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A formula.
Egyik emlékezetes beszédében, amikor
t békevágy C> békeagitáció a leghevesebben
izzott a német birodalmi gviilésen, a volt
kancellár a'zza, az .indokolással tért ki Németország Imráorus céljainak és békefel tételeinek konkrét meghatározása-dől. hogy nem
hozhatja ellenségeinket abba a kellemes helyzetbe. hegy felelősség nélkül viselhessen ex
háborút. Első pillanatra nyilvánvaló volt.
hogy ezen az állításon hatalmas rés tátong.
A felelősség, amely egy háború — ha egészen közönséges is és nem olv rendkívüli,
mint a Mostani-— megindításáért és folytatásáért terhel, különböző. Államférfiak és
diplomaták például legszívesebben 3 történelemnek akarnak felelősséggel tartozni. A
vérző m Uiók eddig nem igen mutattak erős
hajlandóságot arra. hogv ,1 feleleíre-vonást
maguk végezzék eb Viszont Llravd Cleorge
úrék viselkedésén nem mutatkoznak olyan
szimptomák, amelyekből következtetni lehetne. hogy milliók életével dobálódzó. kiváló
államférfiúi tulajdonságaik mellett végre-valahára a lelkiismeret szavának is helyet engednek.
Amellett a csekélyebb hiba mellett azonban. hogy a felelősség érzetének olvan nagy
jelentőséget tulajdonított a volt kancellár,
ott ólálkodik az a másik, az az psszdiasonliihatatlanul nagyobb, hogy egy mondatnak
a beszédbe való beszúrásával igenis konkretizálhatta volna a háborús célokat, amivel
kettős céh szolgált volna becsületesen és
fentartás nélkül eleget fett volna a békével
szemben való kötelességének és kleutékenyen fokozta volna — ha annvira f mtosnak
tartja — az antant-államférfiak felelősségét.
Mert m't jelent ez a mondat: nem lehet felelősség nélkül viselni, vagv kihúzni a háborúi? Az akkor adott helyzetben — amely
ma is változatlan — annyit, hogv a ma :
békeföhéíeleimet nem állhatom egv év inalva is. Szóval: ma hajlandó vagyok hód'tások nélkül is békét kötni, de egv év ujabb
véres áldozatai után nem biztosi hatom ezt
a főiiételí. Legyünk mi is diplomaták: Felelősség nélkül nem lehet a háborút kihúzni.
Es most ne veszítsük el a józan eszünket:
Kijelenthetjük-e, hogy mi nem kívánunk lióditani, ha csakugyan nem kivánunk. anélkül,
hogy ezzel lekötöttük volna magunkat egy
olyan békére, amely csak egy. vagy esetleg
két év múlva lesz megköttető?
A Czernin beszédének egyik legnagyobb
érdeme, hogy ezt a tételt félremagyarázást
nem tiirő módon megformulázta. Nagy mulasztást pótolt. A szabad kezet a lövőre biztosította magának, tehát megtette ugyanazt,
amit Bethmann-Holhveg, azzal a különbséggel, hogy e mellett a jelenre olvan nyílt és
becsületes békeprogrammai szolgált, amilyenhez a háború alatt nem volt szerencséje
- Európának! Ezt a formulát tartjuk a külügyminiszteri beszéd gerincének. Megtörténhetik. h e g y egész Európa sorsa fordul jobbra,
ha Michaelis csütörtöki beszédéből kiderül,
liögy nem egyedül Czernin építette.
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fi németek 1200 méter szélességben
elfoglalták a francia állásokat.
Az angolok előretörései meghiúsultak,
sikeres légitámadás London ellen.
BERLIN, október 3. A nagy főhadiszállás jelenti: Ruppreehí trónörökös hadcsoportja: A tengerparton, valamim Lantgeés Zandvaorde között tegnap a tüzérségi
harc ismét élénkké fokozódott, a harcvonal
köz
kaszán egyúttal a legerősebb
fokú tiiztámadássá. Reggel az ellenség ismét, de teljesen eredménytelenül iparkodott az előző napon a inenhi—yperui úttól
északra harc árán szerzett terüktnyereségünket visszahódítani. Összes támadásait
véres veszteségei mellett visszavertük.
A német trónörökös hadcsoportja:
A latai—sotesonsi ut mindkét oldalán a tüzérségek ismét élénk harci tevékenységet
fejtettek ki. Az Aisnc mentén, Relmsnél és
a Champagneban felderítő előretörések révéi' foglyokat és zsákmányt szereztünk.
A Maas keleti partján tegnap reggel
wiirttembergi csapatoknak a 344-es magaslat északi lejtőjén Samognieux-tól keletre
sikerült a franeiaárkokoa t 1300 méternyi
szélességben rohammal elfoglalniok. A nap
folyamán a franciák nyoic ellentámadást

Ujabb

intéztek ellenük, hogy a meghódított területekről visszaszorítsák. A szívós ellenség
még az éj folyamán is néhányszor megrohant bennünket. A franciákat elkeseredett
harcokban mindannyiszor visszavertük. Két
francia hadosztályhoz tartozó több mint
150 fogoly maradt kezünkön. Az ellenség
véres veszteségeit minden ujabb hiábavaló
rohantuk növelte. A tűzharc az ütközet sziuhelyérö! a szomszédos arcvouaIrészekre Is
átterjedt és az egész nap folyamán, valamint éjjel Is erős maradt.
Repülőinknek az október I -érőt 2-ára
virradó éjjelen London, Margathe, Slieruess
és Dowcr ellen Intézett bomba támadásaik
megfigyelésük szerint jó hatásnak voltak.
Ajz észak-franciaországi angol kikötőkre é s
forgalmi gócpontokra is felismert sikerrel
számos bombát dobtunk. Oontermann hadnagy b armn okHeitccdik, Berthotd hadnagy
pedig huszonnyolcadik ellenfelét lőtte 1c
légi harcban.
LUDENDORFF, első föszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztályt
— BT W

A Gabriele-szakaszon ujabb gyalogsági
harcok kezdődtek.
BUDAPEST, október 3. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A Gabrtele-szakaszou tegnap ujbó! fellángoltak a gyalogsági harcok. Nagy ellenséges haderők rohamoztak állásaink ellen. Az olaszok veszte-

ségtcljes támadásainak egyetlen eredménye
egy keskeny árokrész elfoglalása a hegy
nyugati lejtőjén.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Czernin budapesti beszédének hatása
Németországban.
BERLIN, október 3. Mértékadó körökben Czernin budapesti beszédét

diplomá-

megfelel a befolyásos

tényezők felfogásá-

nak.

ciai, politikai aktusnak tekintik, amely any-

BERLIN, október 3. Czernin budapesti

nylval inkább megértésre talált, mert Czer-

beszéde a birodalmi gyűlés folyosóin a be-

nhmek a leszerelésről és az uj nemzetközi

szélgetés főtárgyát képezte. A kouzervati-

jogaiapró! való kijelentését a

leszerelésre

vek cs a nemzeti szabadelvűek meglehetős

és a döntő bíróságra vonatkozó

kérdések

tartózkodással fogadták a beszédet, a több-

további

Helyeslik

stóí

kifejtésének

tekintik.

jizertert lopiereílenü? h o l y c o l -

Czerninnek a megegyezésen alapuló békére

ték. Erzberger képviselő a cent- urnoan ve-

vonatkozó kijelentését, különösen a beszéd

zére kijelentette, hogy Czernin bőszedét az

végső passzusával

utolsó szaváig aláírja. Ez a beszéd pz egész

kapcsolatosan,

amely

háború
legjelentősebb
nyilatkozatainak
egyike és mérföldkő a békéhez vezető uíon.
Ml most mindent megtettünk, amit csak
tehettünk. Most ellenségeinken van a sor,
hogy belgazolják, van-e komoly békehaj-,
landóságuk.

Bécsi lapok Czernin beszédéről.
Bécs, október 3. A Fremdenblatt, mely
a külügyminisztérium szócsöve, ezeket irja
Czernin beszédéről: Nem járja, hogy a háború folytatásában ellenségeink
valósággal
prémiumot lássanak a maguk számára. Fel
keli ismerniük annak igazságát. Ihogy a háború einyujtása nem veszélytelen manőver,
hogy ezt a játékot nem űzhetik a végtelenségig.
A Neue Freie Presse igv ir: Nem lehet
megítélni, hogy a béke közel van-e vagy
sem, de valami van a levegőben, a népek lelki hangulatában, ami arra a következtetésre
jogosít fel bennünket, hogv közelebb állunk
a békéhez, hogy már az ellenséges országokban is derengeni kezd annak a felismerése,
hogy katonailag legyőzhetetlenek vagyunk.

A Neues Wiener Tagblatt szerint ha ellenségeink a józan ész szavára hallgatnának, a béke útjára térnének. Nem sok reményünk van azonban arra, hogv ezt a tanácsot
megfogadják.
A Neues Wiener Journal azt irja, ltogy
Czernin gróf beszéde cselekedet volt és nevének örök emlékezetet biztosit.
Az Arbeiterzeitung elismeréssel adózik
Czerninnek legújabb nyilatkozatáért és rámutat arra az eltérésre, amelv Németország
és a monarchia külpolitikája között mutatkozik. Gróf Czernin — irja a lap — hyiltau
kijelentette, hogy Magyarország és Ausztria
semmiféle erőszakosságot nem tervez és a
kölcsönös megegyezésen alapuló békekötés
álláspontján van, vagyis elfogadja a hódítás
és hadikárpótlás nélküli béke formuláját. —
Magyarország és Ausztria felajánlja a .megegyezés békéjét. Németország legfeljebb arra hajiandó, hogy tárgyalni kezdien a megegyezésen alapuló békéről. A különbség érezhető és azt bizonyítja, hogv a német politika mennyire hátramaradt annak a kötelességének a teljesítésében, hogv a béke érdekében mindent megtegyen.

