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Péntsk, október 12.

aas keleti partján fontos állásokat
foglaltak el a németek.

Az uj orosz kormány a forradalmi demokráciának az atyuskátől örököüt távirati
ügynöksége utján programnyilatkozatot tesz
közzé. Sajnos, az eddig elhangzott háborús
(kormánynyilatkozatok a végsőkig menő - Az angolok nem támadlak. - Nyolcvan repülőgép
óvatosságra intenek. Sokszorosan helyén
való és indokolt ez az ovaíosság, az uj orosz
kormánnyal szemben, amelynek rövid életet jósolnak. Ha ez a jóslás helyesen követBERLIN, október 11. A nagy főhadi- A Maas keleti partján alsórainai és westkeztet az általános orosz viszonyokból és a
szállás jelenti: Rupprechf trónörökös had- fáliai zászlóaljak hatásos tűzelőkészítés után
megalakulást kisérő körülményekből, akkor
csoportja:
A flandriai tengerparti szakaszon erőteljes rohammal a Chaume-erdőben fontermészetesen a kormány hibáján kívül .maés
Biankasrie
és Pöikape'le között a tüzér- tos területét ragadtak el a franciáktól. Az
radnak hatástalanok és eredménytelenek
azok a nagy és jeles — de a forradalom ki- ségi harc délután jelentékenyen fokozódott. ellenség négy heves ellentámadást intézett
törése óta az unalomig elcsépelt — fogad- Draaibamtál a franciák ismét támadtak, de ellenünk, amelyek nagy veszteségeikkel
kozások, amelyekkel a legújabb orosz kor- sikertelenül. Az Yperntől keletre levő harcmind meghiúsultak. Több mint egyszáz fományprogram is díszeleg.
mezőn erős kölcsönös tüzelés. Az angolok goly és néhány géppuska jutott kezünkre.
Megtörténhetik, — ami nem kis csuda
lem támadtak.
Beaumonttól és Reronvauxtóí délnyugatra
lenne — hogy sikerül ennek a kormánynak uralmon maradnia az afkotmánvozó orSonebecke és Zandvoorde felett este a francia vonalakba intézett előretöréseink
szággyűlés Összehívásáig, hogv sikerül az SO repülőgép részvéteiével légi csata fejlő- is teljes sikerrel jártak.
antant-hatalmak összejövetelén már a kon- dött ki, amelyben három ellenséges repülőt
szolidálódás útjára lépett Oroszországot
LUDENDORFF, első föszállástnesfer.
képviselnie. Legyünk könnyelműek és elő- lel öt: fink.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A német trónörökös hadcsoportja:
legezzük az uj orosz kormánynak a legnagyobb sikert: a háború ideje alatt tartós
lesz a provizórikus rend, amit teremt. Remélheti-e Európa vérező polgársága, hogy
ezek a kedvező körülmények csatasorba álBERLIN, október 11. A nagy főhadi- Gaíacot ágyúzták, ahol tűzvészek keletkezlítják az uj orosz kormányt a most újból,
^
ki tudja hányadszor közzétett tervek meg- szállás jelenti: Az arcvonal több helyén az tek.
valósítására? Fáradhatatlanul tevékeny kül- élénk zavaró tüz időnkint megerősödött. A
LUDENDORFF, első főszállásmester.
politikára készülnek, de hihető-e. hogy a román síkságon és Bailánáí, amelyet az
ú\ a miniszterelnöki sajtóosztály4
demokrata alapelvek fogják áthatni? Hozoroszok bambáztak, megtorlásig ütegeink
hat-e eredményt, ha az orosz kormány a
minden erőszak kizárásával létreiövő általános békekötésre fog maid törekedni? Lehet-e bízni törekvésük tartósságában és ha
igen, van-e ereje és cselekvési szabadsága
ennek az országnak, mert ezek nélkül csupán elvi jelentőségű kinyilatkoztatás marad
BERLIN, október 11. A nagy főhadi- mögött, a többi pedig, amint megállapítható
minden, amit mondanak? Bizonyos, hogy
szállás
jelenti: Szeptember havában az el- volt, az ellenséges vonalakon tul zuhant le.
könnyen meg fogják találni a megegyezést
a szövetségesekkel az orosz forradalom ál- lenséges légi haderők vesztesége a német A mi veszteségünk légi harcban nyolcvantal hirdetett alapelvekről, hiszen amit ők arcvonalakon huszonkettő kötött léggömb kettő repülőgép és öt kötött léggömb volt.
mondanak, azt régen hirdetik a szövetsége- és hároniszázhetvennégy repülőgép volt, a
LUDENDORFF, első főszállásmester,
sek is: szembe kell szállni erélvesen minmelyek
közül
egyszázhatvanhét
vonalaink
(Közli a miniszí írelnöki sajtóosztály.)
den olyan vállalkozással, mely más nemzetek területének meghódítására törekszik.

