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fi kancellár ujabb kijelentéseket tett
a békerezolttcii alapján.
Capelie tengerészeti államtitkár szenzációs leleplezése
a német flottában mutatkozó forradalmi jelenségekről.
,A birodalmi gyiiiés kedden iilést tartott,
amelyen a kancellár felszólalt és ujabb nyilatkozatot tett Németország békefeltételeiről.
A birodalmi kancellár visszatért az alldeutseh háborús .propaganda tárgyalása kapcsán fölmerült ismert incidensre és 'kijelentette, hogy a hadseregben felvilágosító munka folyik. Németország hadicéljairól, de politikai agitációt nem tűr meg a hadseregben
a .birodalmi kormány.
Michaelis ezután a birodalmi kormány
külpolitikai álláspontjáról tett /fontos közléseket. Feltiünő, hogy Czernin közös külügyminiszter legutóbbi beszédéről egyáltalán
nem emlékezett meg és tartózkodott attól,
'hogy a monarchia békeprogramjával szolidaritását a birodalmi gyűlés szine előtt kifejezésre juttassa. Nagy általánosságban
azonban kijelentette a kancellár, .hogy a birodalmi kormány a julius 19-iki programban
megjelölt hadicélokért küzd, vagyis a békerezolució alapján áll. A békerezolucióban
foglalt hadicélok keretében azonban Németország nem mondhat le területi biztonságáról és gazdasági fejlődésének lehetőségéről.
Ezzel a kancellár kiemelte a központi hatalmak háborújának védekező jellegét. A bé'ke
akkor kezdődik, amikor az antant lemond
hóditó terveiről s garanciákat ad arra nézve,
hogy a jövőben sem fog támadó szándékkal
szövetségbe lépni Németország és a monarchia ellen.
A kancellár ezzel a nyilatkozatával, ha
nem nyíltan is, de eléggé érezhetően, újból
felajánlotta a megegyezésen alapuló békét
ellenségeinknek. De természetesen a beszéd
befejező részéből nem maradhatott el az a
kijelentés sem, ami Czernin nyilatkozatából
•sem hiányzott, hogy elég erőnk van ahhoz,
hogy — ha tisztességes békét nem kaphatunk — a háborút folytassuk.
A beszédet a birodalmi gyűlés nagy
tetszéssel fogadta, ami annak tulajdonitható,
bogy a kancellár a birodalmi pártokkal folytatott előzetes tanácskozások során megnyugtató kijelentéseket tett arról, hogy Németország nem követ hóditó politikát.
Az ülésnek szenzációja küvekezett ezután, Capelie tengerészeti államtitkár beszé-,
de. amelyben bejelentette, hogy a német

flotta egy részében az oroszországi események hatása alatt forradalmi jelenségek mutatkoztak. A fegyelméről és kqtelességíudásáról hires német flotta kebelében tervszerű
izgatás folyt az engedelmesség megtagadására, Rogy ezzel a békét kikényszerítsék.
Az orosz példa tehát nem maradt egészen
hatástalan, aminek részben az volt az oka,
hogy a szocialista képviselők egy része agitációt folytatott a flotta körében. A tengerészeti államtitkár — a nagynéimetek felháborodása közben — meg is nevezett egy-két
ilyen képviselőt. A tengerészeti államtitkár
aktákra hivatkozott, amelyek ezt a vádat
igazolják. Az egyik szocialista képviselő,
hogy a birodalmi gyűlés izgalmát lecsillapítsa, kétségbevonta a tengerészeti államtitkár
bizonyítékainak alaposságát.
Az antant természetesen a német flotta
egy részének bejelentett lázongását ismét
nagy túlzással és erősen színezve fogja az
ellenséges közvélemény tudomására hozni.
Pedig nem történt egyéb, minthogy a békevágy a német flotta kebelében is megkísérelte, hogy a forradalom erejével rombolja
le útjából a béke gátjait. A gyenge kísérletet
most azonban a német fegyelmezettség és
'kötelességtudás idejében legyőzte.
Berlin, október 9. A birodalmi gyűlés
mai ülésén Bíttmann független szocialista
képviselő szólal/t fél. Elmondotta, hogy a
kancellár tegnapi nyilatkozata a német politikát a külföldön ismét széthuzónak és
tisztességtelennek (tünteti fel. (Az elnök
rendre utasítja ezért Blttmamnt.) Mert
olyannak látszik, amely nyíltan a megegyezéses hókét akarja, tito'kban azonban
hódításokra készülődik. (Az elnök isméi
rendre utasítja.)
— Mi a nagynéniét propaganda megszüntetésért követeljük, — folytatta Bittmaim. — Bethmann-Hol'lweg kancellársága
idején még volt ellenáramlat a kormányban, most azonban ,a katonai párt kerekedik
felül. Követeli, hogy a kancellár nyíltan
valljon szint.
Michaelis kancellár emelkedőit szólásra ezután. Bevezőtö beszédében hangsúlyozza, hegy Bíttmannak nincsen joga áriról
gy;-.;-. , .
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Szerda, október !0
beszélni, hogy a hadseregben agitáció <o
lylk. (Viharos felkiáltások balfelöl: Most
végre tudjuk, kicsoda ön!) A kancélUtr
hosszasan fejtegeti, hogy legközelebb megkezdődik a közvélemény felvilágosítása a
háború okairól. Németország gazdasági fejlődéséről és hogy mi a jelentőségé egy
vesztett háborúnak a némeít munkásság számára. Az oktatás révén fokozni keíl a tekintély Öntudatát'; és annak felismerését,
hogy mennyire szükséges, hogy az egyesek
teljesen alá vessék magukat az általános,
közös célnak. Ha valahol ellenben politikai
irányban történnék kisérleíereés, gondoskodni fognak a sérelám orvoslásáról.
A kancellár kijelentette továbbá, hogy
a tisztviselők 'teljesen szabadon Vallhatják
politikai meggyőződésüket és bármelyik
párthoz csatlakozhatnak, amely nem áll ellentétben a német birodalom fennállásával.
Egy feljebbvaló sem kötelezheti bármely
alantasát, hogy valamelyik pártba be lenjén.
Nekünk a julius 19-íki nyilatkozatba
foglalt célokat meg kefl értenünk és ki
kell bélőie venni mindent, amit tartalmaz. Gondoskodni kell arröf, hogy ellenségeink a háború u'tán ne köthessenek ellenünk irányuló dacszövetséget.
Nem valósíthatunk meg olyan békét, a
mely a mi parasztjainkat megfosztja
országunk rögeitől és munkásainkat
mégfosztja a fellendülésre való képességétől.
A béke nekünk gazdasági és kulturális fejlődésre kell. Mindaddig, amig ellenségeink
olyan követelésekkel lépnek feí, amelyek a
németek számára elfogadhatatlanok, amelyek azt akarják, hogy német területet engedjünk át, békére kész kezünket karhatéve tartjuk. Várunk, mert várhalunk. Addig hadd dolgozzanak ágyúink, hadd dolgozzanak tengeralattjáróink. A mi békénk egyszer végre is ránk virrad.
A kancellár beszédét a birodalmi gyiiiés viharos tetszéssel fogadta.
Ezután Capelie tengerészeti államiitkár emelkedett szólásra.
— Sajnálatos tény, — mondotta, —
hogy az orosz forradalom a m< flottánkban
is megzavarta néhány ember fejét és nagyra növelte bennük a forradalom eszmélt.
Ez a néhány ember azzal az őrületes teVvvei foglalkozott, hogy
bizalmi férfiakat állítson minden hajóra,
hogy a flotta egész legénységét rábírják az engedelme~rég mry'r
Ilyen módon, esetleg erőszak alkalmazásával akarták a flottát megbénitprd
és a békét kierőszakolni, (Viharos pfuj
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kiáltások a jobboldalon.)
Való, hogy ezeknek az embereknek összeköttetésük volt a füiggetle'n szociáldemokrata párttal. Aktaszeruen bebizonyítjuk, hogy
a föfzgató itt a birodalmi gyűlés épületében
a független {szociáldemokrata párt szobájában előterjeszteítte tervét Bittmann, Haase
és más szociáldemokrata képviselőknek, a
kik a tervet helyeseltek. (Viharos pfuj kiáltások a jobboldalon. A baloldalról azt kiabálják: Szédelgés, hihetetlen!)
Capelle folytatja: A képviselők egyben
rámutattak a terv veszedelmére és a legnagyobb óvatosságot ajánlották, egyúttal
megígérték, hogy agitációs anyag közvetítésévé!, tameiy a flotta legénységét felizgatja, támogatják a tervet. Ezzel a helyzettel
szemben nekem kötelességein volt, hogy a
megígért agitációs anyagnak a flottához v a .
ló eljuttatását megakadályozzam. Meghagytam az illetékes parancsnokságoknak, hogy
ennek az anyagnak a terjesztését minden
eszközzel gátolják meg.
A flottánál történt további eseményekről nem szólhatok itten. Néhány becsületéről és kötelességéről megfeledkezett ember súlyos vétséget követett el
és megkapta a megérdemelt büntetését.

mann is, és amelyen egy tervet beszéltek
meg. (Viharos ellentmondások a baloldalon.)
Az ügy megbeszélésénél a képviselők ugy
nyilatkoztak, hogy én tiltott és büntetendő
cselekményt követtem el és ezért azt tanácsolták, hogy legyek nagyon elővigyázatos.
A tengerészeti államtitkár ezután felolvasta egy másik vádlottnak a vallomását
is, amelyben majdnem ugyanez áll.

selő. Ebeit képviselő a s zoe ia 1 d ernok ra t a párt üdvében kijelenti, hogy ama bizonyító
anyag után, amelyet a tengerészeti államtitkár előterjesztett, kijelentheti, hogy az
államtitkár által emelt vádak nem jogosultak. Nem engedhetik elvitatni a képviselők-'
nek azt a jogát, hogy ,a katonákkai érintkezhessenek. Helytelen, hogy ebből mindjárt gyanús dolgokra következtetnek.

