt, 
aki nyári időben fölvirágozott kalappal járja 
a belváros utcáit, különösen a korzón fordul 
meg gyakran és egy-két fillért, vagy még in-
kább cigarettát kéreget a járó-kelőktől, vag* 
a platánok alatt elhelyezett székeken ülő kö-

zönségtől. A Sándor néha mulatságos figura, 
aki ügyefogyottan szalutálgat a katonáknak 
és érthetetlen szavakat mormog magában, az 
ismerősei felé pedig csókokat dobálgat. Ezek 
a csöndes pillanatai Sándornak, aki azonban 
néha megjátsza magát, kellemetlenkedni kezd 
sőt a kis gyremekeket ütlegeli. Az apró po-
rontyok félnek is a Sándortól és szaladnak 
előle, ha észreveszik, amin persze Sándor na-
gyokat nevel. Az utóbbi időben a Sándor vi-
selkedése mindinkább elviselhetetlenné lett, 
mert mostanában abban találja a szegény fél-
Iroívv-olnn'í o nottcjTÁÁin Y Lv r> rvv- V,nv>cr/' 
aogj viiitU U >> —̂  - u —* ,» w RV l ÜVU <gJK»i>' 
fiatal lányokat liátba vágja. Mia délben is 
,1»íijjgyigArtíj játszott g. Sándor, nem kis ré-
mületére a korzón gondtalanul sétáló ifjú 
kisasszonykaknak. Persze a Sándor megját-
szana mia is rémületet és felháborodást kel-
tett. Ideje volna már, ha a rendőrség gondjai-
ba venné Sándort, a szegény félkegyelmüt és 
gondoskodna arról, hogy sem a járó-kelőknek 
ne alkalmatlankodhassék, se a gyermekeket 
ne ütlegelhesse a Sándor, akinek talán még 
sem az utcán volna a helye . . . 

— Gyümölcs és zöldségkivitelünk augusz-
tusban. Az augusztus első napjaiban megalakult 
zöldség, főzelék és gyümölcs forgalmi rész-
vénytársaság kimutatása szerint augusztus 
lJ-ike és 20-ika között a részvénytársaság 
Ausztriába szállított 818 métermázsa papri-
kát, 15.131 métermázsa paradicsomot, 12.869 
métermázsa uborkát, 2480 métermázsa vörös-
hagymát, 18.260 métermázsa tököt, 7111 mé-
termázsa szilvát, 5080 métermázsa sárgadiny-
nyéí. 9085 métermázsa görögdinnyét, Német' 
országba, pedig 1500 métermázsa uborkát és-
2000 métermázsa sárgadinnyét. 

— Adomány. Solymos Elemér, törökbecsei 
földbirtokos a mult hét elején egy millió ko-
ronáért megvásárolta az Ungár—tMayer féle 
palotát s igy szegcdi lakossá lett. Solymos 
ebből az alkalomból 1000 koronát küldött a 
polgármesternek a szegedi hadirokkantak ja-
vára, 

— Kistrafikosok panaszai. Budapestről 
jelentik: A magyar dohánykisárusok orszá-
gos egyesülete most felterjesztést intézett a 
pénzügyi kormányhoz. A memorandum utal 
arra a szomorú helyzetre, amelyben a do-
hánykisárusok vannak. Kifejtik, hogy a heti 
dohánymennyiség, amelyet kapnak, legjobb 
esetben hétszáz korona értékű, de van olyan 
kistrafikos is, aki csak heti 180 korona értékű 
árut kap. Ila a maximális hétszáz korona ér-
tékű áru után való hasznot számítják, akkor 
az heti 63 korona, vagyis egy hónapra 252 
korona. Ebből kell élniök családostól a kis-
trafikosoknak, akik közül a legtöbb jobb na-
pokat látott özvegyasszony, főleg nagyobb 
állású tisztviselők özvegye és árvája, Ezután 

Szeged szab, kir. város fel-
ügyelete alatt álló nyelv-
iskolábati a beiratások 
augusztus 20-án kezdődnek. 
Német, francia, angol, olasz, 
bolgár tanfolyamok, kez-
dők és haladók, tanulók és 
felnőttek részére 10-es cso-
portokban. Német és fran-
cia nyelvből irodalmi tan-
folyamok. Tanítási idő d. u. 
4—8óráig. Az igazgatóság. 