A béke híveit letartóztatják Franciaországban.
PÁRIS, október 3. A botrányok sorozata mindinkább a békemozgalom elleni
hadjárat képét ölti magára- Az Action Francais ujabb letartóztatásokról értesül. A letartóztatottak között van állítólag Malvy
volt belügyminiszer is. A Pals cimü lap

ujabb letartóztatásokról ir. Azt hiszik, bogy
ezúttal a legmagasabb állású személyiségekről van szó. A nacionalisták ilyen formában Paiulevé kormányát erősen reakciós
irányba terelték.

I Németország le akarta igázni a világot, de
J Anglia ennek a szándékának útjába állott és
t Amerika most betetőzi a munkát, amely ad/
BERLIN, október 3. A nagy főhadi- dig nem ér véget, amig a porosz katonai
szállás jelenti: A keleti harctéren és a ma- kaszt a legerősebb Németországban.

tevékenység.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztályt
BUDAPEST, október 3.
niszterelnöki sajtóosztály.)

(Közli a miA keleti harc-

téren és Albániában nem volt Jelentős esemény.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Ha Amerika felkészül — diktálja
a békét.
Rotterdam, október 3. Daniels amerikai
tengerészetügyi miniszter elrendelte, hogy
minden héten hivatalos kiadás tájékoztassa
az Egyesült-Államok lakóit arról, hogy az
amerikai tengerészet hadi
szervezkedése
mennyire haladt előre és hogy az amerikai
flotta hajói mit csinálnap az európai
vizeken.
Érdekes változás, hogy a semleges államok
kérelmére ezentúl a semleges hajókat nem
a kanadai Hálífaxban, hanem az EgyesültÁllamok Norfolk kikötőjében fogják átvizsgálni.
Wilson időszerűnek tartja, hogy háborús
nyilatkozatait ós jegyzékeit röpirat alakjában kiadja. Munkájához Grcy,
volt angol
külügyminiszter irt előszót. Grey üdvözli
Amerikát, a világ legnagyobb gazdasági
hatalmát a z antant oldalán. Tudja, - hogy
Amerika lassan készül fel a beavatkozásra,
de ha felkészült, más béke nem lehet EuróPában, mint amit Amerika diktál. Ez pedig a
világ jövendő békéjét és szabadságát jelenti.
A nemzetközi javakért folyik most a harc.

Stockholm, október 3. A svéd távirati
iroda jelenti: A király fél 3 órakor magához
hivatta az országgyűlés három nagy pártjainak vezetőit, köztük Truggert, Lindmann
tengernagyot, Kvanzeliusi,' Brantingot és
Thorsson szociáldemokrata képviselőt. A király a következő nyilatkozatot tette:
— Az a felfogásom, hogy legjobb lenne,
ha a más országok példájára mi is olyan
kormányt alakítanánk, amelyben mindenféle
politikai irány képviselői részt vesznek. Az
a kormány, amely épen összetételénél fogva kifelé és befelé is tudna tekintélyt tartani,
folytatná semlegességi politikáimat, amely a
svéd nép kívánságaival is megegyezik. Ugy
képzelem, hogy az ilyen kormány alkalmas
lenne a zavaró hatású belső súrlódások eU
hárítására és a mostani válságos időben meg
nyugtatóan hatna az ország kedvére. Meggyőződésem, hogy ez a legjobb és leghelyesebb utja annak, hogy az állam hajóját műiden nagy veszedelmen és akadályon keresztül, amely bennünket körülvesz, átvezethessük. A szivükre kötöm önöknek, hogy javaslatomat fontolóra vegyék, párthiveikskel
együtt lelkiismeretesen megtárgyalják s az
eredményt velem közöljék.
iaMMHaM*BSfcaSMtasy*aa

Keleten és Macedóniában
nem volt esemény,

cedón arcvonalon nem volt nagyobb harci

• A svéd király a semlegesség
fentartásáról.

Wilson és a béke.
Berlin, október 3. A Nationalzeítung irja: Az amerikai kormány már nem olyan
merev a béke kérdésében, mint amilyen Wilson válasza volt. A tekintélyes Evening Post
hosszabb cikkben fejtegeti, hogy Wilson mindenkire, aki a válasz elküldése óta beszélt
vele, azt a benyomást tette, hogy kész a
béketárgyalások megkezdésére. Nem akar
beavatkozni Németország belügyeibe, de liberálisabb kancellárt szeretne látni a Reichstagban. Wilson reméli, hogy a német liberálisok meg fognak győződni Amerika önzetlenségéről és arról a szándékáról, hogy a
háborút minden népre — ha nem is minden
kormányra — tisztességgel befejezze.

Amerikában meggyilkolják
a háború ellenségeit.
Berlin, október 3. 5a-n-Franciscóban
nagy megdöbbenést keltenék azok a politikai gyilkosságok, amelyek rövid időközökben követik egymást. A meggyilkolt
politikai személyiségeket mint Wilson céljainak határozott ellenségeit ismerték. Ilyen
volt Jeffris muivkásvezér, akit lakásán megölve találtak, valamint az amerikai békeegyesület egyik vezérembere, Tmn Larkiu-s.
Miután New-Orleansban is történtek hasonló gyilkosságok, általános az a hit, hogy
a háborúellenes politikai
személyiségek
meggyilkolása céltudatos szervezetnek a
müve. Számos hírneves politikus, aki ellenzi a háborút, többek között Lewis é s Stone
szenátorok — fenyegető leveleket kapták.

LEGÚJABB.
ZÜRICH: A Giornale d'Italía megerősíti, hogy a pápa ugyanakikor, amikor a központiak válaszjegyzékének szövegét tudomására hozták, az antant államokhoz egyúttal ujabb jegyzéket intézett közölve benne, hogy megbizonyosodott arról, hogy Németország kész Belgiumból s Északífrauciaországbóf kivonulni. A pápa azt kérdezte,
hogy kivánják-e az antant kormányai, hogy
ő megkérje Németországot, hogy közölje
vele az említett területek kiürítésének feltételeit. A pápa tehát ezzel a jegyzékkel
felajánlotta a közvetítést.
PÉTERVÁR: Miután a demokrata konferencia szónokainak névsora kimerült, az
elnök bejelentette, hogy a gyűlés elsősorban
a koalíció kérdésében fog leszavazni, hogy
akarja-e vagy sem a koalíciót, A konferencia 266 szavazattal 688 ellenében a koalíció
mellett döntött. Minthogy az együttműködés módjára nézve történt leszavazásnál
egyenlő szavazatok adattak le, ujabb szavazást kellett elrendelni, amelynek eredménye az volt, hogy a koalíciót általában
813 szavazattal 180 ellenében visszautasították.
KOPBNHÁGA: Az orosz tengerészeti
miniszter a pétervári munkástanács ülésén
a balti flottánál uralkodó állapotokról kijelentette, hogy a® általános elégedetlenség
a hadihajók személyzeténél olyan nagy,
hogy minden pillanatban súlyos zavargások
törhetnek ki.
ROTTERDAM: A Reuter-ügynökség
jelenti Rómából: A Tribunu megcáfolja,
hogy a pápa jegyzéket küldött volna az antanthoz. Nincs kizárva arionban, hogy ez
be fog következni, de hogy mikor, az felieden bizonytalan.

gzagte, JM7. október 4.

Vihar a Reichsratban egy interpelláció folytán.
Bécs, október 3. A Reichsratban ismét
viharos ülés volt szerdán. Tometsck képviselő
és társai meginterpellákák a landwehrminiszfert. Tömasek elmondotta interpellációjában, hogy hétfőn, október 1-én a bécsi 3-as
dragonyos ezred 25 főnyi géppuskás osztagát a bécsi keleti pályaudvaron bevagonirozták. A katonák egyike, Mauric
kiszállt a
vasúti kocsiból és hozzátartozóival beszélgetett. A csapatot vezető tiszt amikor ezt
meglátta, odament a katonához és rárivalt,
hogy szálljon fel. A katona erre azt mondta,
hogy azonnal beszáll, csak elbúcsúzik hozzátartozóitól, amire a tiszt rátámadt és többször felpofozta. A katona önkéntelenül is karjával védekező mozdulatot tett és kapkodás
közben véletlenül megragadta a tiszt zubbonyát. A tiszt erre kirántotta bajönettjét
és
leszúrta vele a katonát.
A képviselők viharos kiáltásba törtek
itten ki:
— Ez a tiszti becsület, — kiáltották, —
ez közönséges gyilkos! Talán lei is tüntették?