CapeMe után a pártok vezérei jelentkeztek szólásra. Drimborn cemtrumpárti határozottan elvárja, hogy abban az esetben,
ha a három képviselő törvényellenes cselekedetet követett el, a törvény teljes szigorával járjanak e'l ellenük. Hasonló nyilatkozatot tett ia konzervatív Krethen k'épvi-

Stresemann a nemzeti szabadelv,üpárt
és Neumann a haladó néppárt nevében .szólaltak fel. Streseimann elvárja, ihogy a birodalmi kormány haladéktalanul megtegye
a szükséges lépéseket és ha a képviselők
tényleg bűnösök, akikor felelősségre vonják őket.
,

Ujabb harc folyik Flandriában.
BERLIN, okóber 9. A nagy főhadiszállás jelenti: Ruppreeht trónörökös hadcsoportja: Flandriában a Homholster erdő
és Zandcvorde között a tüzérségi harc a
zivataros időjárás dacára erös volt. Este
az ellánség egy és szakasz ellep heVes támsdáscikfa összpontosította tüzelését. Nyűg
talanul eltelt éjszaka után a tüzérségi tevékenység az dgész arcvonalcin peírgötüzzé

fokozódott. Á staden-köszinghei vasilt két
oldalán és a menin—yperpi úttól északra
az ,angol gyalogság támadásra tör előre. A
harc folyamatban van. A többi hadseregnél, eltekintve a Soissoustól északkeletre
egész napon át tartó tüzeléstől nem kei'rült
(nagyobb haromüveü,etekre a scir.
LUDENDORFF. első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztálvű

Ennek ellenére is ki akarom jelenteni a
Esti német hivatalos jelentés.
nyilvánosság tribünjéről, hogy azok a kósza
BERLIN: A Wolff-ügyöwkség jelenti sége az eddigi jelentések szerint egy keshíresztelések, amelyekről természetesen ne9-ikén
este: Flandriában a reggeli harcok- keny sávra szorítkozik Traeibank és Polkem is tudomásom van, mértéktelenül túlzottak. Flottánk harcképessége egy pillana- ból csata fejlődött, amelyet Traeibauk és kapeTle között. Különben a többi támadátig sem volt kétséges és Így maradjon a QheluveM között még folytatnak. Több tá- sokat visszavertük.
•— f •;
ív
madás pH e né re a'z ellenség területi nyerejövőben is. (Zajos tetszés.)
Az államtitkár fejtegetéseit az egész
Ház élénk (mozgással fogadta.
Ezután Dávid szociáldemokrata képviselő szólalt fel. Nem tartja alaposaknak az
államtitkár kijelentéseit. Minden esetre naBUDAPEST, október 9. (Közli a mi- szállás jelenti: Macedón arcvonal: A Doigyon helyénvaló a legnagyobb tartózkodást niszterelnöki sajtóosztály.) Valonátci kelet- ran-tc ól délnyugatra, a Vardar-vöfgyben,
tanúsítani azokkal szemben. Feltétlenül
re meghiúsítottuk az olaszok átkelési kí- DobraipcJjlb és a Csejrna-hajlásban élénk
meg kell hallgatnunk a vádlottakat is.
sérletet a Vojusán.
tűztevékenység.
Dávid után Haase szólalt fél. FelszólíA VEZÉRKAR FŐNÖKE,
LUDENDORFF, első föszállásmester.
totta az államtitkárt, hogy terjessze elő a
BERLIN, október 9. A nagy föhadi(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
bizonyítékoik anyagát. A'z államtitkár ezt
azonban nem teheti meg, mert ilyesmivel
Kelefen nem volt esemény Sikeres vállalkozásunk
nem rendelkezik. Elmondja, hogy gyakran
Kosfanjevicánál.
BUDAPEST, október 9. (Közli a mikeresték fel matrózok, alkik panaszokat és
hangulatiképeket vázoltak a tengerészetről. niszterelnöki sajtóosztály.) A keleti harctéBUDAPEST, október 9. (Közli a miÖ a matrózokat a folyosón, vagy a pártok ren a helyzet változatlan.
niszterelnöki sajtóosztály.) Olasz harctér:
szobájában fogadta. Az államtitkár által
Bainsizza-heüügengeisti fensikon Kálinál tegA VEZÉRKAR FŐNÖKE.
emiitett matró'z • keserűen panaszkodott a
nap reggel az eílenség nagy veszteségei
BERLIN, okóber 9. A nagy főhadimatrózok között uralkodó nagy elégedetközt visszavertünk egy olasz támadást.
szállás jelenti: A keleti harctéren nem volt 120 fogoly és hét géppuska maradt a kezünlenségről és elkeseredésről beszélt.
Ezután Vogtherr független szocialista jelentős esemény.
kön. Kostanjetvicánál sikeres vállalkozással
képviselő szólalt fel. Kijelentette, hogy ö is
LUDENDORFF, első föszállásmester.
180 foglyot szállítottunk be.
tárgyalt az illető matrózokkal és többször
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály,)
A VEZÉRKAR FŐNÖKE.
megbeszélték .vele a tengerészetben uralkodó állapotokat. Felszólítja az államtitkárt, A London elleni repülőtámadások miatt Angliában
'hegy álljon elő a bizonyító anyaggal.
elmúlt a békehaj'andőság,
Capelle tengerészeti államtitkár eleget
Berlin, október 9. Az egyik tekintélyes püíőtámadások nyomán tűz; pusztítsa el, sem
tesz a felszólításinak. Egy aktát vesz elő, a
angol
folyóirat irja: A London ellen intézett hogy azt lássák, hogy Belgium a németek
melyből a következőket olvassa:
— A fővádlottak egyike ezt vallotta: repülőtámadásek teljesen elnyomták az an- kezében van. Az angol lap ezután még a
Felkerestem Bittmann képviselőt és beszél- golok békemozgolódását. A németek béke- háború folytatásának a felelősségét a birogettem vele a dologról. Bittmann örült a. offenzivája immár a múlté, annál is inkább, dalmi gyűlés többségére igyekszik hárítani
dolognak és azt mondotta, hogy csináljuk mert a kancellár Belgium visszaállítását, a és végül dicsérően emlékezik meg gróf Czertovábbra is, de legyühk nagyon óvatosak. mely pedig benfoglaltatik a birodalmi gyű- nin budapesti beszédéről, melyet az osztrákÉn nem csupán Blttmannál voltam, hanem j lés rezohiciójában, visszautasította. Belgium magyar külügyminiszter egyenesen Berlinbe
pártkonferenciát tartottak, a képvösélök, a 'visszaállításához pedig ragaszkodnak az an- adresszált.
melyen részt vett Vogtherr, Haase, Bitt- golok. akik inkább tűrik, hogy Londont fe-

A Vojusánál meghiúsult az olaszok
átkelési kísérlete.
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jT gyulafehérvári

é-ő-os nap.

— József főherceg a szegedi háziezred ünnepélyén. —
Gyulafehérvárról jelentik: Vasárnap volt
Gyulafehérváron a 46-os nap a hadiárvák
javára. Az ünnepély emléke felejehetetlen
lesz Gyulafehérváron. Az egész város apraja-nagyja résztvett az ünnepélyen, amely
mindvégig impozáns lefolyású volt. A 46-os
altisztek meghívására megjelent az ünnepélyen József főherceg is, akit rajongó szeretettel fogadtak és a ragaszkodás számos
jeleivel halmozták el. A főherceg a nap folyamán beszédet mondott, amelyben köszöntötte a 46-osokat és a szegedieket. -Megígérte, hogy a háborít után föltétlenül eljön Szegedre. Az ünnepélyen Szeged képviseletében
dr. Szalay József főkapitány és dr. Gaál
Endre kulturtanáicsos vettek részt.
A népünnepélyről szóló tudósításunk a
következő:
József főherceg délelőtt fél tizenkét órakor érkezett meg. A főherceget Lóber vezérŐrnagy állomásparancsnok és a 46-osok pótzászlóaljparancsnoka és Adler alezredes fogadták. Az atton a templom tói a tiszti étkezdéig az altisztek és a legénység állott sorfalat. Alig tűnt föl az autó, hatalmas éljen
harsant föl és ez az éljen zúgott egész idő
alatt, amig a főherceg a legénység sorfala
közt gyalog végighaladt. Jobbra-balra tekintgetett, hogy nem talál-e ismerőst. A pavillon
előtt a tisztikar, a papság, a vármegye főispánja, alispánja, a város polgármestere és
a szegediek gyülekeztek.
Dr. Gaál Endre nehánv szóval üdvözli
a fenséget, -aki elragadtatással szól a 46osokról, akikkel együtt annyit küzdött.
A főherceg és kísérete ezután bevonult
a tiszti étkezőbe. A -sültnél fölállott a (főherceg és a következő beszédet tartotta:
— Urai-m! Az én hős 46-osaimra emelem poharamat, (hős 46-osaimra. akikkel -két
hosszít, véres esztendő minden dicsősége,
minden véres tusája, szenvedése.-öröme elválaszthatatlanul összeforrasztott. Hős 46osaimra, akiket láttam a Dükla-szorosban a
kárpáti tél borzalmai között óriás túlerejű
ellenséget letörni, visszavetni, előttünk megfutamítani. Azokra a 46-osokra. akiket lát.
tam San Martinónál, a Doberdó poklában, a
legborzasztóbb küzdelmekben, a legieirihatatJanabb helyzetekben, de mindig csak győzni
és hősiesen küzdeni láttam. A 46-osokra