rámutatnak arra, hogy 1858-ban, amikor a 
dohányáruk állami egyedárusitása életbelé-
pett, a jutalék tiz százalék volt, a dohány-
árusok pedig az uri jog elismeréséül évem 
ként egy aranyat fizettek. A jutalék ma is. 
mikor számszerűen meghatározható, mennyi-
vel drágább a megélhetés, tiz százalék és eb-
ből is tőzsbér cimén vissza kell fizetniök egy 
százalékot. Teljesen méltányosnak tartják te-
hát azt a kérésüket, hogy ezt a tőzsbért en-
gedjék el, a jutalékot pedig emeljék fel tizen-
egy százalékra. Szerintük a kistrafikosok 
ht-Iyz-ríeii csak ugy lehet e&git&ui, ha meg* 
szűnik a doháuynagyárusok detail árusítása, 
épp ugy, mint Bécsben, ahol a nagyárusnak 
nincs joga arra, hogy kicsinyben árusítson. 
A dohányhiány egyik okát abban is látják, 
hogy a társaskörök, egyesületek, gyárak stb, 
ma is hetenként nagyobb mennyiségű do-
hányt kapnak, hogy azt tagjaik, illetve al-
kalmazottaik között szétosszák. Kérik, hogy a 
dohányárunak az emiitettek részére való ki-
szolgáltatását szüntessék be. 

— ÖRA és ÉKSZER Javításokat gyorsan, 
pontosan ós olcsón készít F 1 S C H E R K-
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538. 

A strandfürdőn meglopták Pálfy Józsefet-
A rendőrségi sajtóiroda jelenti: Hétfőn dél-
ben a strand-fürdőn lopás történt. Dr. Pálfy 
József árvaszéki elnök kabinjából ellopták 
százhetven koronát tartalmazó pénztárcáját. 
A lopást bárom fiatalkorú suhanc követte el. 
akiket Varga Antal rendőr néhány órávté 
később már el -is fogott a Szeged-állomáson. 
A suhancokat őrizetbe vették. 

— A munkaközvetítő hivatal felhívja a 
hadbavonult katonák családtagjait, hadiözve-
gyeket, árvákat, szabóiparosokat, varrónő-
ket s általában varrógéppel rendelkező nőket, 
akik katonai fehérnemüek készítésében gya-
korlattal birnak, vagy azt megtanulni óhajt-
ják, liogy haladéktalanul jelentkezzenek a. 
munkaközvetítő hivatalban. (Kereskedelmi és 
Iparkamara épületében.) Hivatalos órák reg-
gel 8-tól fél l-ig. 

— Egy villa égése. Nagyváradról jelentik: 
A Rulikovszky-uti honvéd kaszárnya szom-
szédságában levő Battkyány-utcában kigyul-
ladt az emeletes Mándy-villa, amelyben je-
lenleg a fronton lévő honvédtisztek családjai 
laknak. Oltás közben a nagy hőségben több 
tűzoltó elájult, egy pedig megsebesült. 4 
padlás a. rajta levő értékes szőnyegekkel 
együtt leégett. 

Jelentés az Isonzói csatáról. 
A saj tóh a di száll ásnak jelentik a Ma-

gyar Távirati Irodának augusztus 21 -én 
délben: 

Az isonzói csata továbbra is kedvezőm 
folyik. Az eddigi eredmények ránk nézve 
teljesen kielégitőek. 

Spanyolországban helyreállott 
a nyugalom. 

Bem, augusztus 21. A Petit Párisién-nek 
jelentik Barcelonából: Itt tegnap óta nyuga-
lom vau. Az üzleteket ismét kinyitották. Az 
utcai forgalmat megkezdték. 