Az egész h á z zúgott a felháborodástól és
percekig tartott a vihar. Mikor a képviselők
lecsendesedtek, Tomasek folytatta beszédét.
Elmondotta, hogy a tiszt azután odaszólt az
egyik katonának ,hogy vezesse el „ezt az
embert". A katona e r r e igy válaszolt:
— Arra már igazán nincs szükség,
mert Mauric már halott.
A leszart dragonyos! többszörösen kitüntették és ezúttal negyedszer jelentkezett
önkéntesen a harctérre. Itt újra kitört a vihar. A képviselők felugrálva kiáltották:
— Ilyen emberek kezébe kerülnek a mi
fiaink! Hogy hivják azt a vadállatot?
Az interpellációra a miniszter nyomban
válaszolt. Kijelentette, hogy néhány órával
előbb szerzett csak tudomást az incidensről
és ha az eset tényleg igy történt, akkor a
tisztet a legszigorúbb büntetésben fogják részesíteni, mert a katona élete ugyanolyan
értékes, mint a tiszté. Az interpelláció elintézését a miniszter végleges válaszáig függőben tartják,
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Czövek kapitány nyilatkozik arról, hogy nyomozásai
során miként vallatott.
— A Meinx-tárgyafás szerdal napja. —(Saját tudósítónktól)
A Meinx Walter
élelmezési főhadnagy és társai vesztegetési
bűnügyének főtárgyalásán elhangzott szenzációs vallomásnak máris megvan a visszhangja. Czövek Sándor államrendőrség) kapitány nyilatkozott az államrendőrség nyomozási módjáról, amely ellen nemcsak
Meinx Walter emelte föl szavát. Most folyik
Temesvárott a Menkes-pör. amelynek vádlottjai, tanúi úgyszólván tetjeskn egyező vallomást tettek az államrendőrség nyomozási
módjának ügyében Meinx Walterrel.
A Meinx-féle bünügybeu Szegeden tárgyaló temesvári cs. és kir. hadosztálybiróság a szerdai tárgyaláson még mindig Böhm
Sándor szállításaival kapcsolatosan hallgatta
kí Meinxot, akinek kihallgatása immár öt
napja tart. Szerdán az tigyész folytatta kérdéseit;
— .1915 agusztus közepéig ö n — mondta
Meinxnak — összesen 20.000 koronát kapott
a szállítóktól. Pedig vallomása szerint augusztus elején csak 2—3000 korona födözetlen kiadása volt a legénység élelmezésére.
Ha csak ennyi összegre volt szüksége, mért
fogadott el mégis 20.000 koronát?
Meinx Walter igy válaszolt:
— Ismétlem, nem tudhattam, hogy
mennyi födözetlen kiadásom lesz. mennyi
pénzre lesz szükségem erre. Elmondja ezután, hogv a húszezer koronát : odaadta
Mcntdel "szállítónak gyiimölcsöztetés végett.
Ügyész: ö n össze-jvissza &4.000 koronát kapott a szállítóktól. Igaz ez?
— Lehet, — feleli Meinx — hogy tényleg ennyit kaptam, de nem használtam föl
a pénzt a magam céljaira. A detektívek az
egész összeget lefoglalták.
Az ügyész most megkérdj, hogy lehet
az. hogy a BÖhmmel való megismerkedés
harmadik napján már 10.000 koronát számlázott neki nem szállított árukért?
Meinx: Erre nctn emlékszem.
— Nos, — mondja az ügyész — ez valószínűleg azért lesz, mert előzőleg ön is tett
szívességet Böhmnek, aki korpát szállított
takarmányliszt helyett és ön mégis a drágább takarmánylisztet fizette ki a szállítónak. Azt is vallotta ön, hogy nem kellett

| tudnia a piaci árakat. Ha ez igy volt, mért
j érdeklődött mégis augusztusban a piaci árak
I iránt kereskedőknél és az iparkamaránál?
í
Meinx — mini több más kérdésre a szerdai tárgyalás során — erre a kérdésre sem
felelt. A tárgyalást csütörtökön folytatják.
Czövek Sándor rendőrkapitány nyilatkozott az államrendőrség* nyomozásokról a
Meinx- és Menkes-üggyél kapcsolatban. Ezeket mondta:
— Ma már annyi az ellenem elhangzott
vád, hogy nem tudom, mosolyogjak-e, vagy
bőszenkodjam rajtuk. Katonának éreztem
magam hivatásom teljesítésében, aki folyton
ügyel a törvényre és h a tettem, vagy tenni
akartam valamit, előbb lelkiismeretemet kérdeztem meg. Magamért és mellém beosztott
detektivekért most is vállalom a felelősséget.
Régi dolog, hogy amikor a bűnös bajba jut,
a feljelentőjét rágalmazza. Ezeknél a pöröknél nem volt panaszos, a panaszos az ország volt, amely nem tud beszélni, mert ha
beszélni tudna, sok olyan gazság kerülne
napfényre, amelyről nekünk nincs és nem
is lehet fogalmunk. S mert én bizattam meg,
hogy e visszaéléseket leleplezzem, a bajba
jutott egyén én bennem látta a panaszost,
engem bántott s a sajtó egyoldalú közleményei folytán én voltam a gazember, a brutális, a kerékbetörő, akirőt egy hetilap a nyitrai tárgyalások idején az irta, hogv — bitófára való!... Ma még görcs van a nyelvemen,
bizony fáj az ütés, az igazságtalanság ós
lelki ismeretlenség, de lesz maid idő. amikor
beszélhetek és sokan nem fogják megköszönni azt, amit hallani fognak!
— A most folyó temesvári Menkes-\i,rgyálásról szóló tudósitósokban
olvasom,
hogy miket mondottak a vádlottak és tanúi
rólami Én Menkest az ügyészség épületében
nyitott •ajtók mellett hallgattam ki. Ügyészek, katonatisztek vettek bennünket körül.
Elképzelhető-é, hogv? ha én kinoztam, vagy
deíektivjeim ütötték voln a Menkest. vagv a
tanukat, nem kiáltottak volna-e segítségért?
Minden szavunkat hallották a mellettünk levő szobában. Debrecenben a kihallga'ásná 1
egy alezredes és egy huszárkapitány volt

jelen, Nagyváradon maga a tárgyalást vezető királyi ügyész és mégis a főtárgyaláson
a vádlottak brutalitással és kinzással vádoltak.
A budapesti államrendőrség vallatás!
módja miatt egyébként többrendbeli pör indult meg. Igy Bednacsik József élelmezési
főtiszt a nagyváradi ügyészségen feljelentést tett Czövek Sándor kapitány.
Németh
Lipót fogalmazó és lovag
Bialoszkurszky
detektív ellen hivatalos hatalommal való
visszaélés miatt. A nagyváradi vizsgálóbíró
eddig busz tanút hallgatott ki a följelentés
ügyében. Viszont a budapesti detektívek is
indítottak pört, beperelték Göndör Feréncet,
aki a Népszavában leirta a nagyváradi vallatás mikéntjét.
Tehát a bíróság elé kerül a sokat vitatott nyomozási módszer és a magvar birák
majd ítélkeznek róla.
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Október közepén lesz ítélet
a Lichtenegger-tígyben.
(Saját tudósítónktól.)
Az egész ország
feszült tigyelemmel és várakozással nézete
annak a nagy lisztdrágitási ügynek kimenetele elé, amelyet körülbelül négy hónappal
ezelőtt kezdett el tárgyalni a szegedi kihágási bíróság. A följelentést tudvalevőleg
Valentin József negyvenhatos proviant tiszt
tette meg a rendőrségen és az eljárás folyamán kiderült, hogy egyesek hatalmas lisztkészleteket rejtegettek, amelyeken aztán kilónkinti három és négy koronás árakon igyekeztek túladni. A kihágási bírósági tárgyalás
igen sok előkelő szegedi embert kompromittált. Igy örhalmy Károlyról, az algyői
Lichtenegger-tnalom
vezetőiéről kiderült,
•hogy 115 zsák lisztet adott el a maLmbói
kilónkint négy koronájával s ezért Valentin
ki is fizetett 16.000 koronát, amit ö r h a l m y
viszont, aki veje Lichtenegger Gyula malomtulajdonosuak, — a kihágási bíróságon tett
vallomása szerint — egy összegben átadott
Lichteneggernek. Az árdrágitási üggyel kapcsolatosan fölmerült nevek között szerepelt
még Keresztes Ferencné, kir. adótiszt felesége, Wolf Jakab pék, ennek a fia. Wolf Endre szakaszvezető és mások.
A tárgyalás három napon át tartott.
Három nap multán azonban el kellett napolni a tárgyalást, miután ujabb tanukiliatigatások váltak szükségessé. Ezenfelül a Liohtenegger-üggyei kapcsolatos kihágások ügyében a Haditermény véleményét is ki kellett
kérni. Ugyanis tarhonyáról is szó volt a bonyolult ügyben, amiről a miniszteri rendeletek — a biróság felfogása szerint — világosan nem intézkednek.
És a tárgyalás abban maradt és azóta
mintha a feledés, fátyola borult volna a hatalmas ügyre. Természetes, hogv nagyon sok
érdeklődő akadt és különösen az első időkben az olvasók valósággal elárasztották kérdéseikkel szerkesztőségünket. Miután
az
utóbbi időben ismét uj lendületet vettek a
minden oldalról való érdeklődések, kérdéssel fordultunk dr. Temesváry Géza kihágási
bíróhoz, hogy milyen stádiumban van jelenleg a nagyszabású árdrágitási ügy. A nyilatkozat. amely nemcsak abból a szempontból
nagyon érdekes, hogy a Lichtenegger-ügyről
is szól, a következő:
— Az Ítélethozatalt egv elmaradt tanúkihallgatás késlelteti. Szükség volt ugyanis
a malom molnárának vallomására is, de az
közben eltávozott Szegedről. Mikor aztán a
rnagyarkanizsai rendőrség utján akartam kihallgattatni, onnan az a válasz érkezett,
hogy a molnár súlyos beteg. Azóta állandóan
sürgetem az ügyet és valószinü. hogy közelesen, egy-két héten belül meg tudom hozni
az Ítéletet.
— Nagyban akadályozta az üggyel való
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foglalkozást az a körülmény is. hogv a mun- ügyet,_ majd a többieket.
kánk hallatlan módon föl szaporodott az
Arra a kérdésre, hog.v milvén ügyek
thóbbi időben. Például most négy heti sza- voltak az eddig letárgyaltak, igv válaszolt
badságom van, de ez alatt az idő alatt eddig dr. Teroesvűry:
ínég nem voit nap, hogy .hiányoztam volna
- - E z a 900 iigy, amellyel szerencsésen
a hivatalból. Sőt ellenkezőleg, most még sok- végez.itnk eddig, legnagyobbrészt
háborús
kal többet dolgozom. Három hét alatt össze- kihágás.
Megetették a terméseiket, búzát,
gen mintegy kilencszáz kisebb kihágási i'tgy- rozsot, kukoricát, burgonyát az állatokkal,
Ix-n Ítélkeztem. .Legnagyobbrészt elmaradt elrejtették készleteiket, előbb megették a
ügyek ezek, amelyekre a sok időt igénybe- nekik járó liszt-adagokat, mint szabad lett
vevő nagyobb ügyek miatt nem kerülhetett volna, aztán néhány másfajta kihágási iigy
a sor. Éjt-napot eggyé téve most. csak azon árdrágítások, stb.
igyekszünk, hogy ezekkel a kisebb régi
Nyilatkozatát igy fejezte be n kihágási
ügyekkel végezzünk. Akkor talán int idő a biró:
felszaporodott nagyobb ügyekre is jobban.
- - ismétlem, amint lélekzethez t u d o í
Még ezen a héten befejezzük a kis ügyeket Jutni, előveszem a Liohtenegger-tlgyet. Mas akkor aztán előveszem a Lwhtencgger- gam is nagyon szeretnék már íttl lenni rajta.
•VMinHiMMiuiniiniHiiHnHwiMneta tnMauHHinnnHiianHHnniaaiiMmistsanMiaaiiHst