emelem poharamat, akikkel szeretet és büszkeség füz össze. Az Isten vezérelje a további győzelmekre ujabb dicsőségre addig, amig
megadatik nekik az utolsó győzelmet, a
békét kivívni. A 46-osokra. akiknek szívből
-azt kívánom, hogy térjenek vissza büszkén
boldog -családi tűzhelyükhöz. Az Isten vezérelje és tartsa meg őket!
A beszéd nagy (hatást keltett. Adler alezredes a 46-osok nevében köszöntötte József főherceget.
Fél kettőre volt vége az ebédnek. Ekkor
a főherceg fölállott és lesietett az autójához.
Ekkor dr. Papp Menyhért rendőrkapitány,
aki mint hadnagy szolgál a 46-osoknál, egy
művészi kivitelű Isonzó-plakettet tűzött dr.
Szalay főkapitány kabátjára. A főherceg ezt
észrevette, odalépett Szalavhoz és a plakettre mülatva igy szólt:
— Isonzó-plakett? Ott voltam a 46-osokkal, amikor a doherdói fát elvitték Szegedre.
— Kegyeletünk tárgya a fa. Fenség —
szólt Szalay — muzeumunkban őrizzük:
városunk boldog lenne, ha Fenséged azt Sze
geden megtekintené.
—- Okvetlenül elmegy'sk Szegedre; persze most a háború alatt it&m tehetem, aktáiban utána okvetlenül elmégyek.
Délután 2 órakor vette kezdetét a népünnepély. A nemzetiszínű drapériákkal díszített -színes sátorok kedves, tarka képet
nyújtottak. A bejáratnál nagy diadalkapu
közepén fönt őfelsége és a királyné arcképe,
jobbról József főherceg és balról -báró Hazay
nagyitott arcképei. A város nevében dr. Rós~
ka polgármester üdvözölte a főherceget,
kérte továbbra is az erdélyi magyarság részére támogatását. A főherceg megköszönte
a meleg szavakat és kijelentette, hogy kötelességének érzi továbbra is a hősök árváit
és özvegyeit támogatni. Gaál tanácsos Szeged város nevében üdvözölte a -főherceget
és átadta Adler alezredesnek a szegedi 46-os
nap eredményét, 50.000 koronát. A főherceg
a következőket mondotta:
— Mondják meg a szegedieknek, ihogy
üdvözlöm őket, k^rem, adja át üdvözletemet,
hiszen az én 46-osaim révén egy kicsit én 0
szegedinek érzem mtígamat.
Az altisztek közül Michel Ferenc őrmester üdvözölte a főherceget.
A főherceg délután -három órakor élénk
éljenzés közben 'hagyta el a népünnepélyt.
A népünnepélv húszezer koronát jövedelmezett. A népünnepélvre szóló belépőjegyet a főherceg háromezer kdretátával váltotta meg.
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A közélelmezési miniszter nem engedélyezi
az uj paprika szabadforgalmát.
(Saját tudósitónktól)
A nagy karriert
csinált szegedi paprika körül tudvalevőleg
erős harcok indultak meg utóbb. Azok az
emberek, akiknek Szegeden a paprikához
több közük van, mint nekiin-k. minden oldalról kiuzsorázott fogyasztóknak, mindent elkövetnek, hogy a paprika szabad forgalmát
kiküzdjék. Csak legutóbb közöltük
Pálfy
Dánielnek, a Paprikakereskedők, Termelők,
Feldolgozók és Paprikamolnárok Egyesülete
elnök-ének egy, a törvényihatósági bizottsághoz intézett indítványát, amely a törvényhatósági bizottság közgyűlését kívánja csatasorba beállítani a paprika forgalmáért. Ezt
megelőzőleg népgyűlésen sürgették már ennek a fontos ügynek elintézését.

Legutóbb — a niult héten — már ugy
látszott, hogy újra földerül a paprikásoknak.
Előbb dr. Temesváry Géza .'helyettes főkapitány, utóbb pedig dr. Somogyi Szilveszter
polgár-mester is arra az álláspontra (helyezkedtek, hogy az uj paprika, mig arra ujabb
rendelet meg nem jelenik, szabad lesz. És
a maguk részéről hozzájárultak ahhoz, ihogy
az uj paprikát csövesen és őröltén is, makszimális áron -kivül és lefoglaláson kivül értékesíthessék. A dicsőség azonban — sajnos
— kevés ideig tartott. Hétfőn már a Haditermény Részvénytársaság sie.tett szerzett
jogai megóvása céljából közölni, hogy ugy
a kihágási birónak, mint a polgármesternek
téves az álláspontja. Kedden aztán jelentke-
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zett a közélelmezési miniszter is. Még pedig
táviratilag. Sietett közölni, ihogy dehogy is
szabad az uj paprika, sőt. Bizony csak zár
alatt van az is, mint sok más minden. És
közli, hogy bizony még a makszimális ár is
érvényban van az uj rendelkezésig semmi
szin alatt nem engedi meg a szegedi paprika további rakoncátlankodását. A miniszter
távirata igy szót:
Polgármester, Szeged. Oltani lapokból
arrói értesültem, hogy a szegedi főkapitány egy kihágási eset alkalmából arra
az álláspontra helyezkedett, hogy az 1505
—917. M. E. sz. rendelet csupán a mult
évi paprikatermésre vonatkozik, ellenben
az idei termést egyáltalán nem érinti sem
n zár alá vétel, sem a makszimálás tekintetében.
A Haditermény Részvénytársaság viszont arról tett hozzám jelentést, hogy a
Polgármester ur a fenti álláspontot magúévá tette és az érdekeltekkel szemben ennek kifejezést is adott, tudomásul és miheztartás végett közlöm tehát, hogy ez
az álláspont téves. Az 1505—917. M. E.
számú rendelet nem csak az 1916 évi termésre vonatkozik, hanem ihatározmányai
a száraz, nyers, úgyszintén a feldolgozás
alatt álló mindennemű paprikakészletekre
továbbra is teljes egészükben fennállanak.
Elrendelem ennélfogva, hogv erről ugy a
főkapitányt, mint az érdekelteket megfelelő módon haladéktalanul értesítse és utasítsa a főkapitányt jelen rendeletemre való
hivatkozással, hogy mindazon esetekben,
amidőn az 1505—9-17. sz. rendelet ellen
elkövetett kihágások jutnak tudomására,
a kihágási eljárást azonnal tegye folyamatba, tekintve, hogy ezidőszerint ugy a
hadsereg, mint a polgári lakosságnak paprikaellátása nem látszik biztosítottnak.
Felelősség terhe -mellett utasítom a Polgármester urat, hogy jelen rendeletemnek
minden rendelkezésre álló eszközzel érvényt szerezzen. Közélelmezési miniszter,
Dr. Somogyi Szilveszter -polgármester
a távirat vétele után nyomban n következő
távirattal válaszolt a közélelmezési miniszternek:
Közélelmezési Miniszter Ur. Budapest.
Távirati paprika rendeletet foganatosítjuk.
Kötelességem azonban Nagyméltóságod figyelmét felhívni arra, hogy idei paprikatermés sokkal rosszabb munka- és időjárási
viszonyok mellett sokkal silányabb mennyiség és minőség-ben jött létre, minthogy a
mult év: termésre előszabott feltételek alkalmazása arra igazságos lenne. Tisztelettel
kérem tehát, hogy a kilátásba helvezett, az
összes érdekeltek bevonásával megtartandó
értekezletet mielőbb összehívni -méltóztassék.
Somogyi, polgármester.
A paprika szabad forgalma körül megindult vitával kapcsolatosan a Haditermény
szegedi paprika-kirendeltsége felsőbb utasiásra következőket közhi hivatalosan: A szegedi lapokban közlemény jelent meg, amely
szerint dr. Temesváry Géza szegedi helyetes főkapitány egy felmerült -eset alkalmával
hozott felmentő ítéletét azzal indokolta meg,
hogy a „zár alá vétel csakis a mult évi paprikatermésre vonatkozott, az idei termést
egyáltalán nem érinti sem a zár alá' vétet,
sem a maximálás."
Illetékes helyről ka-pott -felhatalmazás
alapján közölhetjük, hogy a helyettes főkapitány ur felfogása téves, mert az 1505—917
M. E. szánni rendeletben sehol sincs szó
1916 évi termésről s igy a rendelet világos
értelme szerint, de az illetékes körök felfogása szerint is az idézett rendelet intézkedései mindaddig érvényben vannak, amig
ujabb kormányrendelet azokat hatályon kívül nem helyezi. E szerint kihágást követ el
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mindenki, aki vásárlási jogosultság nélkül
vesz és az is, aki akár maximális áron, —
de még inkább ha a maximális áron felül, —
másnak ad el, mint a Haditerménv R. T;-nak
illetve bizományosainak és albizományosainak. Ha az ily kihágásokból kifolyólag az
elsőfokú kihágási bíróság tel is menti a terheltéket, kétségtelen, hogy íelebbezés esetén
büntetésben részesülnek,
niiniHHiiuiiiluiiiHmiuiiit