Galaeof ágyúink felgyújtották.

Közel négyszáz légijármüvet vesztett
szeptemberben az ellenség.

Azok a népszerű elvek, ragyogó fogadkozások, amelyeik a legújabb orosz kormánynyilatkozatot díszítik, valamikor, nem
is olyan régen, az orosz birodalom belső
lángbaborulása idején de megremegtették a
béke áldásai után egyre olthatatlanabbal
sóvárgó sziveinket. Azóta hitelvesztetté
tették ezt a krőzusi gazdagságú forradalmi
programot azok, akik az események élére
kerültek, mert legalább annyiszor elárulták,
ahányszor kiplakátirozfák. A kormánynyilatkozatokkal jóllakott Európa, akárhogy
sóvárog is a béke után, engedett már a régi
falánkságbó'i, amellyel a békével rokon
.minden szócska után is kapott és tetteket
vár. Ha a mai Oroszország képes lenne is
ilyen tettekre, mindvégig kérdéses marad,
hogy alkalmas ember-e Kerenszki arra,
hogy a forradalmi demokrácia sokszorosan
megcsúfolt külpolitikáját rehabilitálja. ^

Lázadás a francia fronton.

BERN, október 11. A Berncr Tageblaít jelenti Milánóból: A tudni
Stampt párisi levelezője egy levelet

közöl, emelyben először jelenik meg
az a hir, hogy a francia fronton Iá
zadás tört ki.

Meghlusulf ellenséges előretörések Macedóniában,

Az angolok a békét követelik.

BERLIN, október li. A nagy főhadiszállás jelenti: Az élénk harci tevékenység
az Ochrida és Prespa-tó közötti szorosban
a Cserna-hajlásban, továbbá a Vardar és a
Doiran-tó között több helyen előretörő el
fenséges felderítő osztagokat elűztünk.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Berlin, október II. A Manchester Guardian jelentése szerint vasárnap népgyűlés
volt Leedsben, Yorkban, Birnriiighaanbaii,
Blaekburnbain és Glasgowban a háború
folytatása ellen. A gyűléseken határozatot
fogadtak el, amely 'követeli, hogy uzc:: ő
kezdjék meg a béketárgyalásokat az ismert
orosz formula alapján, vagyis annexió és
kárpótlás nélkül.
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legújabb.
GENF: A Matin híradása szerint Wilson beszédet mondott a leimondáson alapuló
béke ellen, amely a demokratikus ideálok
megsemmisülését jelentené.
ROTTERDAM: Londoni lapok jelentése
szerint a Fidsi-szigetek közelében egy elhagyatott kis 'gőznaszád személyzetének
sorában volt az elpusztult Seeadler parancsnoka is.
HÁGA: Londoni lapok katonai munkatársai is bejelentik, hogy az olasz arcvonalnak a legközelebbi időben fontos eseményei
lesznek. A világháború mostani stádiumában az olasz front a legfontosabb. A Daily
Mai! katonai szakértője azt írja, hogy ezen
az arcvonalon lehetne a döntést kierőszakolni. Minden esetre a küszöbön a l ó akcióknál a legnagyobb mértékben kel! Olaszországot támogatni.
P É T E R V Á R : Taskendből jelentik, hogy
az ottani forradalmak leverésére kirendelt