„Kézigránátét vágok hozzád tekintetes ur..
— Egy népfőikeid (evele a harctérről a falu jegyzőjéhez. —
(Riját tudósítónktól.) Az alábbi esethez
nem kel] sok kommentár Nagy József népftrlkelő, aki a fronton harcol, arról értesült,
hogy otthon éhezik a családja. Vad elkeseledettségében • arábh tolta a fegyvert, tollat
ragadott és levelet irt a falu jegyzőjének, a
melyben ha. nem is keresett szavakban, de
kétségtelenül magyaros stílusban kii képet
a k a r t n y ú j t a n i lelki állapotáról. Levelét, amelyet hiteles másolatban egy szegedi tiszt juttatott el hozzánk, itt közöljük, a túlságosan
drasztikus részek kihagyásával:
Kelt a harctéren, 19.17, V. hó 26-án.
íTekinteten jeező ur tudatom hogy megkaptam azt a levelet melyben azt teczet irni
a század parancsnoknak hogy az én szüleimnek jól megél hetese van min egy kis gazdának mert elveszik tőle a kenyerit is irják
hogy nexn tudnak vei ki jöni és segit is oljanak teezik adni akinek völgye háza vl\n nekem nincs sémim csak az országút és csak ugy
kei harcolnom mit egy jó gazdának és itt kell
szenvednem szold vősznek. H á t vegye tudomásul a tekiu tetes ur hogy iutézkegyen velők hogy kapjon a szüleim segélyt mert nexn
t a r t mindig a háború. Igaz hogy nem it van
már az mi ©fenségünk hanem odahaza olyan,
mint a tekintetes ur de írom hogy iutészkegyen a dolog ban mert iueg haza segit engem
is a jó Isten és m a j d segítek én a bajom ha az
életemben kerül is, de a tekintetes ur is megdöglik mert aztnem birom el tűrni hogy én
sémi ét szenvedek ós a szüleim meg oda haza
vesz el éhen mert el veszik tölik meg azt a
kevés komencziot is mert maguk
odahaza
nom tugyák el gon dőlni hogy mi kel it szenvedni és mit kel it elérni. Hátcsak legyen szívós intéz kegyen a tekintetes nr ig aritja a
dolgot hogy kapjon a szüleim segélyt vagy
hadi anyagot, lisztet mert igazán ugy el vagyok szánva . . . . . . . te gazember, mert ha
én haza megyek ahogy el va gyok keseredve
és Uahaza megyek és nem lesz a dolog el iga-

miért nem nyilatkozik Németország
Belgiumról?
Berlin, október 3. A Vorwarts vezércikkben Belgium kérdésével foglalkozva, az*
irja, hogy Belgium tényleg jogot formálhat
arra a követelésére, h o g y Németország Belgiumot helyreállítsa, mert a német kormány
erre Ígéretet is tettjízonkivül a uémet birodalmi gyűlés többsége határozatban mondta
ki a hódítás nélkül való béke e k é t , amely
magában foglalja Belgium függetlenségének
helyreállítását. A német munkásság nem
Sáiint meg a német kormányt unszolni* hogy

zitva én vagy agyonlövöm vagy egy kézi
gránátot ragok hazád tekintetes nr hogy tud
meg teis hogy mit kel it szenvedni és választ
várva ere mert most egy levél megy még az
első hadtest parancsnoksághoz Józsep főherczeghesz azt megírja majd a század parancsnok én majd elmondok neki mindent ihogy te
milyen hunezut ságban járcz, liogy kinek
adoi segélyt majd el lágyák neked a bajod.
Járok én érte hogy nemsokára vei leszel fügesztve eszére sok gazembersége amit csinálsz
mert az hiszed hogy oda haza te vagy az isten nem majd segítenek r a j t a
Nagy József m. kir. . . . npf. gy.-század.
Az erélyes hangú levélre csakhamar válasz is- érkezett az ezred parancsnokságához.
A válasz nem kevésbé érdekes, és igy szól:
í "dkei körjegyzőség
Nógrád vármegye.
976—1917. szám.
;. , ,
A m. kir, . . . gy. ezred
I. zalj. Parancsnokságának
Tábori posta ...
Ezen levelet tudomásvétel végett tisztelettel megküldöm és kérem annak utána a
levél szives visszaküldését.
Ezen levelet (leginkább azéfft juttatom
a tekintetes Parancsnoksághoz, hogy lenne
arra gond, hogy holmi kézi gránáthoz az illető könnyen ne juthatna, mert hiszen .óinak használata csakis ott a fronton
lenne
megengedhető.
Nevezett kívánsága nem teljesíthető,
mert atyja, ki szintén sorozott népfölkelő —
felmentés kedvezményben részesül, mint
cseléd és rendes conventiot élvez, amelyből a
család a mostani viszonyok között jól élhet.
A levelet azért kérem vissza, hogy annak idején a béke bekövetkezte után — irója
ellen törvényesen eljárni módomban legyen,
kész tiszteletfel:
olvashvtlan aláírás.
krjz.
Vilke, losonci jár. Nógrád m. 1917. VI. 8.

ezt az igéretét kétséget kizáró módon ismételje meg, abból a felfogásból indulva ki,
hogy ezzel a béketárgyalások megindításának útjaiból minden akadályt elhárítanak.
Viszont ha Németország megtenné ezt a
nyilatkozatot,, csak ugy járna vele, mint minden eddigi békeajánlatával, az ellenség gúnyosan fogadná és a gyöngeség jelének tartaná. Az ellenségnek ez az eljárása
meg
nehezíti a német békebarátok
fáradozásait,
Ha az antant látható jelét adná annak, hogy
a függetlenségét visszanyert Belgiumon keresztül vezet az igazi ut a békéhez, akkor

Németország készségesen hozna áldozatokat
Belgiumért és nem haboznék megfenni azt a
nyilatkozatot, hogy helyre fogja állítani Belgium
függetlenségét,

A német szocialisták a nagynémet
agitáció ellen.
Berlin, október 3. A birodalmi gyűlés
csütörtöki ülésén napirenden lesz a szociáldemokratáknak az az interpellációja, amelyben panaszt emelnek, amiért hivatalos irton
támogatják a nagynémet agitációt A Berliner Tageblatt mai számában anyagot szolgáltat ehez az interpellációhoz. Leveleket és
okmányokat közöl, melyekből kiderül, hogy
polgármesterek, vasúti gazgatók, tartományi
tanácsosok, középiskolai igazgatók aláírásokat gyűjtöttek alantasaik között az uj pártba való belépésre, sőt a papok a szószékről
hirdették ennek a pártnak nagy fontosságát.

Vihar a

demokrata-konferencia

ülésén.
Stockholm, október 3. A Pétervári Távirati Ügynökség jelend* A demokrata konferencia esti ülésén a helvi katona- és munkástanácsok képviselői szólaltak fel. A legtöbb szónok a tx>lgári elemekkel való együttműködés ellen nyilatkozott. Az illés közben
kétszáz munkásból és munkásnőből álló küldöttség, amelyhez katonák is csatlakoztak,
be akart nyomulni a tanácskozás termébe.
Azt mondottak, hogy félmillió pétervári lakosi képviselnek, akik kiküldték őket, hogy
a koalíciós elv ellen tiltakozzanak és követeljék a tógtöni békekötési. a magántulajdon
eltörlését és több inás szociális kívánságot.
Hosszabb tanácskozás után a küldöttség hat
tagját bebocsátották az ülésterembe, hogy
e! '5terjessze óhajait.

Uj kormány-alakulás Oroszországban a gyors békéért.
Amsterdam, október 3. A Telegraí hitelesnek mondott közleményeket hoz különböző pártokhoz tartozó orosz politikusoktól, a
melyek Kornilov valódi szándékait Igyekeznek megvilágítani és ezek a leleplezések a
kormány kebelében
ujabb válságot
idéztek
elő. Olyan törekvés került felszínre, amelynek célja a háború gyors
befejezésével
egy
forradalmi
kormány
alakítása a arlamen t
ellenőrzése mellett. Az uj kormányban a demokratáik és a polgári elemek egyesülnének
s maga a minisztérium öt felelős miniszterből állana, akik a törvényhozásnak felelnének, mig a többi miniszter egyszerűen a z
egyes szakosztályok vezetőiből kerülne ki,
még pedig nagyrészt szocialistákból.