Uj választó kerületek
Szegeden.
Az uj választási torvénv tervezetének
elkészítése körül a bizottsági tárgyalások a
képviselő/házban erősen folynak. Most kell
gondoskodni arról, hogy az egyes törvényfiatóságok igényeiket eljuttassák oda, alhol
ezen kérdéssel foglalkoznak. Miként értesülünk, dr. Kószó István országgyűlési képviselő javaslatot terjesztett be arra nézve,
ihogy miként történjék Szegeden a választó
kerületek beosztása.
Kószó István országgyűlési képviselő
alternatív beosztási tcrvezcíet készített és
pedig javaslatba hozta, hegy Szeged városa
hat, vagy öt, de legalább négy országgyűlési képviselőt küldjön arra való tekintettel,
hogy a legutóbbi összeírás szerint 13.279
választója van Szeged városának és ezek
száma bizonyosan szaporodni fog. ha a háborít megszűnik és különösen akkor, midőn
a Tisza-féle választói Jogosultságot jelentékenyen kiterjesztik.
Véleménye szerint, ha hat választó kerület lenne, az esetben a következő kerületbeosztás lenne helyes:
I. Első választó kerület lenne a Tisza
Eajos-köruton belüli rész a Dugonics-tér és
Somogyi-utca által határolt termet Újszegeddel együtt, a mostani etső körzet, ahol ma
van 1dö2 választó.
II. Második választó kerület lenne a két
körút között a II. közigazgatási kerület és a
111. közigazgatási kerületnek a Kajvaria-utcáig terjedő része, a mostani első kerület
2. és 3. körzete, ahol ma van 1982 választó,
III. ilarmadik választó kerület lepne a
mostani 111. Közigazgatási kerületnek a Kálvaria-utcától az Erzsébet-rakpart és Bánomkertsor által határolt része, igy a Tisza Lajos-kÖTtit, Dugonics-tér és Somogyi-utca által határolt része, vagyis az I. kerület 4 körzete, 1082 választó.
..
IV. Negyedik választó ket illet lenne a
mostani IV. közigazgatási kerület és a VIií,
közigazgatási kerület. Felsőtunva egyiitt,
1820 választó.
V. Ötödik választó kerület lenne az V.
közigazgatási kerületnek a Pacsirta-utca,
Kossuth Lajos-sugárut, Londoni-kőrut által
határolt része, igy a VI. közigazgatási kerület, 2313 választó.
VI. Hatodik választó kerület lenne a VII,
közigazgatási kerület a város körüli feketeföldekkel és a IX—a és IX—b kerület (Aisótanya), 3368 választó.
Ha öt választó kerület lenne, az esetben
az itt tervezett I. kerület a Tisza Lajos-köruton belüli részből és Újszegedből, a II. kerület az itt tervezett II. és III. választó kerület egyesítéséből állana elő. tehát a két
körút közötti terület képezne egy választó
kerületet, vagyis a II. választó kerülete:. A
többi kerületek megmaradnának érintetlenül.
Ha négy választó kerület lenne, az esetben az I. kerület lenne a Tisza Lajoj-körut
által napárólt rész ésN Újszeged: 1800 választóval; a 2. kerület a kis és nagy körút
közötti része, 3064 választóval: a 3. kerület
lenne a mostani IV. közigazgatási kerület,
vagyis Felsőváros az V. közigazgatási kerület, Rókus és a VIII. közigazgatási kerület,
Felsötanya, 3344 választóval; a 4. kerület

lenne a VI. közigazgatási kerület. Kűlpalánk,
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& VII. közigazgatási kerület Alsóváros és a dasági Bizottsághoz félhavonként beküldenIX. közigazgatási kerület Alsótanva, 470* dő jegyzékekből, hogy Buday főbíró csak
augusztus első és második, szeptember első éa
választóval.
Miután egyik főt eladat az a választói december első feléről küldött másolatot, noha
törvény megalkotásánál, hogy a magyarság azt félhavónként tartozott volna megtenni.
Ezekben a másolatokban a betoldozott
tuísuiya biztositva legyen, tehát az ilyen
uj
ivek
nem szerepeltek. A betoldott iveken
színmagyar kerületben feltétlenül szükséges
a kerületek szaporítása és ezzel szemben a szerepelt adaték valótlanok voltak. Az egész
nemzetiségi kerületek összevonása és meg- jegyzék hibás és valótlan adatokat tartalmaz
és nem számithat semmiféle hitelességre, -—
nagyobbítása elengedhetetlen követelés. Kép
telenség volt eddig is az egyes nemzetiségi állapította meg lesújtó jelentésében dr. Fölvidékeken a 3—400 választóból álló kerület des. Buday oly időben állítót ti ki tengeri darára igazolványt, amikor az tiltva volt és a
fentartása, mely kerületek választóinak szá
•mikor
erre már az alispáni ás figyelmeztette
ma a két- vagy háromszoros emelkedés
és
igy
többé jóhiszeműségére nem b ivatkozmellett is még nagyon alatta marad a szehatott
gedi kerületek választói számának
Dr. Buday Pál a cikk miatt természeteTagadhatatlan, hogy az őstermeléssel
sen sajtópert inddtott Mayor ellen, akit az újfoglalkozó választókból álló kerületek arányvidéki törvényszék a május 24-én megtartott
talanul több választót számlálnak, mint az főtárgyaláson a sajtó utján elkövetett rágaliparos, kereskedő és hivatalnokokból álló mazás és becsületsértés vádja és következmékerületek, de ez nem baj. mert az ősterme- nyei <alól fölmentett/ Az ítélet indokolása kilőket nehezebb összehozni a választások alfejtette, hogy a bíróság fénykép megállapíkalmával, mint az iparost, kereskedőt és hl
totta, hogy a vádlott az iratok közléséhez a
vatalnokot. Ugyanis a tapasztalat azt mu- főtárgyalási elnök engedélyét kikérte, aki azt
tatja, hogy az őstermelők közönvösebb-k a meg is adta, hogy a vádlott az iratokat teljeválasztások iránt, mint a más foglalkozásit sen hív szellemiben és ki színezés nélkül köembereik.
zölte és igy az 1914. évi XIV. törvénycikk 44.
§-a értelmében felelősségre som vonható.
A kormány mindenesetre meg fogj,
kérdezni dr. Kelemen Béla főispánt a kerü- •Minthogy vádlottat a biió-ág már enmok
leti beosztások tárgyában és bizonyára ez alapján felmentette, a bíróság nem ment
fog döntő befolyással lenni arra nézve, hogy tele a valódiság bizonyításába.
hány kerület lesz.
A közvádló felebbezésére került az ügy
;s«3mm»ksebmaagmum«aha>aabaaaabab«£iiaai*«<a<:'
a szegedi tábla Ríngihofer-tanácsa elé. A tárgyaláson 'Mayor azzal védekezett, tudomására jutott, hogy Bácetmegyében egy bűnszövetkezet hónapokon keresztül Rendszeresen
űzi Ausztriába és /Horvátországba a liszt,
tengeri, rozs és árpa csempészését. Hamisított szállítási igazolványokkal), közhivatalnokok
megvesztegetésével és egyéb bűnök
(Saját tudósítónktól) A szegedi Ítélőárán
óriási
menjnyiiségfi lisztet csempésztek
tábla Ringhoffer-tanácsa nagyon érdekes sajki.
Érdeklődni
kezdett, hogy mikiépen lehettóüggyel foglalkozott kedden délelőtt. A vádséges
ezeknek
a
visszaéléseknek hónapokon
lott Mayor József újvidéki újságíró, az „Úját
való
büntetlen
elkövetése és ekkor megvidéki Hírlap" főszerkesztője volt, aki az Újtudta, hogy a bűnszövetkezet tagjai ellen hávidéki Hírlap 1916. augusztus 4-ik't számában
rom ügyészség: az újvidéki, zombori é« a
óriási lisztpanaiA.i
fíácsmegyében
cimme! mitroviead ezek miatt, bűnügyi vizsgálatot
országszerte nagy feltűnést keltett cikkben folytat
»
tette szóvá azokat a nagyszabású visszaéléseFelkereste
erre
a
törvényszék
elnökét,
a
ket, amelyeket egy szervezett bűnszövetkezet,
•kit
azonban
nem
talált
hivatalába®
és
ágy
hatósági személyekkel összejátszva, rendszeresen követett el, amikor nagymennyiségű megkérte a főtárgyalási elnököt, hogy renlisztet csempészett Ausztriába és Horvátor- ged jen bepillantást a már ,fő tárgyalásra kész
szágba. 'Nagyszabású lisztpanama, hivatali büniigy irataiba és engedje annak Ismertevisszaélésiek, (közhivatalnokok megvesztege- tését, Az engedélyt meg is kapta. Az iratok
tése, közokiratbamisítások, a hadiszállítások megdöbbentő visszaéléseket fedtek fel. iKözkörüli nagymérvű visszaélések, zár alá vett érdékből cselekedett tehát, amikor ezeket az
iratokat, azoknak többekre súlyosan komliszt készletek elsikkasztása, hamisított jegypromittáló tartalmát hiv szellemben és színezék ek és szállítási igazolványok és hasonló zés nélkül leközölte. Nem kellett zsurnaliszsötét bűnök terhelték a bűnszövetkezet tag- tikái színezés. A szövetkezet tagjai olyan szíjainak lelkiismeretét. A büinifészek a lculai já- nesen dolgoztak, hogy rikítóbban a legélénrásban volt, ahol a legeredményesebb sikerrel kebb fantáziával sem lehetett volna. Miután
követhették el bűncselekményeiket.
az 1914.-évi XIV. törvénycikk 44. §-a pedig
A nagy szenzációt keltett cikk híven és kétséget, kizárólag és félreértbetlenül menteminden színezés nélkül úgyszólván egész ter- síti a cikkírót minden felelősség alól, ha a
jedelmében ismertette dr. Földes Imrének, az bíróság nyilvános iratait hiv szellemben közújvidéki liatá rrendőrka pit án yság palánkai li s minthogy erre illetékes elnöki engedélye
kirendeltsége vezetőjének, aki az ügyben a volt, az iratokat hiv szellemben közölte, elnyomozást lefolytatta, jelentését és igy ter- lene bűnvádi eljárásnak nincs helye. Ivértc
mészetesen hasábokon keresztül foglalkozott ez alapon való fölmenterét,
dr. Buday Pál szereplésével,, amelyről dr.
lA tábla 'rövid tanácskozás után a törf öldes Imre összefoglaló jelentésében többek
vényszék Ítéletét indokainál fogva helybenközit azt állapította meg, hegy dr. Buday Pál
hagyta.
főszolgabíró a szállítási igazolványok jegyzékébe utólagosan valótlan adatokat irt be, továbbá, hogy kiállított több egy számú igazolványt és több különböző névre szóló és mégis
I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az öszazonos számú igazolványt és hogy Buday főszes hangszerekben és alkatrészekben
szolgabíró beismerte, hogy ő személyesen állította ki ezeket az igazolványokat, minden
TFEQET
különlegesebb elbírálás nélkül. Ezek az igaIskola utca—8. Szolid árak,
zolványok nem egyeztek a főszolgabíró által
vezetett jegyzékkel. Sefcsik igazolványainál
uj Lapok voltak a jegyzékhez fűzve. Sefcsik
Superiői* príma K 17.—
ezekről beismerte, hogy a lisztet később vette,
Caramelia
K18.—
mint amikorról az igazolványok ki voltak állítva. Dr. Földes megállapította a földmiveKapható
Valéria-tér.
lésd minisztertől bekért és az Országos Gaz-

Csalással és okirathamisitással vádolt főszolgabíró sajtópőre Szegeden.