csapatok odaérkeztek. Elfoglalták a Szabadság épületét, a forradalmárok főíészíkét
és a munkástanács által kinevezett kormányzót,. valamint a forradalmi bizottság
tagjait letartóztatták. A nyugalom helyreállott.
AMSTERDAM.: A Daily News jelenti
Péter várról: A munkástanács elutasító magatartást tanusit az uj kormánnyal szemben.
13 bolssvMuből, hat forradalmi szocialistából és három szociáldemokratából álló uj
végrehajtóbizottságot választottak, amelynek elnöke Trock! lett. Határozatot hoztak,
amelyben az foglaltatik, hogy az egész vagyonos osztály részes volt az ellenforradalmi mozgalmakban és hogy a koalíció meghátrálást jelent a Kornilov-féle irányzattal
szemben.
PÉTER VÁR: A vladlkevkai vasút vonalon egy hetven tagból álló bűnszövetkezet
feltépte a vasúti síneket, aminek következtéiben a gyorsvonat kisiklott. Valamennyi
utast kiraboltak. Nyolc embert megöltek és
ötvenet megsebesitetteik.

„Még mindig nyitva van a béke útja."
— Semleges diplomaták a békéért. —
Berlin, október 11. A semleges államok
berlini doplimáciai képviselői óvatosan és a
legnagyobb diszkrécióval feíhivták a német
kormány figyelmét az amerikai jegyzéknek
arra a részére, amely szerintük a béketárgyalások megkezdésének alkalmas alapjául
szolgálhatna. A fősúlyt arra a határozott
ellenállásra vetik, amellyel Wilson elnök a
létező államok szétdarabolásának tervét kezeli. Németországban komolyan hitték, hogy
az angol államférfiak Németországnak fejedelemségekre és hercegségekre való szétosztását tervezik, de Wilsonnak
iinnepies
formában kifejezett ellenállása arra vall,
hogy erről a lehetetlen tervről az antant diplomáciája végre lemondott. Ugyanez áll arra
a fenyegetésre is, hogy a háború után gazdasági háborút kezdenek Németország ellen.
Wilson ezt a tervet is ellenzi és a németek

A bajorok Elzász-ivfharingia
felosztása mellett.

ebből is láthatják, hogy Amerikának az a
követelése, hogy Németországban felelős
kormány álljon az iigyek élére, komoly. —
Tény. hogy Wilson szándékainak amerikai
magyarázata félreértéseket keltett és a németek azt hihették, hogy az Egyesült-Ádámok a békéről való minden megbeszélést
elleneznek. A béke utáa azonban még mindig nyitva van. Németországon
üli, hogy a
legközelebbi
lépést megtegye
és azokat a
garanciáikat szolgáltassa,
amelyeket
áz
'Egyesült-Ál! arnek és a szövetségesek elfogadhatnának. Ezeket a garanicákat azonban a felelős kormánynak kellene nyújtania.
Amerika kiviteli tilalma megszaporította a
semlegesek béketörekvéseit. A kiviteli tilalom és a blokád egyre súlyosabb nyomása
alatt a smlegesek végre is a béke legtevékenyebb ügyvivői lesznek.