Angol hivatalos a legutóbb! német
légitámadásról.
Stockholm, október 3. A hivatalos Reuter-iigyrökség jelenti: A tegnap esti légi támadásnál tíz ember éleiét vesztette, 38 megsebesült.
I
• I
,

Uj pápai jegyzék az antantnak.
Berlin, október 3. A Havas-ügynökség
jelenti Rómából, hogy a Vatikán a központi
hatalmak válaszjegyzékét szombaton átnyújtotta
az angol követnek. A válaszhoz a pápá
nak ujabb, a szövetségesekhez intézett jegyzéke volt mellékelve.
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POLITIKAI HÍREK.
— Budapesti tudósítónk tefefonjeleníése. —
(Bécsi észrevételek Czernin budapesti
szereplésével kapcsolatban.) Bécsből jelentik a „8 Órai Ujság"-ivak: Bécsi politikai és
diplomáciai körökben kínos feltűnést keltett az a körülmény, hogy Wekerle tegnapi
ebédén, Andrássy, Apponyi, Károlyi és Ha•dtk nem jelentek meg. A legnagyobb feltűnési épen Andrássy távolmaradása okozta.
A négy politikus távolmaradását ellenséges
államokban ugy is magyarázhatják, mintha
ez tüntetés akart volna lenni Czernin gróf
politikája ellen.
(Batthányi nem Jelentette be & házszabályok szigorítását.) Gróf Batthyányi Tivadar
népjóléti miniszternek a pozsonyi gyűlésen
elhangzott beszédével kapcsolatban a lapok
arra a következtetésre jutottak, hogv a Wekerle-kormány a házszabályok
szigorítását
készíti elő. E híresztelések miatt Batthyány
miniszter a következő nyilatkozatot tette az
egyik fővárosi estilap munkatársának; Egyes
lapok a választói jogról mondott pozsonyi
beszédembe olyan tendenciát, vagy kormány
szándékot igyekeznek belemagyarázni, a
mely mondhatom, tőlem távol áll. aminthogy
ezt mindenki, aki beszédemet elolvasta, maga is megállapíthatja. Beszédemben fejtegettem azt az ismételten kifejezett álláspontomat, hogy minél korruptabb a választási
eljárás és szűkkoriibb a választójog, annál
indokoltabb, hogy az ellenzék a képviselőház
házszabályaiban ellenállásra jogot nyerjen.
És viszont: minél általánosabb a választójog és minél több garanciát nyújt a választójogi törvény arra nézve, hogy minden választói jogosult szavazatát tényleg és szabadon leadhassa, — annál indokoltabb, hogy
szigorú házszabályok biztosítsák a parlamentben tényleg képviselt
nemzeti
akarat
megvalósulását s hogy annak semmi útját ne
állhassa. Mert egészen más egy korrupcióval, pénzzel, erőszakkal, a választók akaratának meghamisításával létrejött, áltöbbség
s egészen más elbírálás alá esik .az általános,
egyenlő és titkos választói-jog alapján szabad választás mellett a képviselőházban kialakult tényleges nemzeti többség. Ezt fejtegettem, régi idők harcaira visszaemlékezve. Aki ebből arra következtethet, hogy mi
.a kormány szándéka a házszabályokat illetőleg, az — jó vagy rossz szándékkal bár —
de határozottan ferdit. A Tisza-féle házszabályokat különben rosszaknak és igen sok
vonatkozásban tulszigonwkiwk
tartom,
(ÜKtöoer 16-an ül össze a Ház.) Jól
értesült politikai körök szerint a képviselőházat október 16-ra, keddre, összehívják.
Napirendre a további teendők megbeszélése
kerül, de ezenfelül Wekerle, mint pénzügyminiszter a költségvetést is beterjeszti és
hosszabb expozét ad. Czernin Ottokár külügyminiszter ugyanekkor ismét Budapestre
érkezik és tanácskozni fog a pártok vezéreivel.
.a-^LifeteU*,
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fflichaefis

uj beszédet mond.

Berlin, október 8. Michaelis kancellár a
Reiohstag mostani ülésszakának ideje alatt
valószínűleg még egyszer nyilatkozni fog. A
kancellár e hét végén, vagy a jövő hét elején jelenik meg a Reiűhstagban, hogy hoszszabb belpolitikai természetű beszédet mondjon. Abban a vitában, amely a nagynémetek
agitációjáról és ennek állítólagos hivatalos
támogatásáról benyújtott interpellációk fölött fog e hét végén megindulni, a kormányt
valószínűen Helfferich államtitkár, a kancellár helyettese, fogja képviselni,
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ötletesen csapott, be — mint Temesvárról jelentik — egy öre.gr, 'beteges falusi földmívest egy még eddig' álnéven szereplő 43.
gyalogezredbe® őrmester. Tegnapelőtt beállít
egy őrmester Neskó Nikoláj nagytopolyi?
föl dm íves házába és nagy-kegyesen megjósolja az öregnek, liog'y egyetlen fia, a Györgye
katona és a .harctéren van.
— Pedig én .azért jöttem, — mondta a
strázsamester — hogy visszahozzam a fiadat
a „fok"-ból! Akarod-e, hogy hazahozzam ?
— Már hogyne akarnám! Még ha száz
pengőmbe is kerül.
— Hát figyelj ide, öreg! Vah-e 800 forintod?
-— Ha a fiamnak kell, van.
— .Jól van. Bemegyünk Lúgosra, ott
megvizsgáltatlak egy katonaorvosi^], fcki
majd írásba adja, hogy beteges ember vagy
és akkor a Györgyét hazaküldik.
Neskó bátyja, meg az anyjuk zacskóba
rakta a szükséges pénzt, vasútra ültek és beutaztak Lúgosra.
Mielőtt munkához fogott .volna az őrmester, jó uzsonnát rendelt mindhármuknak;
azután útra keltek és elvezette az emberpárt
a pénzügy igazgatóság diszes palotája elé. Ott
kioktatta őket:
— Ez az a palota, ahol a pénzt letétbe
kell helyezni. Ide a 800 forinttal, felviszem
az emeletre és majd lehozom a nyugtát.
A vén anyóka belenyúlt a kebelébe,
előhúzta a bankókkal teli zacskót és odaadott az ipsének 1600 koronát. Ez eltűnt a
palotában. Nemsokára visszatért egy Írással,
melyet átadott Neskónak. Az íráson a következő állott:
Jegyzett.
800 koronát átvettem Nagy Kanizsán
szept, 20-án
Dr. Bukovai.
— Na, most menjünk orvoshoz! — Szólott az őrmester az Öreg páciemsklienshez.
lEl is vitte az öreget: dr. Sz-edlák honvédfőorvoshoz, akit alázatosan megkért az
őrmester.
— Doktor ur, legyen sziveg megvizsgálni az édesapámat.
Az orvos alaposan megvizsgálta az
öreget, tényleg betegnek találta és receptet
irt neki.
A betegvezető őrmester- azután elsétált
a postára, vett egy borítékot, rá irta ezt a címet dr. Friedmann István urnák Szeged és a
receptet, amire az öregnek azt mondotta, hogy
ez az orvosi bizonyítvány, beletette a borítékba és feladta.
És miután dolgát kitűnően végezte elkísérte Neskóékat a korcsmába, megebédeltek és nagyon szívélyes bucsut vettek egymástól.
Csak várd nyugodtan a Györgyét, holnapután már itthon lesz.
Az öreg várt délutánig, de azután gondolkozni kezdett a. történeten és elment a
„nagy házba" megkérdezni, hogy meg van-e
még az ő 1600 koronája.
Itt megtudta a szegény öreg, hogy az
őrmester őket rútul becsapta. Feljelentést
tett a rendőrségen. Csakhamar előállították a
csaló őrmestert, aki Ludvig Lajos Gajtárnak
nevezte magát. Eleinte persze mindent tagadott, de később mindent beismert. Beszállították a, temesvári katonai ügyészségihez,
— A szdvetségtanécs Üdvözlete Hindcnburgnak, Berlinből jelentik; A szövetségtanács
Hindenburg vezértáboritagyot születésnapja
alkalmából a következő sürgönnyel üdvözölte: Egész Németország felejthetetlen hálával és forró szerencsekívánatokkal
gondol
ma nagy hadvezérére. Excellenciád a német