Bern, augusztus 21. Az Echo de Paris-
nak jelentik San Sebastianból: Alost már el-
mondhatjuk, hogy a koibnány úrrá lett a 
helyzeten. Legnagyobb sikere az volt, hogy 
a vasúti forgalmat, csaknem teljes mértékhez* 
fenn tudta tartani. A forradalmi mozgalom 
okairól még nem lehet semmi biztosat tudni, 
bizonyos csak az, hogy a mozgalom sok ipar-
ágat megbénít, ami a szövetségesek érdekei-
nek egyáltalán nem felel meg. 
, » M » n > H i H i n » n H m m m n » » i i i » n i n ( « 

Felelős szerkesztő: Pásztor Józ**f. 
Kiadótulajdonos: Várnay I,. 
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öpllllánsrúl, aranyról, 
ufiszon- 6s fe&6pnemtl-
ril, szfiua! mindenről 

• oesseii. Saját Mlísőgemen HIoaifom 
ás a legmagasaufi áp&an hlflsetem. 

UJ1HKLER 8. Hlftszifft HliRfR-o. S. Telefon 15-06 

Q t ^ I ^ i t i Í csak r u d a k b a n 2 2 . — 
J X f l i f l i m é s 2 4 . — koronáér t 

kapha tó Bokor-nál, Valéria-tér. 

Értesítés! 
Varga Borbála fiu- és 

leáng-elemi m a g á n i s -

k o I á j á b a n , Aradi-utca 

5. s z . I. emelet a b e -

iratások szep t ember 1-én 

kezdődnek . Taní tás i idő 

napon ta délelőtt . :- : Kor lá-

1 
tolt l é t szám; gyengéd anyai 

b á n á s m ó d ; egyéni nevelés. 

m H H H M K m W 

Szatmári 1, NŐIKALAP ÜZLET 
Kárász-utca 6. sz. 

Segesváry drogéria mellett. Öszi divat újdonságok, 
gyászkalapok, kalap diszek nagy választékban. Át-

alakítások a legújabb formák után készülnek. 

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala. 

Hirdetmény. 
Értesítem a város közönségét, hogy a cukor igény-

bavehető fejadagját a városi lakósság részére továbbra 
is az eddigi személyenkinti és bavonkinti 1 (egy) kilo-
grammban, a tanyai lakosságot illetően fé! kilogramm-
ban állapítom meg. 

A városi uíalványokat a kereskedők részére f. évi 
augusztus 27-től, a tanyai utalványokat f. é. szept. 3-1Í1 
kezdődőlet.' állítjuk ki az alább megjelölt sorrendben. 

Az eiŐzö hóban nyert cukorrol az elszámolások 
f. évi augusztus 25 napjának d. u. 6 órájáig mulhat-
lanul beadandók. annál is inkább, mert a cukor kiosz-
tás megkezdése után az előző hóról elszámolásokat el 
nem fogadunk, s a még el nem számolt kereskedő ré-
szérc cukrot nem fogunk kiadni. 

A kereskedők nevének kezdőbetűit véve tekintetbe 
folyó évi augusztus 27-én az A-tói bezárólag E-ig 

„ „ „ 28-án F-től „ K-ig 
„ „ „ 29-én 1.-től „ P-ig 
, „ 30-án R-tőJ Z-ig terjedő kez-

dőbetűs kereskedők részére fogjuk a cukrot kiutalni. 
31-én az összes elmaradott kereskedők jelentkez-

hetnek. 
A tanyaiak részére való cukorutalványokat f. évi 

szept. 3-tol az összes kereskedők részére kiadjuk. 
Végül ezúton is felhívom a cukor eladással foglal-

kozó Összes kereskedő urakat, hogy még a jegyzekek 
egybeállítása előtt f. évi augusztus 23-án déli 12 órakor 
a közélelmezési hivatal cukorosztályában tartandó ér-
tekezleten — a közönség mikénti ellátását érdeklő 
fontos ügyben — személyesen, vagy megbízottjuk utján 
mulhatlanul jelenjenek meg. 

Szeged, 19t7. augusztus hó 21-én. 
Ad. 4922/191 /, k. é. sz. 

Dr. Somogyi Szilveszter, 
polgármester. 
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Pogány József 

Adler Frigyes pöre. 
Ára 2.50 kor. 

Komáromi János 

Tilinkó. 
Ára 4.50 kor. 

Révész Béla 

Genovéva arca. 
Ára 3.— kor. 

Ibsen Henrik 

Peer Gyöt. 
Ára 1*44 kor. 