j lesz. Nekünk nem szabad többé túlságosan
i sokat beszélnünk a békéről. Az a véletméBerlin, október 11. Az elzász-lotbarin- j nyeim, hogy Elzásznak Délnémetországhoz
giai kérdésben — mint a Vossische Zeitung j való csatolása megfelel a viszonyoknak,
jelenti — a legközelebbi napokban döntő Lo'tharingiát pedig Poroszországhoz kell
lépés történik. Azt a régebbi tervet, hogy csatolni. Ez a kérdés azonban még nincsen
Elzűsz-Lotíharingiát felosszák
Bajorország, eldöntve.
Baden és Poroszország között, elejtették,
A francia szocialisták
mert először Baden, azután W ü r t t e m b e r g
lemondanak Elzászról.
és Szászország a szövetséges
tanácsban
tiltakozott ellene. Minden valószínűség szeGenf, október 11. A bordeauxi szociarint elfogadják a birodalmi gyűlés többségé- lista kongresszus keddi ülésén Longuet,
a
nek a tervét, tnely szerint Elzász-Lotharin- kisebbség vezére bejelentette, hogy a zimgia egyenjogú szövetséges állam lesz mo- ímerwaldiakhoz csatlakozik s a békéért való
narchikus államformával és erős demokra- harcot ezentúl az ő oldalukon küzdi végig
tikus és parlamenti berendezkedéssel.
— Az emberek további mészárlásának megMünchen, október 11. A bajor kamum akadályozása — mondotta — olyan cél, a
főbizottságában Hertling miniszterelnök be-, mely az elzász-lotiharingiai kérdésben való
szedet mondott, melyben többek között a legnagyobb engedékenységet is fogássá teszi.
következőket fejtette ki:
Ugyanezen az iilésen elhatározták, hogy a
- Katonai helyzetünk igen jó. Ellensé- Miimanité-ben 'kiadják Wettcrlének, a háború
geink arra Számítanak, hogy Németországot kitörésekor Franciaországba menekült volt
belső egyenetlenség fogja meggyengíteni, német birodalmi képviselőnek Elzász-L'ottiaholott ilyen egyenetlenség nincs és tiein is ringiáról 1903-ban irt cikkét, Ebben az el-

nrmm r« sím

zászi Wetterle elismerte Németországnak
Elzász-Lotharingiára való jogát.

Képviselők békepártja Olaszországban.
Lugetno, október 11. A milanói lapok heves hangon megirt cikkekben támadják a
képviselőknek azt a csoportját, amely Riforrnati elnevezés alatt uj párttá tömörült. Ez
a csoport az eddig különböző pártokba szétszórt. békebarátokat egyesíti macában. — A
Corriere d'Italia azzal veri félre a harangot,
hogy az uj párt már a parlament első ülésében a legerőszakosabban akart fellépni, "a
mennyiben elhatározta, hogv minden eszközt
felhasználva, döntő rohamot intéz a kormány
ellen.

Ujabb ha|éelstll§geszfé$ek.
Berlin, október 11. A Wolff-ügynökség
közli: Tengeralattjáróink ismét nagy veszteségeket okoztak az ellenséges hajóforgalomnak. A Földközi-tenger minden részén, a
nagyon megcsappant tengeri forgalom ellenére elsülyesztettek 12 gőzöst és 33 vitorlást •16.00(1 tonna tartalommal. Az el sül vesztett hajók között volt két szállító hajó, valószínűleg csapatokkal, továbbá a Gibraltár
nevű angol gőzös, gabonával Délfranciaországba.
A tengerészeti vezérkar főnöke.

A német szocialista képviselőket
nem helyezik vád alá
Berlin,.október 11. A birodalmi .ügyészség már régebben foglalkozott azokkal a
vádakkal, hogy Haase, Dittmaun és Vogt•herr független Szocialista képviselők lázadást akartak szítani a német flottában. Az
ügyészség azonban a vádemelést nem vállalta.