népeiiv uféVe nemcsak póVatlág vehetője a
hadseregeknek és irányitója a harcoknak, ha
nem az egész német népnek védelmezője és
vezetője minden
munkájában, sorsában,
gondolkodásában és reménységében. .Engedtessék meg excellenciádnak, hogy a német
népet elvezethesse nagy céljaihoz és békéljen
is még hosszú ideig szemlélhesse müvének
befejezését,
— Bosnyák államtitkár köszönete. Dr.
Bosnyák Zoltán belügyi államtitkárt kinevezése alkalmából melegen üdvözölte Szeged városa nevében dr. Somogyi
Szilveszter polgármester. Bosnyák szerdán az üdvözlésre a
következő levéllel válaszolt: Kedves Barátom!
Fogadd -benső hálás köszönetemet. És fogadja
ragyogó i f j ú várostok — mert fejlődő ereje
örök ifjúságra vall — legbensőbb meleg köszönetemet az üdvözlésért. Hogy a népjóléti
munkában tevékeny részem lesz vagy sem,
ezt ma még nem*4udhatom, nem tudom. De
szivemhez mindig közel áll Sz-eged, hiszen talán ott dobog legtisztábban, legzavártalanabbul, leglángolóbban a magyarság szive. Baráti kézszorítással köszönt igaz híved Bosnyák Zoltán.
— Báró Heim Géza válasza a polgármester üdvözlésére. Báró Heim Géza 46-os
századost, a (Mária Terézia-rend lovagját
•tudvalevőleg meleghangú levélben .üdvözölte
a polgármester. Az üdvözlő levél még nem
érkezett meg báró Heim Gézához, a 46-osok
kiváló hőséhez, de a választ rá szerdán már
megkapta a polgármester egy hasonlóan 'meleghangú levélben, amelyet egész terjedelmében itt közlünk: .Mélyen tisztelt Polgármester ur! Az újságokból értesültem Polgármester ur Szeged szab. kir. város közönsége, hatósága és társadalma nevében küldött meleghangú és nekem igen tisztelő sorairól. Ez üdvözlés annyira jól esett, hogy nem várom be,
mig az eredeti levél hozzám érkezik, ami talán sok ideig tart, hanem azt megelőzve
mondok hálás köszönetet Polgármester u r n á k s
Szeged város egész közönségének, kinek hős
fiait a Doberdó kemény harcaiban megtanultam nagyrabeesütói és, mint hü bajtársakat
szeretni. Ö es. és kir. Apostoli Felsége a mi
szeretett királyunk legmagasabb kitüntetése
nemcsak engem ért, hanem a hősiesen küzdő,
minden egyes fronton harcolt katonáját, S
hogy én e kitüntetést elnyerhettem, abban az
ő kötelességtudó, bátor magatartásuk is támogatott, Boldog vagyok, hogy velők harcolhattam, s hogy a vitéz és szépmultu ezred katonája lehetek. Kérem a magyarok Istenét,
hogy a mielőbb elkövetkezendő békével térjen vissza minél nagyobb számmal a vitéz
Negyvenhat. Polgármester urat legmélyebb
tisztelettel üdvözli. Báró Heim Géza, százados, a Mária Terézia-rend lovagja,
— Október 6. Aradról jelentik: Varjassy
Lajos polgármester felhívást intézett a város közönségéhez október 6-ikának, a vértanuk napjának megünneplésére. Délelőtt tiz
órakor a római katolikus templomban gyászmise lesz. Az istentisztelet után a közönség a
Vértanú-szoborhoz megy, ahol a polgármester a város közönsége nevében koszorút helyez a szobor talapzatára,
— Az állam etóveteli Joga a birtokokra.
Budapestről jelentik: A közelebbi időben rendelet jelenik meg a birtokeladásokról. A rendelet biztosítani fogja az állam elővételi jogát minden eladó birtokra. A rendeletnek,
•ha jól csinálják meg, nagy szociális és nemzeti jelentősége les?
— Biztosító társaságok konferenciája
Szegeden. A magyar és osztrák biztosító társaságok tudvalevőleg évenként közös konferenciát szoktak tartani, amelyen a biztosítási
üggyel kapcsolatos tennivalókat, a szükségesnek mutatkozó intézkedéseket megszokták tárgyalni, egyes ágazatokban a díjtételeket m*g

állapítani és minden, a biztositási ágazattal
összefüggő ügyet, szabályozni. Ezeket a konferenciákat. ezelőtt jobbára Ausztriában, vagy
•Magyar országon
Budapesten,
nagyritkán
egyik-másik magyar fürdőhelyen tartották
meg, ám arra még nem igen volt példa, hogy
nlagyar vidéki várost jelöltek volna ki a
konferencia helyéül. Ugy látszik, hogy a társaságok vezetői változtatni kivannak a jövőben az eddigi szokáson és a konferenciákat arányosan a nagyobb vidéki magyar és
ausztriai városokban t a r t j á k meg. A társaságok szegedi, képviseletei annak az óhajíiak adtak kifejezést, hogy az idei konferenciát a legnagyobb vidéki magyar városban
tartsák meg. A társaságok vezető-faktorai a
vasárnap délutáni gyorsvonattal érkeznek és
előreláthatóan 3—4 napig maradnak itt, hogy
megtárgyalják a biztosítási
intézményben
előforduló változásokat és megállapodást létesítsenek a szükséges tennivalókban. Értesülésünk szerint a m a g y a r és osztrák biztosító
társaságok vezetői közül mintegy negyvenen
vesznek részt a szegedi konferencián.
— Kitüntetések. A király Kouf Róbert ezredesnek, ez idő szerint a 29. gyalogezred
nyilvántartásában az ellenséggel szemben tanúsított vitéz és eredményes magatartása elismeréséül a Lipót-rend lovagkeresztjét a liadiékitménnyel és a kardokkal díjmentesen
adományozta. Winkler Jenőt, a 39. gyalogezred tartalékos főhadnagyát a Ferenc Józsefre int lovagkeresztjével a vitézségi érem szalagján tüntette ki a király. Spitzer J a k a b
46. gyalogezredben népfölkelő hadnagynak
az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartása elismeréseid a legfelső dicsérő elismerés — a. kardok egyidejű adományozása, mellett — tudtul adatott. Ugyanezt a kitüntetést
kapták Borcida József és Zitka János 5. honvéd gyalogezredben hadnagyok. A király
Takács Tamás alőrmesternek a II. csendőrkerületben az ellenség előtt teljesített különösen kötelességhü szolgálata elismeréseid a
koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi
érem szalagján adományozta.
— A nagyváradi polgármester jubileuma
Rimler
Kár-oly, nagyváradi polgármester
tegnap ünnepelte harmincötödik esztendejét
annak, hogy a város szolgálatába lépett, A
városi tanács ebből az alkalomból rendkívüli
ülést tartott, amelyen meleg szeretettel ünnepelték a jubiláló polgármestert. Rimler most
60 éves, békéscsabai születésű, mint a katonaügyosztály helyettes előadója kezdte pályáját
a nagyváradi közigazgatásnál, 1890-ben rendőrkapitány, 1900-ban főjegyző, m a j d 1902-ben
polgármester lett, A háborúra való tekintettel Rimler minden nyilvános ünneplést elhárított, a nagyváradi polgárok ezrei gratuláltak azonban igy is.
— Burgonyajegy Ausztriában. Bécs bő
jelentik: Az alsóausztriai helytartóság rendeletet bocsátott ki, amelyfon a bnrgonyajeg-yeket lépteti életbe. Október 21-étől kezdve burgonyát csak jegyekre szabad árusitanl.
A heten kint fogyasztható mennyiséget esetről-esetre állapítják meg.
— November etsején fölemelik a vasúti
jegyek arát. Budapestről jelentik : Befejezett
ténynek tekinthető, hogy a vasúti díjszabást
november Irén fölemelik. A. teherdijszabás
életbelépésének ideje azonban Imég bizonytalan, mert az uj díjtételek megállapítása
körül nehézségek merültek fel. A gyorsvonatok első osztályán a viteldijakat 150 százalékkal emelik. A másodosztályú jegyek árát
átlag száz százalékkal emelik fel. Aránylag
ji legkisebb emelés lesz a harmadik osztály-
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ban, ahol átlag ötven százalékkal drágul
j pesti ügyvéd azonban megjelent a rendőrséminden jegy. A gyorsvonatokhoz harmadgen és mint szemtanú előadta a tényállást.
osztályú kocsikat is fognak csatolni, a máAz ügyvéd, aki ezidő szerint egy varasdi tüsodosztályú ülőhelyek számát pedig szapozérezrednél teljesít szolgálatot, előadta, hogy
rítják.
A íelierdijak megállapításánál előbb
szombaton táviratot kapott a bátyjától, hogy
az osztrák kormánnyal is meg kell egyezni.
sürgős családi ügyfon jöjjön fel Budapestre.
A teherdijszabást ideiglenes érvényűnek terEgyütt mentek el a főhadnagyhoz. Ö felelősvezik.
ségre vonta a főhadnagyot, akinek azonban
— Közgyűlés. A szegedi Ciievra Kaddisa nem volt ideje a magyarázatra, mert a gyárSzent-Egylet folyó hó 6-án, szombaton este igazgató rendkívüli izgatottságában agyonfél 8 órakor a hitközség nagytermében rendes
közgyűlést .tart. Napirenden egyéb tárgyakon lőtte. A g y á r igazgatót, aki 41 éves és 16 éves
kivid u j tagok fölvétele, alapítványoknak és házas, a rendőrség egyelőre őrizetfon t a r t j a
jótékonysági ügyeknek bejelentése szerepel. és letartóztatását csak akkor rendelik el, ha
Az elmúlt évben fölvett tagok ünnepélyes fel- •a vizsgálóbíró kifejezetten kívánná. iHojtásavatása is ezen a közgyűlésen történik, mely né, aki 34 esztendős. asszony, szintén jelentideig fölvételek iránti jelentkezéseket az egyekezett a rendőrségen és minden igyekezete
sület titkári hivatala elfogad.
az, hogy az urát megmentse.
— Az iparos tanonciskola. A polgármester
— Tanitás a kisegítő iskolában. A szegedi
legutóbbi budapesti útját fölhasználta arra, állami kisegitő iskola első két osztályában
hogy eljárjon az iparos-tanonciskola és ta- már folyik a tanítás, a szülők egy része azonnoncotthon ügyében. Oróf Klebelsberg Kunó
ban még mindig nem küldte el gyermekét.
államtitkár távozásával ugyanis a tanonc- Az iskola igazgatósága ismételten figyelmeziskola és tanoncotthon ügye teljesen uj em- teti az 1. és 2. osztályú tanulók szüleit, intézberek kezébe került. Ennek következtében a
kedjenek saját érdekükben, hegy gyermekeik
polgármester szükségesnek tartotta, hogy
reggel 8 órakor az iskolában megjelenjenek.
ismertesse az illetékes tényezők előtt az
— Nincs zab. Szeged területén ezidőszerint
ügyet, ami -meg is történt. Kérte n polgár44,000
civil ló van, viszont a lovak élelmezémester, hogy miután a város az állam kívánséhez
szükséges
zab úgyszólván teljesen hiányságainak mindenbén eleget tesz, a terveket
zik.
A
polgármester
ezért budapesti utja almielőbb készítsék el, hogv a leszerelés után
kalmával
kérte
a
földmivelési
minisztériumnyomban megkezdhessék az építkezést.
ban, hogy utalják ki a lovak élelmezésére
— Schőnbaum főhadnagy tragédiája. szükséges zabmennyiséget, Ez a kérés azonBudripestrSl jelentik: A pozsonyi-uti szerel- ban teljesen eredménytelen maradt. A miniszmi dráma részletei most kerülnek nyilvános- tériumban azt válaszolták, hogy az idén 5
millió mázsával kevesebb zab termett, mint
ságra. Hojtás Károly gyárigazgatót,
aki
kellene.
iA lefoglalt zabkészlet pedig még a
Schönhaum János főhadnagyot agyonlőtte,
hadsereg lovainak ellátására sem elég. A szea főkapitányságon még nem hallgatták ki, gedi lovaknak tehát bele kellene nyugodniok
mert a tragikus eset rendkívül megviselte. abba, hogy az idén még látni sem fogják kedA gyárigazgató öccse, dr. Hojtás ödön buda- venc eledelüket, ha ia zabhoz — ép ugy, mint
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Csütörtökön

Szenzációs amerikai film!

