S z e r k e s z t ő s é g :
SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9 , SZÁM,
A szerkesztőség telefonja: 3 0 5 .

Szeged, 1917.

legújabb.
STOCKHOLM: Pétervárról jelentik:
Ma délután 3 órakor Kerenszki elnöklésévél a kormány tagjai tanácskozást folytattak a demokrata konferencia és polgári
elemek képviselőivel és másfél órai tanácskozás után valamennyi kérdésben m e g egyezés jött létre. Kerenszíki kijelentette,
a kormánynak az a szándéka, hogy haladéktalanul te'ljes kabinetet alkosson, hogy
az újból visszállitott koalíciós kormány
azonnal munkához láthasson.
ROTTERDAM: Kerenszki este é órakor közölte az általános vasutassSzüvetség
bizottságával, hogy kívánságaikat e hó 9-én
teljesítik és kérte, hogy a sztrájkba tár ozatot vonják vissza.
MADRID: Az U. íü. szánni német tengeralattjáró amely szeptember 9-én Cadltz
kikötöfce befutott és azután internálták, a
vasárnapra v&rradó éjszakául elmenekii/t
A kormány a felelős nagy rangú tengtírésztisztekat Ideiglenesen felfüggesztette,
LUOANO: Pétervárról jelenük: Katonai körök a Keleti-tengeren a Finn-tengerpart ellen német támadásra számítanak. Az
orosz őrjárat-szolgálatot fokozták és a
flotta egységeit egyes pontokra összevonták.
ROTTERDAM: A tengerészeti miniszter napiparancsban közli, hogy a Szent
György orosz búvárhajó Itáliából Archangelszkbe érkezett és az utat egyedül tette
meg.
STOCKHOLM: Pétervárról jelentik:
Mohilov kormányzóságból érkezett hir szerint 8000 katona vonakodott a frontra menni. Erre kozákok és dragonyosok körülvették őket, mire a lázadók megadták magukat.
WASHINGTON: Valószinü, hogy az
EgyesüR-Állatwlk a semleges állatuokka,!
kötött összes kereskedelmi szerződéseiket
föl fogják bontani.
ROTTERDAM: Orosz felderítő repülök foglyul ejtették a kaukázusi arcvonalon a fekete-tengeri német repülöszoígálát
parancsnokát, Mier grófot.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
A nyugati német front csapatai szeptember
havában 337 tisztet és 13.512 főnyi legénységet ejtettek foglyul,' 41 aknavetőt, 483
gépfegyvert. 4 ágyút és 11 repülőgépet
zsákmányoltak.
BERLIN: A Wotfi-ügynökség jelenti
8-án este: Nyugaton csak a flandriai fronton volt változó erejű fűzi tevékenység;
keleten nem történt jelentős esemény.
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SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM.
A kiadóhivatal telefonja: 8 1 .

Kedd, október 9.

fi kancellár beszéde a birodalmi gyűlés
nagybizottságában.
- Elsimultak az ellentétek Helfferieh és a pártok
közt. - Miebaelis tanácskozása az elzász-lotharingiaf
képviselőkkel. —
A birodalmi gyűlés nagybizottságának
ülésén történtekből arra lehet következtetni, hogy Mrchaeiis kancellár és a birodalmi
gyűlés között közeledés jött létre. Ugy
látszik, hogy — legalább egyidőre — sikerült elsimítani azokat az ellentéteket, aime?
iyeket a birodalmi gyűlés legutóbbi üléséy
Stein hadügyminiszter é s Helfferieh kancellár-helyettes beszéde idézett föl. A nagy
bizottság ülésén a kancellár és a hadügyminiszter felvilágosító nyilatkozatokat tettek, mire a nagybizottság a pótköltségvetést csaknem egyhangúlag elfogadta.

megszállott területek helyzetének tárgyalását tűzte napirendre. Ezt a fontos tanácskozást ugyan rövid időre elhalasztották,
ami a'zért volt szükséges, hogy a birodalmi
gyűlés pártjai az alldeutsoh-izgatásolk ügyéről határozhassanak. A pártok tanácskozása után szólalt fel a nagybizotíságban a
kancellár a délutáni ülésen.

Ezek után remélni lehet, hogy a kancellár a közelebbi időben olyan külpolitikai nyilatkozatot fog tenni a birodalmi gyűlésen, amely csatlakozik Czernin fejtegetéseihez és yilágosan megjelöli Németors'zág
A többi jelentések arra vallanak, hogy békefeltételeit. Ily nyilatkozatnak nagy jea német birodalmi kormány külpolitikájá- lentősége volna most, amidőn arról érkezban a közel jövőben messzeható változások nek mind sűrűbben hirek, hogy az antantvárhatók. A kancellár megbeszélést foly- államokban, különösen Olaszországban a
tatott az elzásíz-lotharingiai kérdésről. A háború ügye igen rosszul áll. Rómában a
tanácskozás eredményét titokban tartják, kamara megnyitása miatt jelentékenyen,
de maga az a tény, hogy erről a kérdésről megszaporították a helyőrséget és a mitárgyalás folyik, mutatja, hogy a német nisztereknek beszéökörutakat kell tartamok
birodalmi kormány engedett merev állás- a nép megnyugtatására. Sőt Angliában is
pontjából és őszintén keresi a megegyezés' meg merik már írni a lapok, hogy a moútjait. Ugyanekkor a birodalmi gyűlés a narchia békeprogramját e! Kell fogadni.
HÁGA, október 8. A Manchester 'Guardian irja: Újra közelebb jutottunk a békéhez. A hihetetlen megtörtént: a monarchia,
amefly ellene volt minden leszerelésnek,
most előharcosa lett a döntőbírósági rendszernek. Németország is közeledik e rendszer és álláspont felé. Az angoloknak gondoskodni kell arról, hogy a most tíflátásban levő eredmény ne hiusuljom meg Anglia
miatt, hanem a békelehetöségeknek kedvezőbb pillanatot használják ki.
BERLIN, október 8. A kancellár szombaton fogadta az elzász-lotlia/ingiai képviselőket. A megbeszélés eredményéit szigorú titokban tartják, de parlamenti körökben
híre jár, hogy a kancellár nem terjesztett
elő pozitívumokat a kormánynak az eízászloíliaringiai kérdésben folytatott eszmecseréjéről.
Berlin, október 8. Néhány ,b iroda'mi
gyűlési képviselő tanácskozott a hadügyminiszter képviselőjével a z Elzászt illető
ügyekről.

Béri in, október 8. A birodalmi gvülés
nagybízottsága ma akart tárgyalni a megszállott területek helyzetéről. Az iilé« elején az elnök kijelentette, hogy a legutóbbi
te'ljes ülésen történtek ,miatt az összes pártok ülést hivtak .össze ma délelőttre, ezért
javasolja, hogy a nagybizottság szakítsa
meg üléseit, ami meg is történt.
Berlin, október 8. A birodalmi gyűld
nagybizottsága délután 3 órakor a kancellár jelenlétében ismét összeült a tv?költségvetés tárgyalására.
Berlin, október * A kancellár, valamint Stein hadiig;, •niuis'zter a nagv bizottságban beszédet tartottuk, amely után
helyzet afnnyira tisztázódott, hog jele. k ;
válságról nem lehet beszélni.
Berlin, október 8. A birodalmi gy'Mós
nagvbi/-' bága hcsráns vif? után csaknem
egyhangúlag elfogadta a pótk ": .- 'g
Ezzel a birodalmi gyűlés szombati ülésén
kele,tkezett incidens elintézettnek tekinthető.
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BERLIN, október 8. A birodalmi gyű- j ugy a megfelelő utasításokat ki fogják adlés főbizottságban ma felszólalt a kanceilílár ni. Semmidsetre sem áll fönn az a szándék,
és a birodalmi tisztviselők helyzetére vo- hegy a politikát belevigyék a hadseregbe,
natkozólag a kővetkező elvii kijelentéseket ellenkezőleg, az a cél, hogy azt eltávolítsák
tette:
onnan. Szembeszállnak azokkal a kísérle— Az Összes tisztviselők
szabadon tekkel, hogy egyes paritok számára propanyilváníthatják politikai érzéseikát. Mind- gandát csináljanak.
egyik tisztvilselö bármely párthoz tartozEzután Helfferieh alkancellár szólalt
hat. Ami a kifelé megnyilvánuló poiüliikai föl. Megállapítja, hogy az október 6-lki
terveikeit illeti, magától értetődően tartóz- plenáris ülésén tárgyi fejtegetéseit befejezkodást kell tanwsitaniok.
te, amikor a szónoki emelvényt elhagyta,
- Én nem kívánom, — folytatta — így tévedés az a felfogás, mintha beszédét
hogy a feljebbvalók részéről politikai megszakította volna. Sértő szót senkivel
nyomást gyakoroljanak valamely irány szemben nem használt. Ha beszéde hangját
ban az alárendelt tisztviselőkkel szem- kifogásolják, vegyék tekintetbe, hogy őt
ben. Én magam őrködni; fogok az alap- mielőtt még egyáltalán szólt volna, nem
evek megtartásán. A hadseregből is ki éppen barátságos közbekiáltásokkal üdvözölték és alig fejeziheHeót be mondatot közfogunk zárni minden politikai agitácíóí.
beszólások, megszakitásök nélkül.
Ezután megindult a vita, amelynek soI-ugano, október 8. Olasz .lapcik jelenrán Síeln hadügyminiszter Is fölszólalt. Kitük, hogy több miniszter elutazott a nyujelentette, hogy a hadisereg sok millió tagja gati országrészekbe, hogy beszédekét tartközt nem egy dolog másként alakul ki, sanak a népek megnyugtatására. Rómában
mint ahogy azt a hadsereg vezetősége óhaj- a kamara megnyitása miatt jelentékenyen
taná. Ha e?z irányban tévedések történtek, megnagyobbították a helyőrséget.