Helfferieh és a pártok.
Berlin, október 11. A birodalmi gyűlés
múlt szombati eseményei után Helfferichet
általában bukott embernek tekintették és ez
a vélemény nyilvánult meg a sajtóban is.
Helfferieh bukása mindeddig nem következett be. amit nem lehet tisztán az ö bocsá :
natikérő beszédének betudni: őt éppen azok
a szálak mentették meg legalább is egyidőre, amelyek a rnai kancellárt és a mai
hadügyi kormányzatot akarják megbuktatni. Az egyik részen a'zzal érveltek, miért
bukjon a polgári egyén, ha a hadseregbeli
agitáció katonai, tehát igazi felelősei maradnak? A másik részen attól tartottak,
hogy Helfferch távozása nyomban kancellárválságot is ojkoz és a mai helyzetben ez
Bülow herceg jelölőinek előrehaladt munkáját könnyítené meg.

Akik el akarták pusztítani
a genuai kikötőt.
Lugano, október 11. A római haditörvényszék most Ítélkezett a genuai kikötő
gyújtogató! bűnügyében. A tárgyalás megállapította, hogy több vádlott valóságosösszeesküvést szőtt a genuai kikötő elpusztítására. A két fővádlót tat: Gatti PcgazzaJiót és Lanzettit agyonlövetésre Ítélték. Két
másik vádlottat életfogytig tartó fegyházra,
egyet pedig trz évi fegyházra Ítélteik. A vádlott asszonyokat bizonyítékok hiányában felmente ü c-k.
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ömzmágya'&ofiszié

Interpelláció a házban a paprika szabad forgalmáért.
(Saját tudósítónktól.)
A paprika körül
tudvalevőleg nagy harcok indultak utóbb. A
harc a (helyettes főkapitány egv kihágási
Ítélete s a polgármesternek egv nyilatkozata
kapcsán indult meg s azóta naponkint ujabb
fejleményeket hoz. Előbb csak a (Hadi termény
avatkozott a nyilatkozatokba, de másnap
mindjárt jelentkezett a közélelmezési miniszter is. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester
természetesen mindezekre a táviratokra táviratokkal felelt, ám az uj paprika szabd forgalmát nem* sikerült biztosítani s bizonyosnak látszik, Ihogy nem is fog sikerülni. A
paprika ára nehezen nőhet olvan csimibotaszszói magasságúra, amilyenre vágyik s legfeljebb csak titokban. Egyébként nagyon érdekes tény, hogv a polgármester nyilatkozata és a Hadi termény beavatkozása közti időben 45 koronára emelkedett a paprika ára.
S abban a pillanatban, hogv megkezdődött
a harc, a paprika eltűnt a piacról. Senki nem
akarja termését makszimális áron odaadni.
Erre való tekintettel dr. Nagy Ferenc közélelmezési államtitkár most n következő táviratot küldte a polgármesternek:
— A Haditermény Részvénytársaság
arról tett hozzám jelentést, hogv bár meglehetős készletek vannak a termelők birtokában, bizományosai még sem képesek számbajöhető
paprikamennyiségekhez hozzájutni
árukínálat hiányában. A termelők az 1505—
1917. M. E. számtt rendelet 1. §-ában (foglalt
azon intézkedésnek sem tesznek eleget, mely
szerint a Hadi termény Részvénytársaság bizományosainak felhívására készleteiket a ren
deletben megállapított áron a Haditerimény
Részvénytársaságnak átengedni tartoznak,
hanem legtöbbször megtagadják a készlet
átadását. Mintán a hadsereg ellátására a
legközelebbi időkben tetemes mennyiségű
paprikakészletek igényeltetnek, melv nienynyiségeket a Haditermény Részvénytársaság
a fentiek szerint a jelen viszonyok között
megközelítőleg sem volna kénes beszolgáltatni, elrendelem, hogy Polgármester ur tegye
haladéktalanul közhírré törvényhatósága mi:;
den községében, hogy a paprikatermelők tartoznak készleteiket az 1505—917. M. E. sz.
rendelet 1. §-a értelmében a Haditermény
Részvénytársaság bizományosai felszólítására a makszimális áron beszolgáltatni. Utasítsa egyúttal a legszigorúbban az alája rendelt hatóságokat, liogy minden olv esetben,
amikor a bizományosok, ezen rendelkezés be
nem tartása miatt a hatóságokihoz segítség-