Csercházajsáti
egy nászutazás komédiája 4 felvonásban.

A budapesti Royal-Apollóban 14 napig
a legnagyobb sikerrel lett bemutatva.

Előadások 6, fél 8 és 9 órakor.
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DÉLMAGYAROES2ÁG

(Tlsza-6zálló I. cm. kisterem) október
hó 4-én a tanítás megkezdődik. Kurzusok
d. u. 6—8 óráig. Iratkozások: szeptember
26-tól naponta déli 12 és 1 óra között a Tisza
kiste mében. G u e r m e k k u r z u s . — Különórák.
Haladók

részére

vasárnap

============ g y a k o r l ó ó r á k .

délutánonklnt
——

J osztályú várótermében nyilvános árverés utján elfognak adatni. LA befolyt összeg a vasutas árvaház céljaira fog fordíttatni.
— Szeged szab. kir. város felügyelete alatt
álló nyelviskolában október hó folyamán uj
német, francia, angol, magyar tanfolyamok
nyilnak : német és francia irodalmi tanfolyamok.
Beiratkozni lehet a Városi Felső Kereskedelmi
iskolában (Tisza Lajos-körut) a hivatalos órák
alatt d. u. 5—8-ig. Tanítás naponként 3—9 ig.
Telefonszám 1411.
lagaaaEeaBasaBaEHaBseaassBasssaBMsasEs&EBnsiiBusc

a legtöbb cikkhez — nem lehetne kerülő uton
jutni. És ez a szerencséjük a szegedi lovaknak.

— Megsz&nlk a zsákok szabad forgalma.
Buő.ipestről jelentik: Valószínűleg már a hét
folyamán kormányrendelet fog megjelenni a
zsákok forgalmáról és árának
szabályozásáról. A rendelet zsákbizottságot létesít, amely
a készletek bejelentéséről, a kölesönzés módjairól és ,az eladás feltételeiről fog sürgősen
intézkedni. A rendelettel a zsákok sa.ibad
forgalma
megszűnik.
— Árdrágítók a kihágás! bíróságon. Popos
.Tánosné fereneszállási asszony a tejet, Széli
Józsefné pedig a habot a szerdai hetipiacon
drágábban akarta adni a makszimális árnál.
A kihágási biró fejen kint 3—3 napi elzárásra
rá 20—20 korona pénzbüntetésre ítélte az árdrágító asszonyokat. — Ördög István a. szappant árusitotfa drágábban a makszimális árnál. (Miután árdágitás miatt már el volt Ítélve, dr. Temesváry Géza kihágási biró most
8 napi elzárással és 100 korona pénzbüntetéssel sújtotta.
— Megérkeztek. Legújabb őszi ós téli női
és leány kabátok, köpenyegek szövet, posztó,
bársony, plüss és perzsia kelméből, szörmekabátok, bundák, bhizok, aljak stb, Mértékszerinti rendelések és legolcsóbb árban.
R e m é n y i n é divatháza, Szeged, főposta mellett.
— Elfogott papríkatolvejok. Dobó Tamásné
röszkei lakos panaszt tett a rendőrségen, hogy
másodikára virradóra tanyája udvarán egy
oszlopra fölakasztott 30 füzér paprikáját ismeretlen tettes ellopta. A 2000 korona értékű
paprika után megindult nyomozás során Orbán Rozál, Horváth András szabadságolt katona és két fiatalkorú személyéhen a rendőrségnek sikerült elfogni a tetteseket, akiknél
megtalálták a lopott paprikáért kapott 1620
koronát is. Az eljárás megindult ellenük.
— Rendelet a takarmánykészletekről. A
hivatalos lap szerdai száma kormányrendeletet közöl, amely szerint minden
takarmányt
zár alá vesznek. A törvényhatóság első tisztviselője köteles a zár alá vett takarmányés alomkészletnek rekvirálásét elrendelni.
Minden birtokos köteles a készletét a hatóság előtt föltárni s a hatóság utasítása szerint a Takarmányforgalmi részvénytársaság meghízottjának átadni. A rekvirált készletért a megállapított árat fizetik, melyet
majd a földművelésügyi miniszter közöl. A
közszükséglet cél jóra átvett készlet után,
amennyiben az átvételük hatósági közegek
közreműködésével történt, a Takarmányforgalmi részvénytársaság a törvényhatóság'
pénztárába mázsánkint egy korona jutalékot
fizet. Ugyancsak szerdai számában közli a hivatalos lap a kormánynak azt a rendeletét, a
mellyel a Takarmányforgalmi részvénytársaság bizományosainak, albizomáuyosaiuak és
ügynökeinek tennivalóiról intézkedik.
— őszi nagyvásár. A rendő ségí sajtóiroda
jelenti: A szentmihályuapi szegedi országos
állatvásár október 7-én, vasárnap lesz a szegedrókusi állomás háta mögötti ál lat várértéren. Az, állatok felhajtásának kezdete reggel
6 órakor lesz.
— Árverés a vasúton. A vasúti kocsikban
és állomási helyiségekben elhagyott és tulajdonosaik által nem igényelt tárgyak, folyó hó
10-én délelőtt 9 órakor Szeged állomás III.
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legolcsóbban SZATMÁRI I,
kalap üzletében Kárász-u. 6.
Y Alakitások vállaltatnak, v
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MÜStWR:
CSÜTÖRTÖK: Somogyi Adrién vedégfelléptével, Denevér. Operett. Páratlan egyharmados.
P É N T E K : Somogyi Adrién vendégfelléptével, Denevér. Operett. Páros kétharmados.
SZOMBAT: Leár király. Tragédia. Páratlan
háromharmados.
V A S Á R N A P 1). U.: Lavotta szerelme. Énekes játék.
V A S Á R N A P ESTE; Tatárjárás.
Bérlettszixtnetben. Operett,
Denevér. A színházi iroda jelenti: Strauss
János, a halhatatlan emlékű keringő-kiráiy
klasszikus operettje, a Denevér, vendégmiivésznővel, a nagy jövő előtt álló Somogyi Adriennel, kerül egymásután kétszer szinre, A
szereposztás egyébként is elsőrendű s mindenki a maga helyén igyekszik a repri znek azt a
sikert biztosítani, mely az operettzene nagy
mesteréhez méltó. Déry Rózsi, Ocskay, Soly-
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Csütörtökön
október 4-én.
Az a m e r i k a i
legújabb

üKJgsy, Izsó, Kertész játszák a vezető szerepeket.
Lear király. A színházi iroda jelenti: A
klasszikus előadások sorát Leár királlyal
nyitja meg a színház, hogy alkalmat adjon a
társulat nagy ambíciójú u j tagjának, Dózsa
Jenőnek ebben a szerepkörben való bemutatkozására is. Dózsa, a címszerepet játsza, a többi szerep is biztos jó kezekben van Gömöry
Vilmával, Körmendy Kálmánnal, Szeghö
Endrénél, továbbá az u j tagok közül V a j d a
Ilonánál, Gróf íEsztinél, Kertész 'Endrénél.

Se!ig>yyár
remeke

lz in szigete

amerikai dráma 3 felvonásban. Ezenkivül

Francia szocialisták az azonnali
b é k e k ö t é s mellett.
Genf, október 3. Parisból jelentik: Most
készítik elő a francia szocialisták bordeauxi
konferenciáját. A párisi előkészítő értekezleten a kisebbségi szocialisták
arattak
nagy győzelmet. A javaslat az volt, hogy
a szocialista párt bármiféle béketárgyalás
előtt nyilatkoztassa ki, hogy Fraiiciaországnatk joga van Elzász-Lotharingíára. A javaslatot elvetették, de elfogadták azt a javaslatot, hogy kezdjék meg rögtön a béketárgyalásokat. Több mint hatezer szocialista tüntetett a háború ellen a gyűlésen, a
melyen Thoinas volt miniszter is beszélt a
háború folytatása mellett, de lehurrogták.
Igy Franciaországban a szocialista kisebbségi párt többség lett és a bordeauxi kongresszuson az eddigi kisebbséget 24 megbízott képviseli a'z eddigi többség 22 képviselőjével szemben. (Az Est.)
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AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:
CSÜTÖRTÖK: Éden szigete.
Fantasztikus
dráma 3 felvcmásban. Zsiga tr csalsz.
Vígjáték 3 felvonásban.
P É N T E K : A Csikós. Szinmü 4 felvonásban.
Irta: Szigligeti Ede.
SZOMBAT: A Csikós. Szinmü 4 felvonásban.
I r t a : Szigligeti Ede.
V A S Á R N A P : A Csikós. Szinmü 4 felvonásban. I r t a : Szigligeti Ede.
A VASS MŰSORA:
VASÁRNAP: A csendes malom. Dráma 3
felvonásban. A másik szerencséje.
Dráma 3 felvonásban.
AZ ADPOLÖ MŰSORA :
V A S Á R N A P : A vérbosszú. Dráma
vonásban. A vadászgunyhó titka.
2 felvonásban.