Szilágyi Géza 

l imvmai 
Ára 4 kor. 

Móricz Zsigmond 

Harmatos rózsa. 
Ára 5 — kor. 

Molnár Ferenc 

Ismerősök. 
Ára 5.— kor. 

Vértes István 

II p iÉMi ias . 
Ára 4*50 kor 

Dr. Déesi Imre 

Eier, miért « ion? 
Ára 3 50 kor. 

Szegedy Miklós 

Magyar holnapunk. 
Ára 3*50 kor. 

Tömörkény István 

, 1 2 
Ára 5 — kor. 

Baudelaire Charles 

A rossz virágai. 
Ara 4.— kor. 

Verhaeren Emiié 

Versek. 
Ára 3.— kor. 

Villányi Andor 

Legenda. 
Ára 1.— kor. 

Szederkényi Anna 

Laterna magika. 
Ára - .60 fül 
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Várnay L. 
S Z E G E D E N 

f é r f i é s ülői d i v a t c i k k e k 

l e y n s g i u h b r a k t á r a . — 

fi L e g m e g b í z h a t ó b b c é g . v, 

l e g o i e s d í s b 

Csekon ics -u . 6 . 
T e l e f o n 8 5 4 . 

S z é c h r n a b f é r 17. 
T e l e f o n 8 5 5 . 

Elő- és művirágok 
állandóan nagy választékban jutányos áron 
Koszorúk rendelésre azonnal készülnek 

Orinesák MikSésné 
élő- és művirág üzletében Szeged, 
Széchenyl -tér 17. — T e l e f o n 17 -56 . 

l e g j o b b a s z t a l i - , p e -
c s e n y e - é s g y ó g y -
b o r o k , p e z s g ő k . v . v 

D A N N E R M i h á l y n á l , Széifienijim Csongréill-B, 

Van szerencsénk a nagyérdemű közön-
séget tisztelettel értesíteni, hogy mümal-
munkat (volt Bokor-malom) a mai kor 
igényeinek teljesen átszereltük és vám-
őrléssel is foglalkozni kívánunk. 

már a folyó évi 
augusztus 27-én 
megkezdjük ! ! 1 

Tolongások és idővesztesség kikerülése 
végett a gabonanemüeket már a f. hó 
21-től fogva malmunkban átveszünk. 
A nagyérdemű közönség szives bizal-
mát é s pártfogását kérve vagyunk 

IS M i 
151. SZ. 
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APRÓHIRDETÉSEK 
Izzad valamely t e s t 

része? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-félc kipró-
bált szert. Üvegje 70 fU-
lSrért kapható Leinzinger 

§y így szer tárában Szeged, 
zéchenyi-íér. 250 

G y o m o r b a j o s o k di -
c s é r i k a Leizinger-főle 
gvomorcsepp jő hatását, 
Üvegje 1 koronáért 5utp-
hatő | Leinzinger Oyuis, 
gyógyszertárában Szeged. 
Széchenyi-tér. 2150 

L e g j o b b b a j f e s f ö o z 
órsságosan elismert Lein-
zfiger féle, Ára 4 korona. 
Kapható Leinzinger Qvuia 
gyógyszertárában Szeged, 
S z i l t myí-téi. 25C 

•••••••••••••••anaiM.H 
F á j ó s f o g á r a vegyen 

mielőbb a híres Leinzin-
ger-féle f o g"c s e p p b ő! 
üvegje 70 fillérért kan-
ható Leinzinger Qjula 
gyógyszertárában Szegőd, 
Széchenyl-tér. 259 

UajhuHSs , h a j k o r p a 
gyorsan elmúlik a Leit -
z.ngar-féle „C h ! n a h a j-
b z a a z* által. Ára K 3.— 
Kapható Leinzinger Q/ula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyl-tér. 250 

t a 1 ö s z ü I é s e l l e n 
csakis az ártalmatlan Leiii-
zinger-féle „Hajrestorerl. 
használja. Ára 2.— 
Kapható Leinzinger Gyula 
ygőgvszerlárában Szeged 
Széchenyi-tér. 250 

Nyomatott Várnay i . könvnyomdájában, Szeged, Káréfiz- utca 9, 