Két szegedi kitüntetés.
A király, mint a hivatalos lap csütörtöki
száma közli, dr. Somogyi (Szilveszter polgármestert és dr. Végman Ferenc ügyvédet,
a szegedi ügyvédi kamara titkárát a háború
tartama alatt teljesített buzgó működésűk
eliismerlélseüit a második osztályú polgári hadiérdemkereszttel tüntette ki.
A két kitüntetés bizonyára 5 osztatlan
örömet kelt Szegeden. Soimlogvi Szilvesztert
a közgyűlés bizalma a Világháború alatt
emelte a polgármesteri állás méltóságába.
Furcsa és elhibázott; dolog lenne, ha bárki is
kitüntetései 'alkalmából mondana Ítéletet hivatali működése fölött. Közel hárem éve polgármester, azl Önfeláldozásig menő buzgalmat lés fáradhatatlanságot, amellyel a gondjaira bízott ügyeket és polgárságot mindig
szolgálja, az elismerési legmelegebb hangján
kell feljegyezni róla. Ha majd a z eljövendő
(békés időkben teljesen kibontakozik városkormányzási és Városfejlesztési képessége
és (iránya, ha majd neve és szerepe neim kitüntetés alkalmából kerül szóba, beszélni
fogunk arról, hogy működése mennyiben Ifed'i
a város érdekeit, i polgárság jogosan támasztott igényeit. Ma, amikor a háború alatt
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ért fordulnak, ezek haladéktalanul szerezzenek érvényt a kormányrendeletnek és pedig
ha másként nem lőhet, olv módon, hogy az
illető készleteket azonnal rekvirálták le.
A polgármester a távirat tartalmának
teljes tudomásulvétele mellett táviratot küldött a közélelmezési államtitkárnak, melyben
közli, hogy meggyőződése szerint nem igazságos eljárás a tavalyi rendeletet alkalmazni az idei, nehezebb termelési viszonyok közöli Ictrcjötl
terméseredményre.