3 felDráma

Felelős s z e r k e s z t ő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Váruay L.
Kéf p á r t e l j e s e n uj nöi f e k e t e c i p ő
azonnal eladó.
Megtekinthetők
Vitéz-utca 15. fdsz. saroklakás.
J K ,

A

A

Előadások d. u. 6, fél 8 és 9 órakor, vasárnap d.
u. 2 órától folytatólag. Jvgyek előreválthatok
d. u. 4 órától vasárnap fél 2 órától kezdve

Supcriör

príma

Caramelfa

Kapható B o k o r n á l

K 16.—

K 17.

Valéria-tér.
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Liszt. Paprika.
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Szegedi

Henger

|

malom

MAYER

B

társaság

szegedi,

hódmezővásárhelyi

és Csongrád vármegyei kirendeltsége,
ezennel közhírré tesszük, hogy a ha-

TESTVÉREK.
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táskörünkbe utalt zöldség-, főzelék- és
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Van szerencsém b. tudomására adui ugy a
helybeli, mint a vidéki nagyrabecsült érdekelt
feleknek, szíveskedjék teljes bizalommal hozzám
fordulni bármiféle üzletek lebonyolitása végett,
melyet pontosan és leggyorsabban lebonyolítok
ugy az e r adónak, mint a vevőnek és pedig
a következőket: Házakat, telket, üzleteket,
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb
birtokot, úgyszintén házasság-közvetítést valláskülönbség nélkül, a legnagyobb titoktartás
mellett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldésével
azonnal válaszolok.

KÖVCSÍ Béla,

Margit-u. 28. I. 10.

zelék- és Gyümölcsforgalmi Részvény-

1

(Vo't B o k o r - m a l o m )

Tisztelettel

Mint az Országos Zöldség-, Fő-

Paprika-

és

Interurbán-Telefon 1308.

Szalámi

k r dakbar
T
"
\
0

^

24.— koronáért

kapható B o k o r - i l á l ,

Valéria-tér.

gyümölcsfélékre a szállítási igazolvá-

::

divatcikkek
raktára, —

Legmegbízhatóbb

legolcsóbb

beszerzési

cég,

í«

forrás,

S z é c h e n y i - t é r 1?.
Telefon 655.

Csekoofcs-u.
Telefon 8 5 4 .

APROHIRDETESEK
I n a d valamely íe$?

r ő s T e ? Ugy használja *
dr. Leínzinger féle kwróhált szert. Üvegje 70 fül ű é r t kaphsló Leinzfager
lyáwwreítárábao Szeged,

Tienjü-tór.

250

G y o m o r b a l o s o k dic s é r i k a Leizinger-íóte
Evomoresepp jó hatfsit,
Üvegje 1 koronáért kap
ható Leínzinger (lyutt,
gyógyszertáriban Szepsd.

Stótíiwyl-tár.

2S0

Legjobb hattestű at

órn&gcma elismert Lelnzi.r-cr féle. Ára 4 korona.
Kapható Leiazinger Qyul*
gvogffizeríárábsn Szeged,
S«4dien>í-íér.
WC

F á j á s f o g á r a vsgyen
mielőbb a hires Lefnzinger-féle f o g c s e p p b ö l
üvegje 70 fillérért Ksp
ható Lsirzinger
G?u a
yégvszcrtárában Szeded,
zéchenyl-tér,
250

f

í ajhullás, fsajkoryn

gyeraan elmúlik a Lslez.'ng^r-féle „C h i « a h « j
s z e s z " által. Ára K 3.—
Kapható Leiazingsr Gyula
;vógyszertárában Szeged,
izéehcnyl-tér.
250
1 a j ö s z ö I é s ellen
csakis az ártalmatlan Lein
ztnger-féle -Hajreatorcri,
használja.
Ára 2.—
Kapható Leínzinger Gyula
ygögvszertáriban Szeged
Stéehenvi-tér.
2,-

Pogány József

Adier Frigyes pöre.
Ára 2.50 kor.
Komáromi

3—6-ig adjuk ki.

Ára 4.50 kor.

Révész Béla

Genovéva arca.

fi
Msirii

m h w m i

Tisza Lajos-krut. (Forbát palota.)

Ára 3 — kor.
Ibsen Henrik

Peer Ggnt.
Ára 1*44 kor.

Hölgyek figyelmébe!
Ő s z i divat ú j d o n s á g o k g y á s z kalapok, kaiapdiszek,
modellk a l a p o k n a g y v á l a s z t é k b a n . Átalakítások jutányos, árban készülnek.

Rózsa

I m r é n é,

női kalap divaterme
Deák Ferencz-u. és Oroszlán-u. sarok.
Ügyes kézi cs tanuló leányok felvétetnek.

Szilágyi Géza
M m

n i ,

i n .
Ára 4 — kor.

Móricz Zsigmond

Harmatos rózsa.
Ára 5 — kor

Molnár Ferenc

Ismerősük.

Szeged szab, kir. város törvényiiatesart bizqftságálól.

Ára 5.— kor.

515-1917. közgy. sz.

Szeged szab. kir. város törvényhatósági bizottsága
1917. évi szeptember hó 19-én és folytatólag 20-án
tartott rendes közgyűlésében a többi között a kővetkező közérdekű véghafározatokal hozta:
463 sz. alatt a tüdőbeteg katonák gyógyító intézetére felajánlott 1C0.CC0 kor. fedezetére a felvett 12 milliós kölcsönt jelölte ki.
464. sz. alatt a nyilvános ingatlannak stb. rendezéséről szóló szabályrendeletnek a fizetendő dijakra
vonatkozó részét módosította.
465. sz. alatt a városi szinház javítási költségeire
4300 kor. összeget hitelátruliázás utján engedélyezett.
4G6. sz. alatt Tóth Ferenc által hajós iparosok javára tett 5000 kor. alapítvány alapító levelét megállapította.
467. sz, alatt a siketnémák szegedi intézetének
segélyét évi 3000 koronára felemelte.
468. sz. alatt Mischung Kornél hősi halált halt
felsőkereskedelmi iskolai tanár 433 kor. 32 fili. nyugdíjhátralékát törölte.
476. sz. alatt a nem szorossan vett körig, alkalmazottak háborús segélyére szükséges 101777 kor. 55
fillérért felerészben a nyugdijalapból, felerészben a
Pester Lloyd alapból felveendő függő kölcsönből fedezi.
476. sz. alatt a kimerült alapok pótlására 301356
kor. 74 fillér póthitelt engedélyezett.
490. sz. alatt özv. Bálint Antalnénak végkielégítést
szavazott meg.
495. sz. alatt a bérkocsi díjszabást felemelte.
498. sz. alatt a nem szorosan vett közigazgatási
alkalmazottak részére a 90.000/917. sz. B. M. körrendeletben kiterjesztett családi pótlékot megszavazta.
502. sz. alatt megállapította a törvényhatóság 1918.
évi költségvetését 6.823.164 kor. bevétellel és 8.151.1 II
kor. kiadással; a mutatkozó 1.327.947 kor. hiányt 50%
pótadóval fedezi.
503. sz. alatt megállapította a városi közkórház
1918. évi költségvetését 5050 kor. bevétellel és 569.139
kor. kiadóssal, az 564.083 kor. hiány fedezésére a napi
ápolási költséget 4 kor, 70 fillérben állapította meg.
504. sz. alatt megvásárolta az alsótiszapalt 2 sz.
alatti lelket és házat 50.000 koronáért.
505. sz. alatt megvásárolta a Révai-u. 20. sz. alatti
házat és telket 32.000 koronáért.
Ezeket a véghatározatokat azzal a figyelmeztetéssel hirdetjük ki, hogy ellenök jelen hirdetés megjelenésétől számított 15 "nap alatt az illetékes ininistcriumokhoz a polgármesteri hivatal utján felebbezést lehet
beadni.
Szeged sz. kir. város törvényhatósági bizottsága
1917. október 3-án.

Vértes István

8
Ára 4-50 kor.
Dr. D é c s i I m r e

I
Ára 3 50 kor.
S z e g e d y Miklós

Magyar holnapunk.
Ára 3-50 kor.
Tömörkény

István

isi, i Míg H l a f i i
Ára 5 — kor.
Baudelaire Charles

A rossz virágai.
_

Ara 4.— kor.

Vcrhaeren Emilé

Versek.
Ára 3.— kor.
Villányi Andor

Legenda.
Ára 1.— kor.
S z e d e r k é n y i Anna

Dr, Somogyi Szilveszter,
polgármester.

"Wyoníafoit Várnay L;Jőnvnt^mdájában, Szeged, i<$Wz- ufea 9,

hm

János

nyokat naponkint 8—12-ig és d, u.

Hirdetés.
férll é s női
!cgr»aci?ií>bb

l

Hirdetméruj.

Mindazon búzát, rozsot és paprikát
őrlető feleinket, kik e hó 24-ig ter- |
«
menyeiket leadták, kérjük, hogy azo- |
| kat készen elvitetni szíveskedjenek, w
|

&íege3, 1017. októbev

Laterna magika.
Ára —.60 fill