Babós Sándor

Bokornál

1917. október Íl
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Meinx-pUr.

(Sajót tudósítónktól.) Kedcteu folytatta a.
•temesvári cs. és kir. -hadosztály bíróság a. szegedi ,-törvényszék esküdtszék! termében Meinx
Walter élelmezési főhadnagy és társai nagy
vesztegetési .bünpörének főtárgyolásáit. A
keddi tárgyalás meglepetéssel kezdődött,
•Megnyitás után ugyanis fölállott dr. Dohány
Gyula főhadnagy-hadbíró ügyész és a következőket mondta;
— Indítványozom a főtárgyalás elnapolását, Indítványom indokolásának előterjesztésére és a liadosztá 1 yboróság határozatának kihirdetéséig kérem a zárt tárgyalás elrendelését,
4
Az ügyész szavad után Balihár ezredes,
a tárgyalás elnöke elrendelte a zárt tárgyalást, Néhány percnyi tanácskozás után aztán
a bíróság újból nyilvános tárgyalásit ir-endelt
el s miután a tárgyalást szerdán folytatják,
valószínű, hogy a hadbíróság nem adott helyet az ügyészi indítványnak. Hogy mi volt
az inditvány oka, természetesen nem lehet
tudni; azt szigorúan titokban tartják. Valószínű azonban, hogy a hideg miatt kérte az
ügyész a tárgyalás elnapolását. Egy rendelet értelmében ugyanis október 15-ig fűteni
nem szabad s a tárgyalóterem az idő hidegrefordulása óta olyan, mint a jégverem.
A nyilvános tárgyaláson dr. Stössinger
jBanno tárgya lásvezető főhadnagy-hadbíró
egy 1914. augusztus 5-én kelt megrendelőjegyeit mutatott föl Meinxnak, amely szerint
mázsánk int .19 koronájával 30 vaggon kukoricát rendelt Böhm Sándortól. A pénztári
napló szerint ezért 57.000 koronát fizetett ki
Böhmnek. Kérdd a vádlottat, mivel tudja
igazolni, hogy ezt az áruit Böhm tényleg leszállította-e ós milyen időben"?
Meinx Walter; A pénztári naplóból —
sajnos — ezt nem tudom bizonyítani, mert
nem jegyeztem föl, mikor történt meg az
áru lesz állítása.
Dr. Dohány Gyula, ügyész; Természetes, hogy ezt nem tudja megállapítani, mert
Böhm összesen 97 vaggon kukoricát szállított. A 30 vaggonhól azonban 11 vaggont Ön
nem 19, hanem 20 koronájával fizetett ki.
Böhm fedezésére aztán a Böhmnél levő megrendelői egyet kiigazította 19-ről 20 koronára,
az önnél maradt másolatot azonban hagyta
ugy, ahogy volt,
Meinx: A 20 koronás ár egy ujabb rendelésre vonatkozott,' ami augusztus 5-ike után
történt,
j
Elmondja ezután, hogy nem volt ideje
uj megrendelő jegy kiállítására, papír sem
volt nála és a régi megrendelőjegyet ezért
igazította ki. Ezután a megjegyzés után elébe tártják a polgári bíróság előtt tett vallomását, hogy a 11 vaggon 20 koronás kukorica a kérdéses 30 vaggonhól való. Azt mondta, azért fizetett 19 korona helyett húszat,
mert. Böhm kérte erre, arra való hivatkozással, hogy a. kukorica ára időközben fölment.
Meinx erre a vallomáséra megjegyzi, hogy
ezzel szemben mai vallomása az igaz. Czuczor
százados, vizsgálóbíró előtt sok olyan fontos
kijelentést tett, amit nem vettek- jegyzőkönyvbe.
;
Dr. Románon Rezső védő azt kéri, rendeljék el a bizonyítást arra, hogy a megrendeJöjegyen látható kiigazítás augusztus 5-ike
után történt; miután Böhm a 30 vaggon kukoricát már leszállította.
Az ügyész ezután azt kérdi, miért adott
•Meinx 20 koronát a kukoricáért, amikor a
rekvLrálóbizottság pár nappal később, augusztus 17-én már 180 vaggon kukoricát adott
neki 17 koronás árban és amikor Lória Henriik ajánlatot tett ugyanilyen áron való szállításra?
Meinx erre azt válaszolja, nem tudta,
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mennyi volt a zár alá veit kukorica Ara. Nelri
pedig gyorsan kellett szállítani ezért fizetett
szívesen magasabb árat Is.
A tárgyalást szerdán folytatják.
— Időjárás. Nyugaton, jobbára esős
Idő 'várható,
egyelőre
hőémelkédéssel.
Sürgöny prognózis: Esős. enyhébb. Déli
hőmérséklet: 11.0 fok Celsius.
— Justh Gyula meghalt. Budapestről tele-

fonálja tudósítóink: Justh Qyuia országgyűlési képviselő ma este a Hungária-szállóbeli lakásán s'zivszélhüdésben .meghalt. A
szálloda igazgatója érdeklődő újságíróknak
e/mondotta, hogy Justh Qyuia délben ,még
a .szálloda ebédlőjében jókedvűen fogyasztotta él ebédjét, beszélgetett a szálloda
igazgatójával, azután felment a lakására
pihenni. Este nyolc óra tájban, bement a
szobaleány Justh lakásába, hogy az ágyat
elkészítse. Amint a szobába lépett, észrevette, hogy Justh ,tnég mindtg a díványon
fekszik. Miikor a szobaleány az ággyal elkészülj, ugy vette észre, hogy Justh alszik és odament felkölteni. Amint megérintette, érezte, hogy teste teljesen hideg és
merev. A szobaleány azonnal leszaladt és
jelentette a szomorú esetet. A .szállodából
azo'nnal értesítették a mentőket és ia hatóságot. Az igazgató nyomban telefonált Makóra, hogy Justh János főispánnal, az ie'1hunyt fiával tudassa a gyás'zihirt, azonban
nem tudott a családiból senkivel sem összeköttetést kapni. Eddig .semmiféle intézkedés sem történt Justh Qyuia temetésére
vonatkozólag. — Egy másik forrásból a
következőket je,lentik a halálesettel kapcsolatban: Justh Qyuia három nappal ezelőtt érkezett a fővárosba és miután Rev.iczky-utcai lakása ,miég nincsen berendezve, a Hungária-szállóban vett lakást. Mindénkinek feltűnt, hogy milyen rossz arcszíne van. .Kedden ebéd után lefeküdt, majd
később, egy kis sétát tett a városban és
különféle dolgokat vásárolt. Három óra
tájban .hazament. Ugy látszik, rosskul érez-

te magát, inert ágyba feküdt és hideg borogatást rakott a fejére. A szobaleány igy
találta este az ágyában. — Qiróf Károlyi
Mihályt Sváb-hegyi villájában értesítették
Justh Qyuia halálának bibéről. Nyomban
bement a városba, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. A Károlyi-pártban
csuk Lotvászy Mánton és Justh veje, dr.
Szitányi ügyvéd voltak jelen. Szerdán minisztertanács lesz, amelyen Justh Qyuia halálával- is foglalkoznak.
—

A külügyminiszter

üdülése.

Bécsből

jelentik: Gróf Czernin .közös külügyminiszter hétfőn a Semmeringre ment és előreláthatólag több napiig fog ott maradni. Szerdán
a külügyminiszter üdülését félbeszakítja,
mert Bécsben tanácskozni fog Kiilkmann német birodalmi külügyi államtitkárral.
— A katonai

felmentések szabályozása.

Budapestről jelentik: A honvédelmi miniszter a felmentési revízióval kapcsolatban,
szükségesnek tartja, hogy a bizonyos megbatározott időre szóló felmentésok tekintetében
részletesebben tájékoztassa az érdekelteket,
E célból közli, hogy jövőben a határidős felmentések alkalmával hozandó határozat két*

féle megjelölést tartalmaz, vagy azt, hogy
mely határidőig mentetik fel, •hozzátévén:
tovább nem s a felmentés lejárta utáni .napon behívás nélkül bevonulni köteles. Azoknak, akikre nézve a további felmentés nincs
megtagadva s igy meg van a. meghosszabbítás lehetősége, egy későbbi igazolt kérelem
alapján, a közigazgatási hatóság -bevárás! engedélyt- adhat. Azoknak, akiknek a további
felmentést a határozat megtagadja, határidőre be kell vonulniok; számukra a közigazgatási hatóság bevárási engedélyt nem adhat, ha
ujabb fel mentésüket kérik is. Mindazok a haláridőre .felmentettek, .kikre nézve e revíziós
döntés máv megtörtént, de igazolványukon
még nem az említett pontok valamelyike alkalmaz tat ott, batáridőre elvileg kötetesek
bevonulni, de egyes kivételes esetekben —
hogy meghosszabbítást kérhessenek — a
közigazgatási hatóságtól 1918. január l-ig
szóló bevárási engedélyt kaphatnak. A meg-

Pro Patria,
Dr. Faragó józsefné sz. Lindenfeld Rózsi a maga, Annyka leánya s az alantirt
rokonság nevében a megtört sziv legnagyobb fájdalmával jelenti mérhetetlen gyászát.
Rajongásig szeretett, odaadó férje

Dr. Faragó József
ügyvéd, a 101. közös gyalogezred tart. főhadnagya, a 3. oszt. katonai érdemkereszt s
mindkét, kardokkal diszitett Signum Laudis tulajdonosa, 1917. évi október hó 5-én délben,
— 39 hónapi frontszolgálat után — az olasz harctéren hősi halált halt.
Szerető szive — melynek minden egyes dobbanása a miénk volt —• többé nem
dobog; hogy hazajöjjön ismét, hiába várjuk; szemünkfénye, egyetlen örömünk és büszkeségünk nincs már. Hogy elment, itthagyott bennünket: könnyező szemünk előtt besötétedett a világ s határtalan fájdalmunkban vigasztalhatatlanok vagyunk.
Harminchat éves volt s boldog házasságának nyolcadik évében állotta ulját a komor, kegyetlen Kaszás.
Ahol ideiglenesen nyugovóra tették, ott most ártatlan emberek örjöngő pusztítása
folyik. Hantján a virágokat vérpatak öntözi s a síri nyugalmat az irtóztató élet-halálküzdelem lármája zavarja. Porladó holttestét hazahozatjuk és sokat szenvedett drága
halottunkat itthon pihentetjük meg örökre.
Özv. Friedmann Dánielné édesanyja.
Lindenfeld Bertalan, apósa.
Dr. Faragó Géza népf. ezredorvos
Lindenfeld Bertalanná
Dr. Déri Jószefné sz. Friedmann Rózsa
sz. Fried EmiHa, anyósa.
Faragó Dezső tart. főhadnagy, testvérei.
Dr. Déri József, Faragó Dezsőné sz. Friedmann Alma, Lindenfeld Sándor (orosz fogságban), Lindenfeld Mária és vőlegénye; Steiner Edgár tart. főhadnagy, Lindenfeld Lajos sógorai és sógornője.