Politikai válság Németországban.
Berlin, október 8. A birodalmi gyűlés
szombati viharos jelenetei, amelyek Lgndesberg .szocialista képviselőnek az alddeutsoh
propaganda ügyében beterjesztett interpellációja irtán Stein hadügyminiszter és Helfferieh kancellárhelyettes szerencsétlen válaszai miatt lejátszódtak, nagy izgalomban
tartják a politikai életet. Belffeiich
távozásáról minf feltétlen bizonyosságról
beszőnek. Vannak hangok, amelyek kancellárválságot is emlegetnek és Michaelis
utódját
Kühlenmnnban
látják. Az a meggyőződés
alakult ki, hogy ha a szombati ülésen jelen
k f t volna Sclheidemann, — aki aznap nem
volt Berlinben — a helyzet még jobban kiélesedett volna. Igy azonban a centrumpárt
mérséklő befolyása kerekedett fölül és egyelőre békéltető tárgyalások indultak meg.

szociáldemokrata lap szerint Michaelis politikai látóköre nem valami tág, mert az alideu tsoh -p r opa g a n d a miatt beadott interpellációból előre láthatta volna, hogy itt nagy
politikai vita kerekedik.
Az egész berlini sajtó — n jobboldaliak
kivételével — élesen birálja ffeífferichnek
brüszk fellépését.
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Repülő támadás Galac
ellen.
STOCKHOLM: Az október 6-i orosz
vezérkari jelentés többek között a következőket irja: Október 4-én délután egy
órakor 30 ellenséges repülőgép megtámadta Galac városát, sok bombát dobott le, a
melyek épen olyan sok áldozatot követeltek a polgári népességből, mint a csapatokból.

Növekszik a francia
botrány-lavina.
Bern, október 8. Berni politikai körökben nagy figyelemmel kisérik a francia
eseményeket. Párisban most a Dreyfussafférhoz hasonló óriási botrány készülődik.
A szálaik a royalista Liéon Daudet kezében
futnak össze. Az ö munkáját jelzik gyors
egymásután: az Almereyda- és a Bolo-féle
leleplezések. A legújabb eseményekben?
Malvy beliigyminisz terne kihazaárulássaf
való megvádolásában a radikális köfetársasá'gi .és a reakciós royalista párt került egy
.mással szemben. Személyi vonatkozásain
tul ezért van nagy jelentősége Daudet
szereplésének. León Daudet-nak most már
a vizsgálóbíró előtt kell igazolni a Malvy
ellen emelt vádakat. Első kihallgatása alkalmával Daudet kijelentette, hogy a kezébep levő bizonyítékok szerint Malvy katonai természetű okmányokat juttatott Almereydához. A Bolo-azér legújabb eseménye a Mattá newyorki távirata, amely szerint a basa az amerikai milliókat Bérnstorff
gróf volt német nagykövet közvetítésével
kapta.
,
i

Berlin, október 8. A hétfő reggeli lapok
jelentése szerint a többségi pártok elhatározták, hogy az interpellációs vitía folytatását
keddre halasztják cl. A póthitelek mára kitűzött harmadik olvasása is elmarad, és javasolni fogják a póthitelnek a főbizottsághoz
való visszaküldését. A többségi pártok a főbizottságban felvilágosítást akarnak kérni
állami pénzeknek a hadseregben agitációs
Német flotta-akciótól félnek
célokra történt felhasználása dolgában. A
az oroszok.
A Lokalanz-eiger értesülése szerint a . nemzeti liberális frakciónak a tegnapi taReichstag teljes ülése után a konzervativek, nácskozáson résztvett képviselői még nem
Pétervár, október 8. A Rjecs egyik
a centrum és a szociáldemokrata párt kü- voltak abban a helyzetben, hogy végleges legutóbbi száma részletesen foglalkozik a
lön-külön üléseket tartottak, vasárnap pedig nyilatkozatokat tehessenek a párt magatarnémet flottának a rigai öbölben, Kronstadtpártközi megbeszélésre gyűltek a többségi tásáról. (M. T. 1.)
nál, vagy Révainál várható akciójával és
pártok. A birodalmi kancellár szombat este
Berlin, október 8. A szocialista és a jelenti, hogy a ttengerészeti miniszter is,
elutazott a főhadiszállásra, ahonnan hétfőn
délelőtt visszátért Berlinbe. A haladó nép- centrumpárti lapok egyhangúlag konstatál- jelentéseket kapott inár afról, hogy a né-,
párt vezére, Payer, szombaton hosszabb ják, hogy a birodalmi gyűlés szombati vitája me'.eik partraszállási kísérlete küszöbön
ideig tárgyalt Helfferieh kancellárhelyettes- a kormány súlyos vereségét jelenti. A jobb- áll. (M. T. I.)
sel és Retedern gróf kincstári államtitkárral
oldali sajtó viszont a vita külsőségeiből
a többségi pártok megbízásából, amelyek
vasárnap állapítják meg közös eljárásuk mó- igyekszik tőkét kovácsolni, hogy propagandozatait. Az iilés végén hire járt, hogy Mi- dáját ezzel is előmozdítsa. A többségi pártok
chaelis kancellár nyilatkozatot terjesztett a körében azt hiszik, hogy a birodalmi kantöbbségi pártok képviselői elé.
cellár engedni fog és olyan nyilatkozatot
Pétervár, október 8. A P.étervári TávRemény van rá, hogy ez a nyilatkozat tesz, amely a birodalmi gyűlésen megmenti
irati Ügynökség jelenti: Az előzetes parkielégítő lesz és igy a kancellárválság hullá- a helyzetet. Helfferieh azonban mindenesetlament titkos ülésén Czeretelli kijelentette,
mai elsimulnak. Helfferioh, akinek ügyetlen- re bukott ember.
hogy a demokratápártnak, a moszkvai ipasége tulajdonkép az egész vihart okozta,
valószínűleg maga levonja a konzekvenciárosoknak és a kadettpárt képviselőinek a
kat. Annál is inkább, inert nem teheti ki makormánnyal folytatott tanácskozásán Ígégát annak, hogy a többség a költségvetés
ret történt arra nézve, hogy a kormány,
harmadik olvasásánál nem szavazza meg a •
KONSTANTINÁPOLY: Hivatalosan je- erélyes lépéseket tesz a szövetségesek
fizetését. A Vorwárts szerint Helfferieh
lentik: Ellenkező híreikkel szemben .meg- konferenciájának egybehivása érdekében,
rossz szolgálatot tett a kancellárnak, miikor
távolmaradását azzal mentette ki. hogy állapítjuk, hogy az angolok Bagdad irá- hogy ezen a konferencián revizió alá vegyék a nemzetközi szerződéseket.
Michaelis noni számított politikai vitára. A nyában vonják vissza íőer ejüket,

Az orosz kormány revízió
alá veszi a nemzetközi
szerződéseket.

Az angolok Bagdad
irányában visszavonulnak
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R görög keleti szerb egyház patriárka nélkül.
— Beszélgetés dr. Letics György temesvári szerb püspökkel.
(Saját tudósítónktól.) Amióta Bogádnovits Lucián, u szerbek utolsó patriárkája,
misztikus módon a sebes folyású Acthe patakban lelte halálát, a görög keleti szerb
egyház patriárka, érsekmetropolita nélkül
van. 1913. őszén történt, hogy Bogdanovits
Lucián darabokra 'tépett holttestét kihalásztak a patakból, (hazahozták Karlovára, a
szerbek Rómájába és a családi sirboMlban,
elődje és nagybátyja: Biankoxüts
Qyörgy
pátriárka mellé helyezték örök nyugalomra.
Azóta gazdátlan a patrárkai szék. Nikolits
Miron. pakráci püspököt, a püspökök doyenjét bizta meg a király az adminisztrátori
teendők ellátásával. 1914. nyarán kitört a
szerb háború, a kormány felfüggesztette a
szerb egyház autonómiáját, feloszlatta a
kongresszust és ma, a háború negyedik évében még mindig nem kapta vissza az egyház sok évszázados autonomiáiát, a pátriárkái szék még mindig betöltetlen, a kongreszszust neim hívják össze, a szerb egyházi
nemzeti . vagyon ellenőrzés nélkül áll, ugy,
hogy a sok-sok milliós nemzeti alapok a
háború alatt deficitesek lettek, noha a pátriárkái jövedelem is az intercalare óta a
nemzeti alapokba folyik. A károlyvárosi
püspöki egyházmegye: Greuts piispck halála óta betöltetlen, a szerb egyház gépezete megállt, minden szerb tényező sürgősen
kivánta, hogy megszűnjenek ezek az állapotok, ismét az autonomla legyen úrrá az
elavult egyházi anarchisztikus állapotokon.
Ma alkalmam volt a vonaton dr. Letics
György temesvári püspökkel beszélhetni, a
ki Várady L. Árpád kalocsai érsekkel Temesvárról Budapestre utazott. A püspök
szives volt a szerb egyházat oly közelről érdeklő kérdésekről bennünket a következőkben tájékoztatni:
— A nyáron tartott görög keleti szerb
püspöki zsinat foglalkozott a gör. kel. szerb
egyház azon ismeretes sérelmével, ihogy az
egyházi autonomla fel van függesztve és a
pátriárkái szék még mindig nincs betöltve.
Minthogy a püspöki zsinat az egyetlen működő egyházi szerv, reánk hárult a kötelesség, hogy illetékes helyen megértessük az
autonomla működésének további szüneteléséből az egyházra háramló veszedelmet. A
kánoni törvényeink több igen fontos és egyházi szempontból nagy horderejű kérdés elintézését a patriárka személyes közreműködésétől, határozatától teszi függővé. Mint-

hogy nincs patriárka,. egyhangú határozatunk folytán küldöttségileg járt el a püspöki
kar Tiszánál, akinek memorandumot adtunk
át, amelyben pontról-pontra megcáfoltuk
azokat a háború elején fenforgani látszott
okokat, amelyek a inai állapotokat előidézték. A szerb nemzetiségű katonák hitvallást
tettek a negyedik éve duló háborúban, ihogy
a magyar haza iránti szent kötelességeiket
ép oly kifogástalanul teljesitik, mint a hős
-magyar katonák. Minthogy Tiszától nem
kati'unk memorandumunkra elintézést, újra
megsürgettük, köziben megbukott' a Tiszakormány és most a jelenlegi kormánytól
reméljük, hogy kéréseinket teljesiti.
— Igaz-e méltóságos uram, hogy a
szerb egyházi nemzeti alapok deficitesek lettek?
— Nem tudom, egy erre a célra kiküldött bizottság kezeli az alapokat, amelynek
Sevics -Mitrofán újvidéki püspök, dr. Konyovits Dávid zombori orsz. képviselő és dr.
Avakumovits horvátországi szerb ügyvéd a
tagja
— íMik azok a csak a patriárka személyének fentartott jogok, amelyeket még a
•helyettese: az adminisztrátor sem végezhet?
— A többek közt gazdátlan á károlyvárosi püspöki szék, mert püspököt osak a
patriárka szentelhet fel. De sok más fontos
ügy is nélkülözhetetlenné teszi a tényleges
egylházfejedeleni létezését.
— Megjelent a szerb iskolákra vonatkozólag Apponyinak valamelyes rendelete,
mely ugyanoly intézkedéseket tartalmaz,
mint a román tanítóképzőkkel szemben?
— Nem és nem is hiszem, hogy ilyen
rendelet megjelenne. A kultuszkormány az
Apponyi-féle régebbi iskolarendelettől teljesen ugyanazt -a célt érheti el. .Szigorúbban
ellenőrizheti az iskolák hazafias- szellemét, a
magyar nyelv következetes tanítását,
— Igaz, hogy a háború eleje óta bezárt
karlócai teologia és szerb főgimnázium újból megnyilik?
—- Igaz, november 1-én. A horvát kormány megadta az engedélyt és csak azért
késik, mert szemináriummá! kapcsolatos és
azt csak a közélelmezési kérdések megoldásával lehet megnyitni.
—- Várjuk az 'autonómia IhelyreáWitását. A szerb egyház magyar hazafiiassága
minden kételyen felül áll.
Aí. ./.
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Flandriában uj harcok kezdődnek.
BERLIN, október 8. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A harci tevékenység Flandriában déltől estig a Houthoister erdő és az
ypern—maisoini országot között jelentékenyen feléledt. Erös pergötüz előzte még az
angol részleges támadásokat, amelyek a
harcvonal egyes szakaszal ellen kifejlődtek.
Az ellenség által harcbavetett rohamcsapatok sehol sem jutottak előre, védelmünk
a tölcsérmezöben lekötve tartotta őket.
A

német

trónörökös

hadcsoportja:

A laon—soissonsi országút mindkét oldalán
a tüzérségi tevékenység az Allette-lapály
és Pargnytól délre fekvő fensik köjzött nagy
hevességgel folyik. Este Vauxaillenrtál több
francia század előretört, tüzünk visszaverte őket. A Maastól keletre állásaink és azok
mögöttes területe Samognleux és Bekauvaux között erös tüz alatt állottak. Tüzérségünk hatása leikötötte a franciáknak egy
Beaumonttól délnyugatra készülő támadását,
LUDENDORFF, első főszálláimester.

Az olaszok előretörései!
visszavertük.
BUDAPEST, október 8. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az Isonzó mellett a tüzérségi tííz számos ponton erösebben feléledt, különösen a bainsfzza—heiHgengelsti íen&ikon fokozódott jelentékenyen.
Gyalogsági harcokra csak a Gabriele-szakaszon keriil\ a sor, ahol éjfélkor olasz
előretöréseket visszavertünk.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Keleten nincs újság.
BUDAPEST, október 8. (Közli a minis'zterelnciki sajtóosztály.) Nincs különös
esemény.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
BERLIN, október 8. A nagy főhad iszáillás jelenti: Nem vejit nagyobb harcF
tevékenység.
LUDENDORFF, első föszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

POLITIKAI HÍREK.
-

Budapesti tudósítónk telefon jelentése. —•

(A választott bíróság domöu Mezőssy
ügyében.) A Mezőssy Béla fölomiveiésügyi
miniszter ellen a Világ hasábjain emelt vádak
elbírálására hivatott választott hiróság vasárnap két napos tárgyalás után meghozta Ítéletét. A választott bíróság, amelynek Mezőssy
Béla részéről gróf Dessewffy Lmii "és Sebess
Dénes királyi Ítélőtáblai tanácselnök, Magyar
Lajos, a Világ munkatársa részéről.dr. Szende
Pál és dr. Rónay Zoltán voltak a tagjai, báró
IVlmsich Gyula (közigazgatási bírósági elnök
vezetésével szombaton 'kezdte ®ieg az ügy tárgyalását. A tárgyalás teljesen fesztelen, formaságoktól, külsőségektől mentes volt. Iái sokónt Magyar Lajost (hallgatta ki a hiróság. Kihallgatása három óra hosszát tartott- Llobb
összefüggő vallomásban ismételte meg azokat a
vádakat, amelyekkel a minisztert cisasorozu
tában illette, felsorolta össze® bizonyítéknak
szánt adatait, aztán a választott hiróság elnöke és tagjai részéről hozzá intézett kérd.''
sokra válaszolt. Kihallgatása után a tárgya
iást vasárnapra halasztották. Vasárnap délután folytatta a zsűri a tárgyalást. Mezőssy
Béla földmivelésügyi minisztert hallgatták ki.
A miniszter nagy beszéde során adatokkal bizonyította a vádak igaztalanságát, Mezőssy
miniszter vallomása után az írásos adatokat
vizsgálta meg a bíróság. A négy óva hosszat
tartó tárgyalás után, mindkét fél részéről előterjesztett 'bizonyítékok birtokában, a választótt bíróság teljésen tisztázol t'tutk látl\a a tédyállást. Igy aztán nem volt akadálya annak,
hogy a. bíróság nyomban meg is iiozza döntését: Mezőssy Bélának az inkriminált közgazdasági tevékenységből egy filléinyi
egyéni
haszna sem volt. Kimondta ezért a hiróság.
hogy a miniszter hírlapi vád tárgyává tett eljárása egyéni tisztességét, politikai integritását seromiképeri sem érinti. Kimondta még a
bíróság, hogy Magyar Lajos egyoldalú adat óh
alapján irita meg a cikkeit, jóhiszeműsége mind
(tzowUtal kétségtelen, vitán kivid áll. A hatá
rozattal az ügy végleg lekerül a napirendről.

i|3*féá, lí»17, októlí&i- 9.

Az állami tisztviselők
országos gyűlése.
(Sípját tudósítónktól.) Az Állami Tisztviselők Országos Egyesülete vasárnap délután négy órakor rend kívüli közgyűlést tartott Budapesten a régi képviselőház üléstermében. A gyűlés igen viharos lefolyású
volt. Szenvedélyes kifakadások hangzottak
el. Az elnökség rendőröket rendelt- ki a gyűlésre, a gyűlés többsége azonban követeke
a rendőrök eltávolítását, ami tneg is történt.
Kossinszky Viktor királvi tanácsos izgalmas hangulatban nyitotta tneg az ülést.
Bejelentette, hogy a gyűlés napirendjén a
húsvéti közgyűlésen hozott határozat revíziója és a szolgálati pragmatika ügye szerepel. Húsvét óta a drágaság egvre fokozódott. A tisztviselők képtelenek a drágasággal lépést tartani. Lehetetlen, hogv amikor
a maga viszonyait mindenki a mostani helyzet szerint tudja módosítani, egyedál! nekik
kelljen garasokért dolgozni.
(Közbekiáltás:
KiuzSúrázrtak bennünket!) Minden kérésünkre azt mondják, hogv nincs fedezet, pedig
ahogy 3 vasutasok rizetésrendezésére meg
tudták találni a fedezetet, épp ugy a miénkre
is mód lenne. (Zajos helyeslés.)
Ezután dr. Biró Benedek felolvassa azt
a fölterjesztést, amit a rendkívüli közgyűlés
a miniszterelnökhöz intéz. A húsvéti memorandumban, úgymond, ö t ven -he üvenöt-s zá z
százalékos háborús segélyt kértünk, most
pedig azt kívánjuk, hogy 1917. november
1-tÖt a férfi s a női alkalmazoKük egykiránt
kétszáz, százötven,
illétve izáz
százalékos
háboríts segélyben részásiil)e;iek. Követeljük
továbbá statáriáüs joggal felruházott kormánybiztosnak a kirendelését, hegy gátat
vessen a további áremelkedéseknek. Ha a
normális költségvetésben: nem volna fedezet
a tisztviselők íizetésrendezésére. akkor a
többletet a háborús kiadások között, mini a
katonai illetményeket számolják el. Végül
kívánják a .szolgálati pragmatikára vonatkozó törvényjavaslatnak még az őszi parlamenti ciklus elé való terjesztését.
Klek Gyula követeli az .országos kongresszus összehívását. Indiiivánvozza, hogy
a kongresszus kebeléből küldjenek ki egy
nagybizottságot, amely őfelsége elé járuljon
és tőle kérje a tisztviselők helyzetének rendezését. (Zajos éljenzés és taps.)
Benei Antal felszólalása során incidens
történt. Amikor arról szólt, hogy egy tanító
sem kapta meg a négyszáz korona családi
pótlékot, egy tanító közbeszólt, hogv ő megkapta, mire nagy vihar tört ki. A közbeszólót megragadták és kivezették a teremből. Aj, elnök nagy zajban felfüggesztette
az ülést, majd ismét folytatták a vitát.
tiuszkó István felszólalása után Sándor
Ignác ötszáz szegedi tisztviselő rievében szólal fel. Panaszolja, hogy a szegedi beszerzési csoport számára nem kapott még máig
Sem szállítási igazolványt a szükséges burgonyához. (Közbekiáltások: Botrány!)
Rózsa Dániel szintén támogatja az elnökség felterjesztését és a tanitók sérelmeiről beszélt., Kovácsay István a nyugdíjas
tisztviselők nevében csatlakozik n fölterjesztéshez.
Pálfy Gyula a radikális blokk szerepéről beszél ós kijelenti, hogv a blokk tovább
folytatja szervezkedését. Hangoztatja, hogy
a radikális blokknak módjában lett volna a2
elnökséget kibuktatni, de megelégedett azzal, hogy tiz tagot hozott be a választmányba. — Szilágyi József, azt javasolja, hogy
indítsanak az állam ellen polgári (kártérítési
pert, azért, mert nem ad akkora háborús
segélyt, mint amilyen a drágasági percent.
Milcsók Árpád a pénziigvi tisztviselők
nyomorúságos helyzetéről beszélt. Elmondta, hogy egy tisztviselő nem bírta ki a nyo-