Szeged, 1917, október 9-én,
Minden külön értesítés helyett.
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hosszabbítás részükre ok 10!ser hó 25-én fnl | a vasárnapi teljes és általános munkaszünet,
nem .kénbető. — Eddig tart a közigazgatási | továbbá az esti hét órai zárás kötelezővé télra-tóságok engedélyezési joga is. Akik reví- tele ügyében. A kérdés megvitatására a szezió alatt állanak, de döntést még nem kap- gedi kereskedelmi és iparkamara kedden déltak, a döntésig fel vannak mentve. Nem vo- ben féltízen kettőre értekezletet hívott össze,
natkozik az intézkedés a mezőgazdasági fel- amely a kereskedelmi kamara dísztermében
mentettekre, kiknek felmentése
október 31. folyt le a szegedi kereskedővilág népes részilletve
november
hó 30-ig
meghosszabbítta- vétele mellett. Az értekezleten Weiner Miksa
tott. Ezeknek be kell vonulni a határidőre, kamarai alelnök elnökölt. Dr. Tonelli Sándor
valamint azoknak ,is, kik téli vagy nyári kamarai titkár ismertette a miniszeri lemunkára kapnak időszaki felmentést.
iratot, amely tájékozódást akair szerezni a
— Kitüntetések. Kaba Vilmos a 305. hon- rendelet kiadósa, előtt afelől, ihogy szakkövéd gyalogezrednél (beosztott 5, honvéd gya- rökben milyen véleménnyel találkozik a, vaJogezredlheli századosnak az ellenség előtt ta- sárnapi teljes munkaszünet és az esti hét órai
mnsitott vitéz magatartása elismeréseül a
zárás ügye. A (megjelent kereskedők közül
legfelsőbb dicsérő elismerés — a kardok egyidejű adományozása mellett — tudtul ada- számosan szólottak a tárgyhoz. Többen ameltott. A király Inczédy Ágoston, egy gyalog lett voltak, hogy szü/kséges a vasárnapi munhadosztály irobamzászlóaÍjnál beosztott 5-ik kaszünet általánossá tétele, mert bár Szegehonvéd- gyalogezredbe!! tartalékos hadnagy- den már bizonyos üzletágak régóta zárva tarnak az ellenség előtt tanúsított vitéz maga- tanak vasárnap, akadnak olyan kereskedők
tartása iel ismeréséül a 3. osztályú .katonai érdemkeresztet a Ina tlid isz i tanén®yel és a kar- is, kik a konkurrenvia szempontjából nyitva
dokat adományozta. Horváth László és Fell- tartják üzleteiket. A hét órai zárórára vonatne r György 1. honvéd lovas tüzérosztálybeli kozólag az a tény nyert, megáltapitást, hogy
tartalékos hadnagyoknak a legfelsőbb dicsé- Szegeden már ez túlhaladott
álláspont,
rő elismerés — a kardok egyidejű adományo- amennyiben itten már sokan belementek a
zása mellett — tudtul adatott.
hat órás zárásba is. A vita további folyamán
— Előléptetések. A király Zimmer Alajos főleg arról volt szó, hogy Irat órai zárást jab uszáralezredest, ,a szegedi 31 honvéd huszárpótzászlóalj parancsnokát ezredessé ne- vasoljanak-e a. minisztériumnak, vagy pedig
vezte ki. Fogassy János, Fhber Fiilőp, Stern a már szokásban levő hét órai zárás mellett
Lajos, Uhereczky Ottó és Kincs Péter 5. hon- kérjék a döntést. Egyes kereskedők hangozvéd gyalogezredbeli és Szálai Jenő tüzérosz- tatták, hogy tekintettel a világító- és fűtőtálylbeli zászlósokat hadnagyokká léptették anyag ínségre, továbbá a nehéz árubeszerelé.
zési viszonyokra, a munkaidőt
minél rövi— Szegedi kereskedők a vasárnapi mundebbre kell redukálni és azt oly gazdaságok a s z ü n e t é s a h é t ő r a l z á r á s m e l l e t t . Megsan beosztani, hogy a főcélt, az anyag megírtuk, hogy a kereskedelmi minisztérium az- takarítást elérhessék ez által. A zárórának
zal a kérdéssel fordult a szegedi kereskedel- esti hat órában való megállapítása vélemémi és iparkamarához, hogy mi a véleménye
Telefon:
PfiiEIBB
11-85.
Igazgató: VAS SÁNDOR.

Szerdán és csütörtökön.

Heim Géza báró

lovaggá avatása és ki-

tüntetése a M á r i a Terézia-renddel
Őfelsége Károly király által.
A magyar filmgyártás szenzációja.
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dráma 4 felvonásban.

Filmre alkalmazta és rendezte: Janovics Jenő dr.
A főszereplők: Berki ü l i és Janovics Jenő dr.

Előadások 6, fél 8 és 9 órakor.

}{elyárak:

Páholy üllés 2.— Zsölye 1.50, 1. hely 1.20
II. hely 1.— K. III. hely —.70 filK
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Szeged, 1517. október 10.

nyiik szerint úgyszólván semmi fűtőanyag
megtakarítással sem jár és a vásárló közönség főleg pedig az elfoglalt hivatalnok- és
•munkásosztály érdekeire nézve egyenesen sérelmes. Elsősorban tehát a mostani viszonyokhoz mért állásfoglalást kellene (leszögezni a közeledő télre való tekintettel. Többen szólottak még a vasárnapi munkaszünet kérdéséhez is. Végül is az értekezlet egyhangúlag arra a megállapodásra jutott, hogy
a miniszternek adandó válaszban a szegedi kerleskedők alz általános vasárnapi munkaszünet és a hét órai üzletzárás mellett foglalnak állást,
— A magánhivatalok

munkaideje

és a

szénhiány, A Magántisztviselők Országos Szö-

vetsége beadványt intézett a kereskedelemügyi miniszterihez a hivatali munkaidő egységes rendezése érdekében. A szén-hiányra való
tekintettel kérik, bogy a miniszter a munkaidőt az egész országban délután három óráig
állapítsa meg. A kérelem támogatása végett
ál irattal fordultak ,a. .szén központihoz is. A
szövetséghez tartozó vidéki {magántisztviselő-egyesületek hasonló beadványt intéztek a
kereskedelemügyi miniszterhez és a szénközponthoz.
— P i c k f e r J.

Gyula

szegedi

előadása.

Pickler J. Gyula, a fővárosi statisztikai hivatal tudós igazgatója a Szegedi Társadalomtudományi Társaság meghívására vasárnap délután négy órakor a városháza közgyűlési termében előadást tart a lakáskérdésről. Az előadás után vita következik. Belépő dij nincs.
— Áthelyezés. Az igazságügyminiszter Krön
Géza szegedi királyi jérásbirósági tisztviselőt r szegedi királyi ítélőtáblához helyezte át,
— R e n d e l e t a o u g o n y a e J á t a s r ó l . Az Or-

szágos /Közélelmezési Hivatal elnöke megállapította, hogy a burgonyából ez évre a termelők mennyit használhatnak fel saját céljaikra és mennyit, szerezhet he a fogyasztó.
A leirat szerint a fogyasztó, vagy olyan termelő, akinek termése háziszükségletét nem
fedezi, vásárolhat kizárólag saját házi szükségletére: 1. a nehéz testi munkát végző felnőttek részére az egész idényre 120 kilót, 2.
egyéb ellátandók részére 100 kilót. Akik vásárlási engedély alapján egész idényre beszerzik buTigonyaszükségletüke-t, azok ez évi
november 4-től 1918. évi jnnius hó végéig nem
kapn a k burgonyaj egyet.
—

Rablógyilkos

vasúti

gyakornokok,

Eszékről jelentik: Rosuz Parié nevű 56 éves
sertéshizlaló asszonyt holtan találták a lakásán. Holtteste már oszladozni kezdett, de kétségtelen jelekből meg lehetett rajta állapítani, hogy gyilkosság áldozata. A megindított
nyomozás eredményeképpen a rendőrség elfogta Tekszner Ferenc és Krenican Demeter
19 éves magyar államvasuti gyakornokokat,
•akik bevallották, hogy az asszonyt ők ölték
meg. A gyilkosság még szeptember 23-án történt. íA két vasúti gyakornok agyonütötte az
öregasszonyt s elrabolta 10.000 korona pénzét, A gyilkosság után elmentek a Grand Hotelbe, a pénzt egy szobában elrejtették s azután pezsgőztek. Tekszner két nappal a gyilkosság után Budapesten jó eredménnyel letette a hivatalnoki vizsgát. A gyilkosokat kihallgatásuk után átkísérték az ügyészség
fogházába.
~ Egy g y a n ú s idegen öngyilkossági kis é r l e t e a r e n d ő r s é g i f o g h á z b a n . A rendőr-

ségi sajtóiroda jelenti: A szegedi rendőrség
vasárnap éjjel razziát rendezett, amelynek
során többek között az egyik kis szállodából
előállitottak egy magas erős termetű barna,
kis bajuszu, külseje után ítélve cigánynak
látszó egyént, akinél 5390 korona készpénzt,
négy darab busz koronás aranyat és egy
csüggő aranyláncot találtak. Az illető Mózes
János kulai cipésznek mondta magát s egy
erre a névre kiállított katonai igazolványt
mutatott föl. A kulai csendőrség azonban