moruságot és a fokozott munkát és öngyilkos lett.
Kiss Roland indítványom, állapítsák
meg a d rágásági százalékot és ugyanannyit
adjanak a tisztviselőknek is.
Ezután Boross Géza iskolaigazgató akart
felszólalni, azonban lárma fogadta. Különösen a radikális blokkhoz tartozók, akik értesültek arról, hogy Boross ellenük akar
szólni, nagy lármában törtek ki. Amikor Boross nagy nehezen szóhoz itat. kijelenti,
hogy nem igaz az, hogy a blokknak módjában lett volna kibuktatnia az elnökséget és
hogy a választmánybn is trükkel juttatták
be az embereket, (Óriási lárma, közbekiáltások; Kenyér kell. nem blokk!)
Dr. Bugi Zoltán azt javasolja, hegy egy
küldöttséget vezessenek a közélelmezési miniszter elé és kérjék ő t hogy az élelmezés
körüli kívánságaikat intézze el. Több fölszólalás után, Zaborszky Jenő javasolja, hogy a
létminimumot a memorandumban háromezer
koronában állapítsák meg.
Robitsek Pál a tisztviselők szervezetlenségéről szól és kijelenti, hogy h 3 a kormány nem teljesíti a tisztviselők kívánságait,
kénytelenek átlépni azon a nvított kapun,
amely a szakszervezetekbe vezet.
A vita után dr. Andor Endre alelnök bejelenti, hogy a felterjesztésbe belefoglalják
az elhangzott indítványokat: a nötisstvisefők tisztviselőkké való minősítédériek a 3000
kttnom létminimumot.
kora telihakalmu
mánybiztos kiküldésének, a betegség e\tétére
való biztosítás és a szolgálán
pAikmatika
megalkotásnak kívánságát.
Ha kérelmeiket
nem teljesítik, akkor összehívták a rendkívüli kongresszust.
A kibővített memorandumot elfogadta
a közgyűlés. A gyűlés este kilenc óra után
ért véget

u h a n i a
Telefon: 872.

Héttőn és k e d d e n
október 8 - á n é s 9 - é n
J o e JenkSns, a mesterdetektiv első filmje,

l I l i téríi
detcktivdráma 4 dráma,

Dr» R e l n l g e r o r o s t

hazaérkezett.
ÓS'Óját ludQsttónktó}.) Dl". Rcinífíer Hermán®, .szegedi korMcti tiszti orvos, 3-ik hon*
vfédibiiszárezrddhclsi tartalékos főorvos harmadfélévi orosz hadifogság után szombatom,
•este bazaérko-zctt Noa-végiából, a,hol pár hónap óta. mint hadifogoly, internálva volt. Dr.
Reiniger inéig 1915-.be n, niint egy ngéstfségiügyi
osztag- paradicsom ka került hadifogságba Galíciába®, súlyos sebesüléssel. Körülfogták, nem
•tudott meÜeMilPi, de különben is has- és karlövése ©ean engedte volna. A jaslovi hadikórházak egyikébe vitték, aihol megismerkedett
Pavlov moszkvai egyetemi tanárral, aki mindent elkövetett megmentéséért. Kétszer megoperálta és ezeknek a mri'ítétekndk köszönheti
í'ölgyóg villását.
Később, fölgyógyiilóau a tál)., fogoly táborba került. Összesen .17 fogolytábort Járt végig
•másféléves hadi fogsága alatt. A legtöbb helyen nagyon jó bánásmódban részesült, de voltak városok, ahol szigorúan őniztílk és nrfe
akkor is szuronyos őr ál'lt a háttá mögött, amikor ia betegeket vizsgálta.
Norvégiába anjájus elején étlkezett üdülésre. Vele együtt ekkor 35 tisztet és 120 közembert szállítottak Norvégiába üdülni s volta imennyi Lüket internálták. De itt. má r teljes szabadságban éltek és a lakosság" kiváló szimpátiát .mutatott •irántuk. A tisztek egész hatalmas társas életet éltek. Eleintén ugy volt, hogy
a háború végéig mauadnak Norvégiába®, azonban később, .szeptemberben egy kizárólag norvégekből álló bizottság kiválogatta a i'ogiycfk
közül azokat, .akik mint csérorokfcantak h a z a térbetmek hazájukba. Ezem a vizsgálaton döntötték el, hogy dr. Reinigert hazaengedik.
A csereirokikaut-száilitm,á n y a mult hét
szerdáján érkezeti Bécsbe. Az állomáson Kábellá főhercegnő és leánya üdvözölték a rokka útiakat, akiknek fogadásária több áEiamá
méltóság is megjelent. A főhercegasszony
hosszasan beszélgetett Reiniger- orvossal, különösen az oroszországi egészségügyi szolgálat iránt érdeklődött. A fiatal főhercegnő is
•néhány kedves szót váltott vele,
Dr, Reitniger Budapestre .pénteké® .érkezett meg. Az állomásom felesége várta, akiivel
együtt érkezett Szegedne. Barátjai és ismerősei természetesen tömegével keresik föl atyja
házában,
,

Macedóniában minden
csöndes.
BUDAPEST,

írta: Paul R o s e n h a y n .

fogságból

október 8. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.)

Délkeleti harc-

tér: A helyzet változatlan.
A VEZÉRKAR FÜNÖKE.

A főszerepben Prof. Leon Raíns.
BERLIN,
szállás jelenti:

október 8.

A nagy főhadi-

A macedón

arcvonalon a

helyzet változatfan.

•

LUDENDORFF. első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtöosztály.J
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A Délmagyarország telefonjai
Előadások d. u. 6 fél 8 és 9 órakőr. Jegyek
előreválthatok délután fél 4 őrátől kezdve.

Szerkesztőség
305,
Kiadóhivatal
81.
aaaaetataaaaaaaaaBVMsareaaHBsaflaaaainaiMWMBftif

Szeged, 1Ü17. október 6.

itötdladt

ai

termelésnek hárnmnegyedré-ze csempészke/ekbe került. Ez az .oka annak, bogy sem a he'
fogyasztást, sem a hadsereg szükségletét n
Hnditermény r.-t. saját bevallása szerint nem
tudta kiolégnteui.
Vita a z uj p a p r i k a f o r g a t o m b a h o z a t a i a k ö r ü l .
Ezért van az, bogy maga „Szeged város
(Saját tudósitónktól.)
-Neliánv nappal
nél és minden más. terménynél a zár alá fogy a szl éfközönsége is teljesen paprika nélkül
ezelőtt beszámoltunk arról, hogv dr. Tcmesvétel csak egy gazdasági évre terjed, nem áll. A csempészet folytán a magán forgalomba
váry Géza helyettes rendőrfőkan r ány, ki•lehet az másként a paprikánál sem, mert Jceviilő paprika árak négyszeresei a maximális
hágás! biró egy asszonyt, aki a piacon csöhiszen egész természetes, ihogy az idei árnak.
A körülbelül 150 millió korona értékre bevespaprikát vásárolt a 'makszrnál s áron tépaprika egészen más termelési viszonyok,
lül, fölmentett az árdvágitási kihágás vádja
nagyobb napszántbér. más. kedvezőtlenebb csülendő termés csak a szabad kereskedelem
alól. \ fölmentő ítélet indokolása — mim azt
időjárás, más mennyiség és minőségben •mellett elégíti ki -a belí'ogyasztást, a hadsereg
megirauk — kimondja, hogy a makszimális
jött létre, mint a mult esztendei, ennélfog- szükségletét és produkál mintegy 80 millió koár ós a rekvirálás csupán a tavalyi termésre
va az idei paprikára u.i rendelkezés kellett rona értélkü idegen valutát és igy gyarapítója
vonatkozik, .az idei termés, utmg erre ujabb
volna. Miután azonban a Haditermény Rész lesz a nemzeti vagyonnak.
Csak a szaiba d kereskedelem képe® a varendelkezés nem történik, szabad forgalom
vény t á r sasá g 'köztii i va t a I n ak t eki n.fce n dő,
tárgya.
fönt ismertetett átirata folytán sürgős lutám érdekeket megvédelmezni, mert már a
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester
fölterjesztést tettem az Országos Közélel- maximálás előtt is kormányrendelet folytán
ezt a fölmentő Ítéletet ugyancsak a muít hemezési Hivatalihoz, mint legilletékesebb csak az vihetett ki paprikát külföldre, aki
ten indokolásával együtt szankcionálta a
fórumhoz, hogy vájjon a. mult évi zár alá valutái is kötelezettséget vállalt az Osztrák
paprikások egy küldöttsége előtt. A polgárvétel makszimális árak, stb. az kki pa.o- Magyar Banknál, illetőleg a deivisaközpontnál
mester ugyanis kijelentette, hogv nemcsak a
riikatermésre is vonaíkozrak-e. Addig mi sí- arra nézve, hogy a paprikáért befolyó külcsöves paprika, de az u.i termésből őrölt
dén érát re óvatosságra intern a gazdákat, földi pénznemeket közvetlenül az Oszt rákMagyar Bank, illetőleg a magyar állani renpaprika is .a szabad forgalomé, amig uj renamig ez a válasz meg nem érkezik.
del kezésére bocsájtja.
delet nem jön. Ugyanekkor természetesen
óvatosságra is intette a polgármester a megPálfy Dániel, n Paprikakereskedők, Terjelenteket,
akiknek figyelmébe ajánlotta, melők, Feldolgozók és Paprüka-moliiérok Dgy-ehogy vásárlásaikkal legyenek nagyon óvatosak, mert könnyen megtörténhet, hogy jön .sületének elnöke hétfőn a következő indítaz uj makszimális ár és igy nagy vesztesé- ványt nyújtotta be az októberi közgyűléshez:
ocoo
geket szenvedhetnek.
Tekintetes Városi Tanács!
Hűvös szél
A polgármesternek erre a kijelentésére
Kérem ia'1-ábbi ihid&tvámyointat a. sürgősség
érkezett meg a Hadrterménv Részvénytársa- kimomdás® mellett pártolókig' a legközelebbi dúdol odakünn és az eső monoton ikopácsotósság szegedi kirendeltségének alábbi átirata, közgyűlés elé terjeszteni: Intézzen Szeged - z.
amely figyelmezteti a város hatóságát, hogy kir. város törvényt) a tó sági bizottsága a ma- sai veri az ablakot. A nyár utolsó rezdülése
a lefoglalás az uj termésre is változatlanul gyar (királyi Miniszterelnök ur () Excelleneiá- is a),yeAiytiaiami.il eltűnt és a fájdalmasan moérvényben van, habár semmi külön intézke- iáiboz, amint a magyar kii bátyi kormány fejé- solygó, nap n^ár la felhők Mini fátyol ába temetdés erre vonatkozólag még nem történt. A hez sürgős feliratot, a paprika te rimielésséi; fel- fcetzetlt. .Az ősz, a szomorú felettien ősz bqrnlít
levél teljes szövegében a következő:
dolgozással, kikészítéssel és kereskedelemmel ránk. hitstelen és a reménytelenség szürke köfoglalkozó gazdasági válságba jutott több déibe borította az életet, amely vér virágos meNagyságos Polgármester ur!
Szegedi kirendeltségünk és bizományo- mint tízezer szegedi kisgazda, feldolgozó, mol- zőkön (keresztül menekült eddig a melegség és
sa'ffik egybehangzóan jelentik.
miszerint nár, karfár ós kereskedő érdekében a paprika a fény felé. A hideg eső most lomhán hull alá
Nagyságod a paprikatermelők és földolgozók szabad, korlátlan forgalmúnak helyreállításai tő a lélek'ré a kétség vad homálya fcihszijk.
egy küldöttségének kijelentette, hogy amig céljából. A felirat Mvátkozás®al arra, bogy a
magyar ikirályi Miniszterelnök ur Ö Exeellen- Meddig ta.it miéig és ml lesz velünk'?
ujabb rendelet a paprika zár alá vétele iránt
ciája programbeszédében a mezőgazdasági kisA kályhacső kapottam, barnás sziinteJen,nem intézkedik, az 1917 évi termésű paprika
emberek,. kisgazdák védelme mellett nyilatkozott
szabad forgalom tárgyát képezi, sőt az ár mutasson rá arra, hogy a paiprikaegyedánisá- iséggel mászik fel a falon. Alatta a hideg ra«tekintetében sem állanak fönn korlátozások, got elrendelő káros rendélet folytán nemcsak töráieg még hosszú állmát .alusstga ás bószodkiáBátorkodunk Nagyságodat
tisztelettel >a paprika termelésével, feldolgozásával foglal- jiyos •nyngiaieaunnal bújik meg a sarokban. Enfigyelmeztetni, hogy az 1505—917. M. E. sz. kozó szegedi kisemberek jutottak válságba, ha- nek is régóta volt piros az orcája, •mikor még
rendeletben sehol sincs szó arról, hogy an- nem ezek hadbavoimiláea következtében a fronnak rendelkezései csak az 1916 évi termésre ton harcolók helyett itthon dolgozó asszonyok, elégedetten sürögteik-forogtak körülötte az emvonatkoznak s igy az idézett rendelet vilá- családtagjaik is. Szüntesse niieg tehát a ma- berek. Most szinte íeuy egeit ő a n.éuniaságia (<*
gos értelme szerint, de az Országos Közélel- gyiar királyi kormány » paprika záralávételét, :h.a öiuikétoytolenüt is onelié állunk, fagyos renomezési Hivatal alelnökének, Nagy Ferenc dr. egy ed áruságát és legmagasabb árait, mely soöljuul vicsoriiti ráník a nyári szeméttől fektuzőméltóságának fölfogása szerint is, válto- rendelkezések következtében a fogyasztók az zasiztotit Kfisájia. Miiljteu jó volna fen Jót med.v
zatlanul érvényben van.
egész országban nem jutnak paprikához és az íimú és belencKini a haíkian 'sistergő, feADörő
Azért bátorkodunk Nagyságodat erre államháztartást is milliókra rugó összegekkel
tisztelettel figyelmeztetni, mert meg va- 'érzékenyen megkárosítják az adóbevételek és lángokba, Milyen jó volna hallgatni a nyöszörgő fa csöndes zokogásait, és a langymeleggyunk arról győződve, hogy fölvitágositásunk a kivitel megszüntetése folytán.
ben.
megpihenni iaz étet undok harcait,
után Nagyságodnak netn lehet szándéka az,
Ezen felárat- pártolás végett megküldendő
hogy a paprikatermelőket; földolgozókat és
A kályha csak fagyos fennhéjázással mokereskedőket azon kellemetlenségeknek ({egye a magyar királyi országgyűlésnek, továbbá
csatlakozás végett Pest-Pilis-Solt-Ki sku n vár- solyog és odakünn a széli'SÜviit. Az .abtatkiáblán
ki, amelyek n kormány rendeld
intézkedéseimegyének, a kalocsai érdekeltekre való tekin- ibe-vjéigődiik awth» a hideg és gyors steis széné se<el
nek ügyeimen kivül hagyásából elkövetett kitettet.
,
vágtat el az ajtó nyílás® alatt. A kéz már derhágások folytán érnék őket.
Az
indítvány
indokolása
többek
közt
elmedt egy k i s s é é* a letoeiet i*> láthatóvá válik.
Bátorkodunk még megjegyezni, hogy a
hadügyminisztérium szepieeuberi és október mondja, hogy a paprika zár alá'vétiele és maxi- Nemsokára az etöhiiiini'.lk.Ök után megjön, ia. tét
havi igényléseire még körülbelül 19 vaggon málása következtében a szegedi érdekeltek a is; a boii'zai!nt:®.s, rettenetes háborús tél, talán
paprika kiutalásával hátralékban vagyunk s Hadi tömény r.-t. 8 millió forgalma mellett
a negyedik la.z emberi .szenvedések végtelen
ezért is kérnünk kell Nagyságodat, szíves- több mint 571.000 koronát veszítettek, mely nem
feimpadján.
Az utcákra ráborul ismét a fejbér
áll
arányban
azon
keresettel,
amelyhez
a
Hakedjék törvényhatósága területén sürgősen
ditermény
r.-t.
<
a
paprik
aagy
edáruság
folytán
hótakaró és az ai,lakon megjeleiMitfe a fagyvioly intézkedéseket tenni, amelyek alkalmasak
arra, hogy az összes érdekeltek értesüljenek jutott. Csak magán a minősitetlen merkantil- rágok. A kályha gőtéit redőzete borúsan mered
arról, miszerint az 1917 évi termésből szár- papri'kán, melyből mintegy 7 vaggon van még ia levegőbe és ki tudja talán a némaság® ívmn
mazó paprikát is csak n Haditermény Rész- a termelőik kezében, az érdelkeltek- vaggomon- fog felenged ni akkor seren...
vénytársaság bizományosainak, illetve albt- ként 180.000 koronát veszítettek. Az ármegállaA rideg őszi eső egyhangúan kopog az ablazományosainak csak a maximális áron sza- pifőbizottság ugyanis, melyre a termelők meghívást sem kaptak, ezen f a j paprika árát ki- kon. A szél tovább dúdolja szamom me u d ü á i t
bad eladniok.
logramonkint Kalocsán 8—12 (koronáig, SzeDr Somogyi
Szilveszter polgármester geden pedig 0—14 koronáig állapitotta meg. és a közelgő tél fantomja bomisam lopódzik a
az üggyel kapcsolatban a következőket mon- holott, ezen minősitetlen merkantil,paprikát szivekbe;
dotta:
külföldön, Németországban a záralávétel előtt
— Miután a szegedi kihágási biró nr 28 koronáért, helyezték el kilogramónként, te— Kitüntetés. Báró vizeki Tallián Tibor,
ugy értelmezi az áprilisi zár alá vételi ren- hát vaggononként 280.000 koronáért.,
egy repülőszázadba beosztott 3. honvéd
deletet, hogv tekintettel arra. miképp a
A helytelen ellenőrzés Ikqfvetkeztében, a szárezrodbeli tartalékos f ő h a d n a g y n a k a
gabouancmiiekriél, tengerinél, hüvelyesek-
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félté dicsérő elismerés másodszor — a ka re- vezérigazgató, Várnai Ármin osztályfőnök
dők egyidejű adományozása melleit — tudtul
(Első-magyar biztosító társulat), Ribtíry M.
adatott.
vezérigazgató, Msayer Frigyes aligazgató,
— Biztosító társulatok értekezlete Szege- Székely Benő aligazgató (Fonciere, pesti
den. A Délmagyarország egy hét előtt már hiriil
biztosító intézet), fíömöri Viktor aligazgató
adta, hogy a biztosító társul átok évi rendes (Hazai általános biztosító társulat), Noske
értekezletüket Szegeden fogják megtartani. Konstantin vezértitkár, dr. Seimlörfer Miksa
Első ízben történt, hogy a választás magyar vezértitkár helyettes (Gyári viszbiztositó
vidéki városra esett és érthető, hogy ha az kötelék), Matthes Hermáim (Lipcsei tüzbizértekezlet megtartására magyar vidéki vá- tositó társulat), Mihályi Zoltán vezérigazgarost jelöltek ki, a legnagyobb magyar vidéki tó, Fischl Géza aligazgató (Magyar-francia
városra: Szegedre gondoltak, amely már biztosító társglat), Zita Ferenc igazgató,
falai között üdvözölheti a különböző biztosító (Moldavia, biztosító társulat), Uümann Gusztársulatok vezetőit ás intézőit. Vasárnap dél- táv igazgató, Gelliier Adolf vezértitkár, Széután érkeztek meg a biztosító társulatok ki- kely József magyarországi képviselő (Oszküldöttei, számszerint harmincegyen és ma
trák-elemi biztosító társulalt), Maneles Henmár meg is kezdték konferenciájukat, ami rik igazgató, Trebitsch Ignác magyarországi
négy napig fog tartani. Nagy horderejű kér- igazgató, Fey Emil, császári tanácsos, vedések kerülnek a konferencián megvitatásra, zártitkár, Witz Lipót titkár, (Phönix biztoamik szabályozni fogják a társulatok és a sító társulat), Piotrowski Edmond igazgató
biztosítók érdekközösségét és amik hihetőleg (Providentia általános biztosító társulat),
alkalmasak lesznek arra, hogy a biztosítás Hq-st Emmámiel, császári tanácsos, elnök,
köz- és nemzetgazdaságilag fontos intézmé- Steinhardt
Emil magyarországi igazgató,
nye minél nagyobb elterjedésnek örvendjen Reich Gyula ügyvezető (Tricsti általános
a jövendőben. A konferencia anyaga oly biztosító intézet). A konferenciákon rácalnagy, hogy a kiküldöttek egy kevés megsza- más) dr. Frigyessy Arnold, az Adriai biztokítással reggeltől estig tárgyalnak. A követ- sító társulat vezérigazgatója elnököl.
kező kiküldöttek vesznek részt a négy nap— N a g y F e r e n c államtitkári k i n e v e z é s e
a
hivatalos lapban. Jelentettük már, hogy a
ra terjedő konferencián: Frigyessy Arnold
k i r á l y dr. Nagy Ferencet, Miskolcz város fővezérigazgató, Reiner Mihály (Adriai biztoispánját, az Országos Közélelmezési Hivatal
sító társulat), Sachomel Alfréd, császári ta- alelnökét, államtitkárrá nevezte ki. A kinevenácsos, igazgató, Popper Gyula, vezértitkár zés a hivatalos lap vasárnapi számában meg(Bécsi biztosító társutlat), Raabe 11. C. ve- jelent.
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter előzérigazgató, Hoppé Ernő ügyvezető, Wtirm
terjesztésére
a király Elekes Gyula szegedi
Adolf ügyvezető, Jahn Károly főnök (Duna
törvényszéki tanácselnököt a szegedi ítélő tábbiztosi tó társulat), Dalabán Adolf helyettes lához bíróvá n,evezte ki.
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Hétfőn, kedden, szerdán és csötörfökön.