* Szeged, 1017. október 10.
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táviratilag arról értesített© az itteni rendőrséget, liogy Mózes János kulai kereskedő ottani lakos elvesztette katonai igazolványát,
az tehát nem annak tulajdona, aki azt fölmutatta. Kedden reggel akarták kihallgatni
az ál-Mózest a rendőrségen, azonban egy őrizetlen pillanatban szublimát-pasztillával meg
mérgezte magát. Beszállították a közkórházba, ahol a gyomor-mosás után annyira helyrejött, hogy még délelőtt visszaszállithattak
a .rendőrségre. Bevallotta, hogy LaMatos
Lászlónak hívják, kisjenői illetőségű. Mózes
Jáincs katonai -igazolványát egy ismeretlen
embertől vásárolta. A pénz, amit nála találtak, az Övé. Tagadja, hogy bármilyen bűncselekményt is elkövetett volna. A rendőrség
tovább folytatja a nyomozást és annak befejezéséig őrizetben tartja Lakatost.
— Egy fővárosi színész tragikus

háláin.

Budapestről jelentik: Hétfőn este az V. kerületi Népszínház színpadán Tompa Mihály
halálának századik évfordulója alkalmából
„A haldokló" cimü drámai jelenetet adták
elő, amely a költő egyik verséből készült. A
haldokló szerepét Éliás Gyula, a társulat
igazgatója személyesítette, aki ezidő szerint
a 3-2. gyalogezred önkéntese. A -hatodik számhaiti, amikor felgördült a függöny, Éliás a.
szerepéhez híven, mellén kereszthefont karral feküdt az ágyban, mellette kereszttel a
pap, aki vigasztalta. Az első percekben minden a legnagyobb rendben ment, de a papot
alakító Kúllay Béla egyszerre rémülten vette
észre, hogy a haldoklót." játszó Éliás (Gyula
szemefebérnyéj-e -kifordul, torkából
hörgés
tör elő és arcáról verejtékcseppek
hullanak
alá. A jelenet- nagy nyugtalanságot idézett
elő mind a színészek, mind a nézők között,
mert Éliás arca percről-percre szederjeselbb
és hangja fátyolczotiahb lett. Éliás Gyulát
rögtön
kórházba
vitték,
-ahol
néhány
perccel később meghalt. A kórházban megállapították, hogy Éliást az izgalmas szerep
következtében ayyszélhüdés érte.
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Bünügyi dráma négy részben.

•-. -

A legmegrázóbb
sorstragédia.

#
^

•

"

' "

A német külügyi államtitkár Bécsben.
Bécs, október 9. Mint a Neue Freie
Presse értesül, Kühlemann német külügyi
államtitkár -holnapután Bécsbe érkezik.

A holland-skandináv
bizottság a békéért.
Stockholm, október 9. A stockholmi szocialista konferencia szervező irodája inegbizta a holland-skandináv bizottságot, hogy
a konferencia vezetőségéhez érkezett különféle memorandumok alapján a belga, az elzász-lotharingiai, a lengyel és a balkánkérdés dolgában formális javaslatokat dolgozzon ki, amelyek a békekötés alapjául
szolgálhatnak. A1 bizottság ehez hozzájárult.

Ujabb hajóelsülyesztések.
Berlin, október 9. A Wolff-iigynckség
jelenti: Az Anglia köriil elzárt területen búvárba jóink ujabban 19.500 bruttó regisztertonna hajóteret sülyesztettek el. Az elpusztított hajók között volt a felfegyverzett Josef
Chamberlain angol gőzös, amely deszkát
szállitott, továbbá az A-ustralis nevii felfegyverzett orosz gőzös kenderrakornánnyal.
A tengerészeti vezérkar főnöke.

Az angolok nagy flandriai
kudarca.
Berlin, október 9. A Wolff-ügynökség
jelenti: A Zürichben megjelenő Tagesanzeiger a flandriai csata jelentőségéről a következő figyelemreméltó fejtegetéseket közli:
Kilenc borzasztó hevességű csatanap után és
a leghallatlanabb lőszerpazarlás után, amely
minden emberi .képzeitet fel-ülmul, az angol
hadsereg Ypern körül most érte el körülbelül
azt a vonalat, amelyet a németek 1915 április 20. és 25. között öt napos csatában ragadtak el tőle. Ezt a megállapítást előre
kell bocsátani, hogy kellő értékére redukáljuk az angoloknak azokat a híreszteléseit,
amelyek óriási győzelemről szólnak. A Reuter-ügynökség azt irja. hogy ez volt az antant legnagyobb győzelme a mamei csata
óta. Ez a nagyhangú kijelentés nem egyéb
hencegésnél. mely arra alkalmas, hogy az
angol csapatoknak magában véve elismerésre méltó teljesítményét értéke alá szállítsa.

Amerika blokálja a semlegeseket.
Hága, október 9. Washingtoni távirat
szerint az amerikai kormány fontolóra vette
azt a tervet, hogy általános blokádot vigye-*
nek keresztül az egész világon az összes
semleges államokkal szemben. A terv megvalósulása esetén a semleges országokkal
kötött összes kereskedelmi szerződéseket
felmondják. Azokat a semlegeseket, akik
kötelezik magukat arra, hogy többé semmit
sem exportálnak Németországba, az Egyesült Államok és szövetségeseik fel fogják
menteni a kereskedelmi ellenőrzés terhe alól.

Bismark unokáiénak ngilafkozata
a békekilátásokról.
•

a

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

Brit, október 9. A Bemer Tagebiatt berlini tudósítója beszélt Bismarck unokájával, •
Rathenau Waltherral, aki nyilatkozott a békéről. Arra a kérdésre, vájjon Ausztria-Ma-

t
gyarország birja-e erővel a háború befejezéséig, Rathenau igennel válaszolt. A békereményekről nagyon szkeptikusan nyilatkozott. Szerinte az antant nagy hibát követett
el, amikor a központi hatalmak békeajánlatát visszautasította. A rni katonai helyzetünk ma is sokkal jobb, mint az antanté és
rövid idő alatt .még a mainál is jobb lesz.
Másik hibája az antantnak, hogy Franciaország a háborút már csak Elzász-Lotharingiáért folytatja, tehát olyan célért, amelyet
soha sem fog elérni. A második békeajánlat
visszautasításának hatásáról Rathenau igy
nyilatkozott:
— Másodszor is feléjük- nyujtottuk kezünket és ők ismét ráütöttek. Ez az ütés hatalmasan megerősítette az akaratot arra,
hogy végig kitartsunk.

Tíizvonalba küldik a franciák
a hadifoglyokat.
Berlin, október 9. A Wolff-ügynökség
jelenti: 1917 április 26-i jegyzékében Franciaország azt a kötelező nyilatkozatot tette,
hogy nem fogja többé a német hadifoglyokat a tűzvonalban felhasználni. E kötelező
kijelentés ellenére már május 5-én. tehát kilenc nappal később, S. német hadnagy megfigyelhette. amint a német foglyokkal a tüzzónában munkát végeztettek. Fagerendákat
kellett a németeknek a egelső vonalakba hordaniok, sebesülteket a kötözőhelyre vinni,
lőszert hordani, sőt két tisztet — A. és N.
hadnagyokat — is sebesültek szállítására
kényszeritettek.
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MŰSOR:
FAőaddsok kezdete hétfőtől fél S.
Szerda: Ö fensége kalapja. Komédia, páros három
harmados.
Csütörtök: Tosca. Opera, páratlan egyharmados.
Péntek: először. Mdrványmenyaszony.
Operett, páros
kétharmados.
Szombaton: Márvány meny aszony. páratlan
háromharmados. Operett.
Vasárnap délután: Rip van Winkle. Regényes operett.
Vasárnap este: bérletszünetben
Máványmenyaszony.
Operett.

A márványmenyasszony. A szinházi iroda
jelenti: Zene, szöveg és tánc, a sláger-operettek sikerének a hármas biztositéka, ritkán
ölelkezik oly szorosan, mint a IMárványmenyiasszoinyban. A darab hetek óta foglalkoztatja a szegedi társulatot, vasárnap reggel óta a közönséget is, amely valósággal
ostromot intéz a pénztár ellen a jegyekért. A
márványmenyasszony meséje a megelevenedett Náobe-szdbor körül forog, tánc- és énekszámai jobbnál jobbak, igy a táncoiktató kettős (Kunossy és Sugár), a szivem-duett tMakay Berta és Sugár), Kunossy Ella és Makay
Berta aktuális tánc-duettje. Pompás hatásra
számít Sclymossy Sándor pipa-dala. Kunossy
nagy keringője, a shocking-kvintett. Csupa
dallamos, népszerű melódia gyönyörűen felépített finálékkal ad életet a szezou hatalmas
újdonságának.

ü^jtah-sittlili
legolcsóbban SZATMÁRI I.
kalap üzletében Kárász-u. 6.
v Alakitások vállaltatnak, v
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A VASS MŰSORA:
V a s á r n a p : A tilosban. Vigjáték 3 felvonásban és Gróf
Clanden vagyona. Detekfivdráma 3 felvonásban.
APíPOLÓ

V a s á r n a p : A kazánház

MŰSORA:

titka. Bűnügyi dráma 3 felv.