Heim Géza báré
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tüntetése a Mária Terézia-renddel
Őfelsége Károly király által.
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Miklós ügyvédjelölt,

tartalékos főhadnagy eljegyezte dr. Kószó István Szeged II. kerülete országgyűlési képviselőjének és .nejének, /született Szabó Ételnek
leányát, Etelkát.
— Tanítók napja. Vasárnap a Tanítók Háza

javára gyiijtőnap volt Szegeden. A jótékonycélu népünnepélyt, a Széchenyi-téren tartották
inog, ahol ez alkalomra .sátorokat -állítottak
fel. A bűvös idő nem kedvezett a gyüjtőnapnak, a közönség mégis kitartott a szépen sikerült ünnepélyén. A /szerencsekeréknél és a
konfetti-sátornál nagy volt az élénkség, de számos látogatója akadt a többi sátornak is. A
honvéd- és utász-zenekarok délelőtt és délután
/fölváltva -szórakoztatták a közönséget. Este
kilencig Ívlámpák világrtották be a Szécihenyit-eret, amely késő estig -népes- volt. A tanítók
hadi árváinak a népünnepély jövedelméből szép
összeg jut. A igyüjtőnapot lelkes tanítók és tanítónők közreműködésével Jánossy Gyula tanfelügyelő rendezte.
— Előléptetések. Tibor István 5. honvéd
/gyalogezredben; -tartalékos -hadnagyot főhadnaggyá. Rákos Ern-ő, Kesserü Imre, Kovács
Arpáld, Klucsik Ferenc, Pálffy István, Tóth
Lajos, Vékes Bertalan és Mandel Árpád 5.
11 o nv éclg y a 1 oge z r ed! b e 1 i
zászlósokat
111 a d n a gyokká léptették elő.
i
— Elhunyt szegedi ügyvéd. A szegedi
ügyvédi karnak egyik legszimpatikusabb tagja volt dr. Forogó József, aki e hó 5-én harctéri
szolgálata közben hirtelen meghalt. Haláláról
a.pósáí, Lindenfeld Bertalan, cukorkagyárost u
következő távirattal értesítették. AllomásparaiK-snolksng Szeged. Kérjük értesíteni az Első
Szegedi Cukorkagyár tulajdonosát, Lindenfeldet, hogy veje, dr. Faragó József, tartalékos főhadnagy, október 5-én déli 12 órakor hirtelen
-meghalt. 58. dandárp-aranes-nokság. Faragó József 31 éves volt, nyolc éve nős és -halálát feleségén ós kisleányán öriviil kiterjedt rokonság,
1
gyászolja,
• i
— Értekezlet a k a m a r á b a n
z á r ó r á j a miatt, A kereskedelmi