— A g y ó n á s s z e n t s é g é t , ezt az i z g a l m a s
b ü n i i g y i történetet m á r m á s o d i k n a p j a áll a n d ó a n zsúfolt h á z a k előtt j á t s z á k a KorzÓi n o z i b a n . H o g y e z t a p á r a t l a n u l értteke®
és
müvésaieii
megkonstruált
magyar
filmet
m i n d e n k i m e g n é z h e s s e , az i g a z g a t ó s á g
még
szerdán és csütörtökön
Is
műsoron tartja.
Ugyanezen műsor
keretében látható
báró
tffeiia G é z a kitüntetése a M á r i a Terézia-rondde] é s e g y k a c a g t a t ó b o h ó z a t : U g r ó e z y s z e re] me.

CJj női divatterem.

Wagner-fürdő

AZ UR A NI A SZÍNHÁZ MŰSORA:

Szerdán: Kismet. Büniigyi dráma 4 felvonásban.
Csütörtökén : Kismet. Bíinügyi dráma 4 felvonásban.
Pénteken: Tatárjárás. Színmű 5 felvonásban.
Szombaton: Tatárjárás. Szinmü 5 felvonásban.

AZ

S z e g e d , 1917. öktól>ér 10. "

október
és ezután
szombat,
á l l a t.

6 - á n

megnyílt

hetenkint

vasárnap,

c.

Van s z e r e n c s é m a m é l y e n tisztelt
hölgyközönség
becses
tudomására
hozni, hogy K I S S
BÖSKE
kisasszony, szabásznő vezetésével . \ v .

négy

igényeinek

napon:

hétfőn és

közönség

Mars-tér 9. sz. alatt a mai kor
megfelelően

tere

idezett

u 6 i divaffermet

Etedden

rendelkezésére.

nyitottam. M e g r e n d e l é s e k a l e g u t o l s ó
d i v a t szerint szolid á r a : mellett a
l e g r ö v i d e b b i d ő alatt e s z k ö z ö l t e t n e k .
A" m é l y e n
tisztelt
hölgyközönség
n a g y b e c s ű pártfogását kérem
.v.v.
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Hirdetmény.
Értesítem a város
lakosságát, hogy a szén és
koksz árát a következőképen állapítottam meg ; 100
kg.-kint a telepen átvéve.
magyar darabos és diószén . . 10 50 K.
porosz szén
14 00 „
porosz koksz
14-00 „
szegedi koksz
13-20 „
Szeged, 1917. okt. 5.
100501917. eln. sz.

Bőhm S á n d o r n é
Mars-tér 9. sz. I. em.

Telefon 949. sz.

legjobb Y.Y.
gyártmány.

Dr. S o m o g y i Szilveszter,
polgármester.

Sebők Mihály,

Kapható

Szeged,

tsmianiiiaaimiiaaaaahiiitiiimmaimmhgeiihi

vasüzletében

Valéria-tér.

Felelős /szerkesztő: Pásztor József.
Kiadó tulajdonos: Várnay

L.
aaaaaa.vka

Tökmagof
DEUTSCH,

teljesen száraz állap o t b a n veszek.

Szeged Jókai-utca

7.

férfi é s női divatcikkek
i a p a g ; r a b b r a k t á r a . —-

fzzad valamely testrésze?
Ugy hasznát la «
d r . Leinzinger-féle kisrőhálf szert. Ovegfe 70 fü1 \*kú kapható Leinringer
gy Jgyszertarában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

F á j ó s f e g é s - a vegyen
mielőbb s hírei Leínzlrger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 fülé ért kapható Leinzlnrer
Oyüa
gyógyszertárában Szssed,
Széchenyi-tér.
250

Legmegbízhatóbb cég.

G y o m o r b s f o s o k dic s é r i k a Leizinger-féle
gvomorrsepp jő hatását,
Üvegje ! koronáért kr.phstó
Leínzinger Gyula,
c-yógyszertárában Szeged.
Nzécbenyí-tér.
250

Uaghutlás, h a j k e r p s
píoraan elmúlik a Leírrz.nger-féle „C h i n » h * j
s z c ?. z' által. Ára K 3.—
Kapható Leinzinge? Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Legjolbfc i s s f i e s i í í s z
órsségosan elismert Leínzinger féle. Ára 4 korom.
Kapható Leínzinger Gyuls
gyógyszertárában Szeged,
Szécnenyí-tár.
25C

f a j 6 s z ö I é s ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle
„Hajre3torerl.
használja.
Ára
2.—
Kapható Leínzinger Gvula
ygőgvszeríárában Szeged
Széchenyi-tér.
250

Telefon 729.

Hirdetmény.
A m. kir. ministeriuninak 3728917. M. E. sz. rendelete folytán értesitem az érdekelteket, hogy mindazok,
akik eddig bor vagy szesz eltartására alkalmas fahordót eladás céljából készítettek vagy ez után készítenek,
továbbá azok, akik ilyen hordók eladásával, üzletszeriileg, vagy csak alkalmilag is foglalkoznak, kötelesek az.
október 5-én meglévő összes ilyen hordókészleteiket
legkésőbb 1917. évi október hó 10-ik napján az október hó 5-ike utón készítendő, illetőleg beszerzendő
hordókat pedig a feníhivafkozott rendelet hatályának
ideje alatt, vagyis f. évi nóvemb. 30-ig minden héten a
hét utolsó napján a városi gazdászi hivatalban kapható
bejelentési 'apók felhasználásával bejelenteni és pedig
akként, hogy a bejelentési lap legkésőbb a fentebbjeizeit napokon ajánlott levélben postára tétessék, vagy az
illetékes hatóságoknál közvetlenül benyujtaesék.
A bejelentési lapokat két egyenlő példányban kell
kiállítani s az egyik példányt a m. kir. Földm. Ministerhez kell elküldeni, a másik példányt pedig a városi
gazdászi hivatalnál kell benyújtani.
A rendelet szerint a bejelentett hordók zár alá
vettnek tekintendők, s hatósági utalvány nélkül azokból
eladni, elajáneékozni vagy másként elidegeníteni, sőt
kölcsön adni sem szabad.
A hordók adásvétele tárgyában október 5-ike előtt
kötött szerződések érvényességét ez a rendelet nem
érinti, amcnuyiben azok megkötését az eladó vagy vevő,
hitelt érdemlöleg igazolja. Áz ily hordók átvételéhez is
azonban hatóság utalványa szükséges.
November 30-ig olyan fahordót, amely boroshordóul való használatra alkalmas, csakis az utalványban
megnevezett egyén részére és az utalványban megállapított űrtartalommal szabad eladni, vagy más módon
elidegeníteni. Kivéve azt az esetet, ha a hordó borral
megtöltve, borral egyiilt kerül eladásra.
Az előbbi bekezdés rendelkezése nemcsak azokra
terjed ki, akik a bejeléntés megtételére kötelezve vannak, hanem általában mindenkire, aki hordót eladni
kíván, kivéve azon hordókat, amelyek a m, kir. kincstárnak vagy a katonai igazgatásnak birtokában vannak.
Akiknek a bortermés elraktározása céljából hordóra
van szükségük, azoknak amennyiben a kérelmező szőleje vagy pincéje Szeged város területén van, a városi
gazdászi hivatalban fog a hordó utalvány kiadatni, a
melynek alapján a hordókészlet tulajdonosa az utalványon feltüntetett űrtartalmú hordókat kiszolgáltatni
köteles.
A bejelentésre kötelezettek a bejelentett készletektől pontos raktárkönyvet kötelesek vezetni, oly módon,
hogy abból a készlet mennyiségének változása és az,
hogy abból mikor, kinek és hova mennyi szállillatott
eí, bármikor megállapítható legyen.
A rendelet értelmében fából készült hordók az
ország területén kivül eső helyre csakis a Földmiv.
Minister által kiállított szállítási igazolvánnyal szabad
szállítani.
Aki a fentebb ismertetett rendelkezéseket megszegi,
vagy kijátsza. vagy abba bármi módon közreműködik,
az hat hónapig terjedhető elzárással és 2000 koronáig
(erjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.
Szeged, 1917. okt. 8.
10149917. eln. sz.
Dr. S o m o g y i Szilveszter,
polgármester.
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Legolcsóbb beszerzési forrás.

Csekob!cs>-u. 6 .
Telefon 8 5 4 .

S z é e t i f n y l - t é r 17.
Telefess 855,

Háló- é s ebédlő-berendezések,
f a l t ó r á k , székek, asztalok s
egyéb
bútorok kaphatók :
Zálogcédulákat

i / l ~ i y i r % i p ! - ® e f q s ! y i f f
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fc.
és régi ékszereket

Feketesasa-útca 16. szám.
Keletí-palota. J e l e f o n 8 3 6 .

legmagasabb

árban

vesz.

Üzletáthelyezés!
Szíves tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek,
hogy vegyiruhafiszfitő és kelmefestő üzletemet november elsőtől Mikszáth Kálmán-utca 9. szám aiá Valériatér sarokra helyezem át. Kérem jövőben is a nagyérdemű közönség b. pártfogását.
L u c z e
J Ő Z S e f
vegyiruhatisztitó és kelmefestő.

•

át

m
m

iBlefopszfimoH

$

porfland-

Teiefonssámok

é s r o m á n c e m e n t , továbbá köagyag- és cementcsövek, kátrányfedéllemez és elszigetelők, inennye-

m

•

különösen d a r a b o s é s o l t o t t m é s z ,

zehiád, gipsz; tűzifák ölenkint és aprítva állandóan

m

Bank 3 8 5

ir.Ts.-.Bam-a'SJ.'.Tr..:,

kaphatók.

-

Raktár 2 3 1

0

Szegedi

BankegyesüSe!
mérei-utca

21.

és

N y o m a t o t t Várnay L . k ö n v n y o n i d á j á b a n , S z e g e d , Kárász- utca 9 ,

15.

áruraktáral,
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