a z üzletek
minisztérium

sürgős véleményt Ik-ér a kamaráktól az üzletek
zárórájának és a vasárnapi mai nk a szünet nek
u j szabályozásáról. EHben az ügyben kedden
délben féltizenkettőkor a /kamarában értekezlet lesz.
— A Meinx-pör. A temesvári hadosztálybiróság .nagy tárgyalását hétfőn folytatták »
szegedi törvényszék esküdtszéki termében. A
tárgyalás hétfőn -semmi -szenzációt nem hozott; -a nap okiratok föl olvasásával telt el, a
melyből azt igy-e/keztek megállapítani, hogy
mennyi pénzt kaptak egyenkint a vádlottak.
A tárgyalást kedden folytatják.
— Érdekes sajtóper. Érdekes sajtópert
tárgyal kedden délelőtt, a, szegedi ítélőtábla.
Mayor József az Újvidéki Hírlap főszerkesztője engedélyt kért és kapott az újvidéki törvényszék elnökétől, hogy egy nagyszabású
liszt-csempészet ás /közhivatalnokok1 megvesztegetése ügyében a bírósági iratokat a tárgyalást megelőzőleg közölhesse. Az iratok közt
volt az újvidéki határrendőrság összefoglaló
jelentése, amely súlyosan kompromitáló ténymegállapdtá-sokat tartalmaz dr. Buday Pál kul-a-i főszolgabíróról, amely-eket a cikkíró teljes
lényegükben ismertetett. Buday Pál ebből kifolyólag sajtópert indított, Mayor József ellen, aki hivatkozott a törvényszéki elnök engedélyére, hogy -az iratokat közölhesse és hivatkozott arra, hogy az iratokat hűen és színezés nélkül (közölte, végül, Ihogy kész minden állítását bizonyítani. Közben dr. Buday -ellen a
zöm/bori törvényszéknél bűnügyi és ezzel párhuzamosan a megyénél fegyelmi eljárás indult. Az újvidéki törvényszék nem adott helyet
Mayor bizonyítás iránti kérelmének, hanem
felmentette azon a eimen, hogy engedéllyel és
hiien közölte az iratokat. Az ügyész felébbe^
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sí folytán tárgyalja kedden a tábla dv. Btulay
Pál ügyét, akit közben az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke állásától felfügg esztett.
— Jsmét
e/tünt.
Már hetek ótia kénytelen tapasztaltai a
•szegedi közönség, IkiüÜlö nőisem a ke resílcedövilág, hogy az aprópénz, főiképpen a vaskétfiflléres eltűnt a forgalomból. Mimitlhia láthatatlan kezek eigy helyre iborditják volna az u j
vaskétifaffiineet, ez a háborusaMte hitvány kis
pénzdarab eltűnt. A bromzik ötfilléresek eltűnését lamnalk idején meg1 magi ehetett valamiiképp magyarázni, mert állítólag egyes nagyobb ézclőtulajdonosok a nagy réagálicon
utgy véltek segíteni, hegy marás utján kivonták a néztaríalmat ia hronapénzekből,
Ihogy a ÉBŐl'őpenmetezésnál felhasználják. Főkép ez is indította az Osztrák-Magyar Bankéit arra, hogy fcr.onz pénz helyett uj vaspénzt veresen. Be ho.gy a miniden róatartalíom nélkül' levő vaspénz hova tűnt rt, n<ym
tudijuk megérteni.
Nap-nap után megismétlődnek a közönségre éé az üzlettulajdonosokra egyaránt
kellemetlen jelenetek, hogy a ibollbos nemi 'tud
Visszaadn 1, ha törtélneteseu .az összeg fillérefcre megy (ki. Ilyenkor vagy a vevő, vagy
áfz eílíadó marad adó.s ia fal létekkel, anert
(hiányzik iaz aprópénz. A villamoson is nehéz
állapotúik vannak. A tázenikétfilléres szakaszjegyet huszí'illérrel kénytelen a közönség' megváltani, mert a kalauzaié nem tud visszaadná és a (kíataiuznőket nem is lehet okolná, mert
képtelenek az aprópénzt előteremteni, amá
pedig — tekintve a. villamos forgalmat — eleugedlheteítfejiüö; szükséges. Ez az esset áll
fenn ia káVéliázabibon, vendéglőidben és minden egyéb olyan helyen, ahol vsak az aprópénz elengedhetetlen kelléke a mindennapi
életnek.
•Ezen az állapodon segíteni kell. Fel
kutatni a táitkcis pénzelnedtőket, ha vannak
ilyenek, vagy 111 a kevés <a pénz, veretni kell
belőle annyit, hogy a •mindennapi kereskedelmi élet ne bénuljon meg és hogy a közönség' -ne legyen kitéve minduntalan az aprópénzhdánnyal járó IkellemeUeBségeknek.
— Félmilliós

sikkasztás

a

fővárosban.

"Budapestről jelentik: Flax Oszkárt, a Lord
és társa fakeres'kedő cég cégvezetőjét, a rendőrség letartóztatta, A cégvezető félmilliót sikkasztott. A gyár a háború alatt több katonai
epületet készített. Többek között Lord és társa
építette a bécsújhelyi hangárokat is. Minden
nagyobb építkezésnél előleget szoktak adni a
munka vezetőjének. Az előlegeket a cégvezető
utalványozta. Ezekből az összegekből követte
el a sikkasztásokat a cégvezető. A főnökök
előtt Flax a sikkasztást beismerte. A cég feljelentésére a rendőrség letartóztatta. Flax
fényűző életmódot folytatott. A házkutatás alkalmával kétszázötven koronás füzőscipőt és
még in ás harminc cipőt találtak nála. A rendőrség Flax lakásán bünügyi zárlatot rendelt el.
— Rendelet

a cipőáruk

szállításáról. A

hivatalos lap vasárnapi számában rendelet jelent meg a cipőáruk szállításáról. A rendelet
szerint, cipőárukat külföldre csakis szállítási
igazolvány mellett szabad szállitani. A szállítási korlátozás a használt állapotban levő cikkekre is kiterjed.
— A polgári iskolai tanárok soria.

Buda-

jelentük: A polgári iskolai tanárok országos egyesülete vasárnap igazgató-tanácsi
ülést tartott. A fizetésrendezés ügyében azt
kívánja az egyesület, hogy polgári iskolai segéd íauár ok a tizedik fizetési osztályba, a rendes tanárok a kilencedik fizetési osztályba kerüljenek, továbbá hogy az igazgató és a rendes
tanárok .előtt a hetedik fizetési osztály is megnyíljék. Ezután a polgári iskolai reform és a
tanárképzés kérdését tárgyalták. Általában az
a nézet alakult ki, hogy a polgári iskola és tanársága méltatlan anyagi és erkölcsi ellátásának a tanárképzés rendezetlen állapota az oka.
Ezért a legközelebbi közgyűlésre ez a tárgy
k grill napirendre azzal, hogy a Paedagógiiüu
pestről

és az Emébet Nőiskola formailag is főiskolai
rangra emeltessék.
— Ujabb háborús rendeletek. A hivatalos

lap vasárnapi száma a közélelmezési miniszternek több rendeletét közli. Elrendeli a miniszter, hogy október hó 10-tól kezdve belföldi
forgalomban a leölt sertést, akár felére vágve,
akár kisebb részekre darabolva, továbbá mindennemű sertésterméket a város vagy a község területén kivüleső helyre csupán a megállapított szállítási igazolvánnyal szabad szállitani. Ezt az igazolványt az elsőfokú hatóságok
saját hatáskörükben csak akkor állithatják ki,
ha a. küldemény egész, illetve félsertésnél a két
illetve négy darabot, szalonnánál vagy zsírnál
az ötven kilót, nyers vagy füstölthusnál ugyan
csak az ötven kilót meg nem haladja. Minden
más esetben elsőfokú hatóságnak a közélelmezési minisztertől kel] felhatalmazást kérni
a szállítási igazolvány kiállítására, — Egy
másik rendelet a tehéntejből és juhtejből készült t emlékeknek igazolvány mellett való
szállítását szabályozza. E termékeket október
10-től kezdve csak igazolvány mellett lelhet
szállitani, amelyet az elsőfokú hatóságok állítanak ki. — Egy harmadik rendelet kibővíti a
a zöldség- és gyiimölcsforgalmi intézőbizottság hatáskörét, amennyiben az almát, 'birsalmát. körtét, birskörtét, szőlőt, diót, mogyorót,
kajszinbarackot, őszi barackok, cseresznyét,
meggyet, valamint több konzervfélét a bizottság rendelkezése alá bocsátja. Ezek szállításához szintén igazolvány kell.
— Fiume sölé 4 ben. A fiumei légszeszgyár
táviratilag értesítette Fiume város tanácsát,
Ihogy e hó 1-től kezdődőleg légszeszfogyasztóiuak sem világitógázt, .sem főzőgází nem szolgáltathat, mert szénikdíszletei kifogytak.
^ffiaBiiRsnuettsaBKicsHHBaBsaBaBEVBaaassaaasaaasssBBax
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MüSOR:
Előadások kezdete hétfőtől fél 8.
Kedd: Lear király. Tragédia, páratlan kétharmados.
Szerda: O fensége kalapja. Komédia, páros háromharmados.
Csütörtök: Tosca. Opera, páratlan egyharmados.
Péntek: először. Márványmenyaszony.
Operett, páros
kétharmados.
Szombaton: Mdrványmenyaszony.
páratlan
háromharmados. Operett.
Vasárnap délután: Rip van Winkle. Regényes operett.
Vasárnap este: bérletszünetben
Máványmcnyaszony.
Operett,

Buttykay Ákos •persítje. A kiváló zsnsiró, Buttykay Ákos operett zenét irt Földes
Imre szövegkönyvére. A clarab Spanyolországban játszik és főalakja egv magyar fiu.
Az uj -magyar operett előadási jogát & Király
Szinház szerezte meg.
Uj szinház Budapesten. Faludiék, akik
két színházat: a Vígszínházát és a Városi
színházat igazgatják, uj színházat készülnek alapítani, még pedi ga Lipótvárosban, a
Pannónia-utcában. Az uj szinház az Intim
Szinház név alatt létesül és noha még a tervei sem készültek el, de már egész sereg elfogadott darabja van.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadóhfiajdonos: Vártray L.

Hbü! mese as MHM, fison a

f"

m e s é s e k , mert a s z a k m ű h e l y é b e n javított írógépek tényleg mesések.

AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORSA:
Kedden: A kétlelkű férfi. Detektivdráina 4 részben.
Szerdán: Kismct. Bünügyi dráma 4 felvonásban.
Csütörtökön : Kismet. Bünügyi dráma 4 felvonásban.
Pénteken: Tatárjárás. Szinmü 5 felvonásban.
Szombaton: Tatárjárás. Szinmü 5 felvonásban.

A VASS MŰSORA:
Vasárnap: A tilosban. Vigjáték 3 felvonásban és Gróf
Clauden vagyona. Detektivdráma 3 felvonásban.

AZ APPÖLŐ MŰSORA:
Vasárnap: A kazánház titka. Bünügyi dráma 3 felv.

— A gyónás szentsége.

Ma mutatta be a

Korzó-mozi a magyar filmgyártás egyik leghatásosabb alkotását, A gyónás
szentségét.
Nem irodalmi témával van dolgunk: egy izgalmas, rejtelmekkel teli bünügyi történet, melyet egyenesen a vetítő vászonra találtak ki.
A mese feldolgozása, valamint a rendezés dr.
Janovics Jenő bravúros munkája.. Az egyik
-zerepet is ő adja megrázó erővel. Mellette
partnere a legkiválóbb magyar mozidiva
fíerky Lili nyújt nagyszerű alakítást. A Corvin filmgyár nagy áldozatkészséggel állította
ki ezt a pompás filmet, melyet a Korzó-mozi
még három napon át tart műsoron. Ugyanezen
műsor keretében látható báró Hei-m Géza kitüntetése a Mária Terézia renddel és egy kacagtató bohózat: Vgróczi szerelnie.
— A kétlelkű férfi. Joe Jenkins lesz az
idén a közönség legkedvencebb detektivje történetei telve vannak ötlettel izgalmas fordulatokkal. A detektívet Prof Léon Rans, a legkiválóbb német -művészek egyike alakítja. A
csoda májom
pompás bohózat egészíti ki az
Uránia keddi műsorát.

Kapható

legjobb v . v .
gyártmány.
Sebők Mihály, vasüzletében
Szeged, Valéria-fér.

r ó g é p s z a l a g s z é n p a p i r stb. uj é s h a z s n á l t
í r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak
SZEGED, S z é c h e n y i - t é r 8 .
Teleton. 3 3 6 . s z .

avsksbbbbbbbbbbbbbbbbbbsbbflbbbbbvbbbbbbbbvbbsbbbbb*

Krémet- H.
Kossuth L a j o s - s u g á r u t .

Mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. — Férfi- fiu és
leányka-kalapok.
Telefon 773.

B

Telefon 7 7 3

utor- és régiségüzlet
Winkier Sándor Szeged,
m i m KiliiB-y. 6. Talaton 15-06.
Moűepn fis ffigl butopoü. ualamlnf
a n t i M u a h ufitelB fis eladása, ifilopa legmagasabb M veszel.

tüdamkal

Délmagyarország
e l ő f i z e t é s i á r a

egy évre .

S z e g e d e m

.

.

28.— kor.

félévre
. .
negyedévre .

.
.

Í4. —
7.—

egy hónapra .

2.40

Szeged, 1917. október 9.

ÜjÉL-MÁÖYAiSÖBSKÁCI.

S u p e H ö r p r í m a K 17.—
Caramelia
Kapható

K 18.—

Bokoflláí

Valéria-tér.

Kosáráruk,

A A A.A A . A A

férfi és női divatcikkek
legnag$»okb ralctára* —

ffefeáruk,

S z e m e r e Ggörgg

A A A A A A . A A A

A drága forint.

jfésüáruk

Ára 4.— kor.

v e g y e s h á z t a r t á s i - é s piperecikkek dus vál a s z t é k b a n EegeSönyöse&ben s z e r e z h e t ő k b e :

Arcübasev

Fritsch Anna Íícketeáruházáb m

A félfékeniység.

a
Legmegbízhatóbb cég, a
Legolcsóbb beszerzési forrás.

S Z E G E D , Széchenyi-tér 8.

(Jerney-ház,
Korzó-mozival szemben. Telefon 1 5 05
Az üzlet déli órák alatt is nyitva van.

Ára 2.89 kor.

Gábor Andor

Doktor si2iikL

Hirdetmény.
Értesítem a város lakosságát, hogv a m. kir. Ministerium 3387(917. M. E. sz. rendeletével mindennemű
természetes, és mesterséges szálas takarmányt, mindennemű szalmát és mindennemű egyéb tömegtakarmányt
(töreket és polyvát, tengeriszárat és fosztárt, cirokszárat,
lonib-takarmányszárt s t b ) még pedig valamennyit tekintetnélkül a felhasználás céljára, zár alá vettnek
mondotta ki, aminek folytán a birtokos a zár alá vett
készletét fel nem dolgozhatja, el nem idegenítheti,
hanem tartozik további intézkedésig a fentebbjelzett
takarmánykészleteinek kellő megőrzéséről gondoskodni.
Kivételt képez az a takarmánymennyiség, ame'vre
a birtokosnak saját állatállományának ellartására szükséges, amely mennyiséget a birtokos e célra felhasználhatja.
Aki a fenti rendelkezést megszegi, vagy kijátsza,
vagy annál bár mi módon közreműködik, amennyiben
cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem
esik kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással és 2900 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel
büntettetik. Ha megállapítható annak a nyereségnek a
mennyisége, melyet a tettes cselekményévél illetéktelenül elért, az alkalmazandó pénzbüntetés 2000 koronán
felül a megállapított nyereség kétszeresével felemelt
összegig terjedhet.
Azon készlet, amelyre nézve a kihágást elkövették,
clkoboztatik.
Minthogy ezek szerint a fentebbjelzett takaimánynemíick közvetlenül a termelőktői nem szerezhetők be,
felhívom mindazokat, akiknek állataik eltartásához
szükséges takarmányuk nincsen, vagy nem elegendő,
uey szükségletüket á Damjanics- utcai szénatelepen a
felhívástól számított 8 nap" aiatt jelentsék be, hogy
azok alapján a szükséglet megállapítható, s annak kiutalása a takarmány forgalmi részv.-társaság utján megkérhető legyen.
Szeged, 1917. okt. 8.
Ad. 10064(917. eln. sz.

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

Széchenyi-tér 17,

cscköfíies-íi.

Telefon 8 5 5 ,

Telefon 8 5 4 .

Ára 10.60 kor.

Móricz Zsigmond

Pacsirtaszó.

ieres §c@es§

Ára 3. — kor.
Peterdy Sándor

1 és 2 lóra használható, eladó,
.v.v.
Iskola-utca 23.
.v.v.

A kétcellni éwa.

Ára 3.20 kor.

Mathers lielén

J8o a rozson át.

ikbbbbehbanh>b«bakbsgaaaiiaase!eas»
I n a d v a l a m e l y testf á s z s f Ugy hasznúja «
dr. Leinzfnger-féle kmrőháit szert, Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szepiéd,
Széchenyi-tér.
250

Fájós foíjára végvár
mielőbb a híres Lein* inger-féle í o g c s e p p b ő !
üvegje 70 füié-ért
haté Leinzfn e? Gynla
győgys?ertíribsH Szeged
Széchenyi-tér.
25Í

Waitutilás,
feajkarp?
G y o m o r b a l o s o k • dic s é r i k a Leizinger-féle f ersan elmúlik » Lsíe>yoraoresepp jő hatását, z nger-féle „ C h i SJ 3 ö a j
z e s z " által. Ars K 3.—
U*ve;-js I koronáért kap- sKapható
Leinzinger Gvuií
ható
Leinzinger Gyula, gyógyszeríárában
Szeged,
? yós?vszertírában Szeged. Széchenyi-tér.
25f
*>zéchenyi-<ér.
250
Legjosfofe h s j i e & f ö m
ó m á g o s a n elismert Leinzinger féle. Ara 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyuls
gvogvszeríárábas Szeged,
Széchenyi-tér.
n

f H S ő s z is 1 é s elSeis
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorerl.
használja.
Ara
2.—
Kapható Leinzinger Gyula
ygógvszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
250

Ára 7 — kor.

SieSler Gottfried
"SS?. í5b » ea

1 UífóOíÁra 80 fillér.

Andrefev Lconid

Lázár
Ára 60 fillér.

Cudar gyönyörök.
Ára 1.— kor.
Péezely József

Észszel éS az ember.
Háló- és ebédlő-berendezések,
faliórák, s z é k e k , a s z t a l o k s
e g y é b bútorok k a p h a t ó k :

k ö n y v s z e k r é n y e k , í r ó a s z t a l o k , fotelok* tükrök, k é p e k , g r a m o f o n o k ,

I C l ^ i y F I F P i F ^ l f y f F f
^ 5-IN O
ft-I
I-fc.,

Fekeíesasa-útca 16. szám.
Keleti-palota, Telefon 8 3 6 .

Ára 80 fillér.
Ráskai Ferenc

A budai ház,

Zálogcédulákat é s régi ékszereket l e g m a g a s a b b árban vesz.

,

Ára 4.— kor.

Móricz Zsigmond

G y á r o s o k

Magyarok.

f i g y e l m é b e

„IGNIARIS"

Ára 3.50 kor.
Szakái Géza

szénelem

Agyakorlati fényképezés

szabadalmazott lángélesztő-szer használata által

szén mennyiség

a

Az „Igniaris" vízben feloldva a
szénre locsolandó. Ezáltal nemcsak a jó kőszén, hanem koksz,
barnaszén, lignit, turfa stb. fűtő-

kazánfüfésre,
kemencehevítésre
válik alkalmassá.

anyag ugy
mint

Mz

Lu < Terka
Nincsen salak, nincs többé fekete
füst. Az „Igniaris" használata a
kazán falaira semmiféle káros
hatással nincs. Egy vaggon szén
impregnálásához 2 5 0 0 gramm
igniaris szükséges, á r a :

ésTapsa
Budapest,

Ára 4.80 kor.

i

Tüz.
Ára 4.— kor.
Méray-Horváth Károly

Örök tüz.

100 korona.

V., Honvéd-utca 38,

Ennél kevesebbel nem szállítunk.

Ára 4.40 fillér,

Prospektust k é s z s é g g e l küldünk!

i

A többek között a cs. és kir. osztrák Közélelmezési Hivatal az 1917—18. évi fűtési évadra nagyobb
mennyiségű „ l g n i a r i s " - s a l látta el magái, mert bebizonyosodott, hogy az „ I g n i e r i s " használata által
a fűtőanyag elégése egyenletesebbé vált, jelentékenyen magasabb hőt fejlesztett és állandóan izzó
parazsat tartott.
Szervezetet keresünk a magánháztartások számára !

Vidéki képviselők k e r e s t e t n e k !

Kaphatók:

L.

könyvkereskedésében SZEGED, Kárász-utca

Nyomatott Várnay L„ könvnyomdájában, Szeged, Kárász- utca 9,

...

Vál*I13fj

9.