A Paprikakereskediők. Termelők, f e l dolgozók és 'Paprikamolnárok Egyesülete
csütörtökön délután félnégy órakor a kereskedelmi és iparkamara közgyűlési termében
Pálfy Dániel elnöklésével ülést tartott a paprikásokat legutóbb ért sérelmek ügyében.
Pálfy a következőket mondta: A mai ülés
első tárgya lenne — úgymond — az az indítványa. amelyet az októberi közgyűlésihez
nyújtott be a paprika szabad forgalmának
biztosítására, de azt már ismerik a lapokból.
Második tárgy tiltakozó táviratok a közélelmezési, kereskedelmi és földművelési miniszterekhez a paprikások szenvedett sérelmeinek orvoslásáért. Ezeknek fölolvasta szövegét s azokhoz az értekezlet egyhangúlag hoz.
zájárult.
Szécsi Istvánná indítványozta, kérje föl
az egyesület Szeged képviselőit, hogy a Paprika szabad forgalma ügyében interpelláljanak a Házban. Az egyesület az indítványt
egyhangú lelkesedéssel elfogadta.
Pálfy Dániel közli, hogv a negyedik
tárgy a paprika szabad forgalma ellen megjelent sugalmazott cikkek ismertetése lenne,
ám ez fölösleges, mert hiszen azokat mindenki olvashatta.
Rózsa Mihály kevesli a minősitetlen paprika 8—12 koronás árát. Sulvos hiba. hogy
az értekezleten Szeged nem volt képviselve.
Kotányi közli, hogy az Omke egv ülésén
megbízta öt az értekezleten a szegedi érdekek védelmével. De jelen volt a polgármes.e.
is az ülésen és az teljes sulival és eréllyel
védelmezte a szegedi érdekeket.
Pálfy Dániel erősen támadia az Onikét,
amely a paprikaforgalom elleni tendenciózus
cikkeket a lapokban elhelyezi. Halassy Béla
az Omke titkára, de főtisztviselők a Hadi
terménynek is. Nem nevezhető gavalléros
dolognak az ilyen kátkulacsos szerep betöltése.
Az értekezlet délután 4 órakor véget ért.
kifejtett buzgó működéséért érte kitüntetés,
meg kell állapítani, hogy nem igen lehet köztisztviselő, aki az ilyen, természetű elismerés
re jobban rászolgált, fentint ő. 'Munkásságában
a buzgóság mellett a legszebb intenciók, a
legjobb szándék, a legteljesebb jóindulat,
jótakarás vezérlik. Megérdemli, hogy a bizalmat a továbbiakra is előlegezzék neki,
felelősségteljes munkájában szeretettel támogassák és kitüntetésének a szegedi ember
büszke szolidaritásával örvendjenek.
Végman a szegedi közélet évtizedek óta
ismert és tisztelt alakja. Szeretettel és türelemmel buzgólkodott a hadbavonnltak hozzátartozóinak segítésén. Azon kevesek közül
való, akik a frontmögötti élet követelményeiről a legpuritánabb elveket vallják és aszerint is cselekszenek. Közéleti munkásságát a
törvényhatósági (bizottság ülésein is az jellemzi az utolsó három évben, Ihogy a háboruütötte sebek orvoslásának kötelessége felé
igyekszik irányítani minden egyes esetben a
figyelmet. Megnyugvásául szolgálhat, hogv
ez a munkája legtöbbször sikerült és hogy
most, amikor érdemeit kitüntetés koszorúzta
meg. polgártársai kitüntetésében a munka és
puritánság megkoszorúzását látják.
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POLITIKAI HÍREK.
— Budapesti tudósítónk telefon jelentése. —
(A választójogi törvényjavaslat tárgyalása.) Pénteken ismét minisztertanács lesz,
amelyen Vázsonyi Vilmos választójogi miniszter előterjeszti a választójogi javaslatot.
A minisztertanács a korszakalkotó reformot még pénteken letárgyalja és ezért tanácskozásait csak annyi időre szakitja meg,
hogy a kormány testületileg résztvehessen
Justh Gyula temetésén. Szombaton, ha
Szükséges lesz, újból összeül a minisztertanács. Ezután Wekerle Sándor miniszterelnök és Vázsonyi Vilmos miniszter Bécsbe
utaznak és 'külön kihallgatáson mutatják be
a választójogi javaslatot a királynak. A Ház
november második felében fogja tárgyalni
a javaslatot. — A Budapesti Tudósító jelenti: Wekerle pénteken délelőtt 10 órára
minisztertanácsot hívott össze, amelyen a
kabinet valamennyi tagja részt fog venni.
A minisztertanács a parlament egybe hívásával kapcsolatban valamennyi kérdéssel
foglalkozni fog és az elintézendő ügyeik
•nagy anyagára váló tekintettel ezt a minisztertanácsot az előzetes rendelkezések
szerint ugy tervezik, hogy a déli időben
való rövid megszakítással az egész napot
igénybe fogja venni.
(Wekerle látogatása Szász Károlynál.)
Wekerle miniszterelnök meglátogatta csütörtökön délelőtt Szász Károlyt, a képviselőház elnökét és vele a képviselőház összehívásával
kapcsolatbán
megbeszéléseket
folytatott.
(javaslatok a Ház előtt az első ülésen.)
Wekerle miniszterelnök a képviselőház első
ülésén az indemnitást, a tisztviselők háborús
segélyének felemeléséről és a horvát pénz
ügyi egyezményről szóló javaslatokat fogja benyújtani, amelyeknek sürgős tárgyalását fogja kérni.
(Uj büntetőjogi törvény előkészítése.)
Grecsák Károly igazságügyminiszter Dőlésűi Árpád és Vámbéri Rusztem egyetemi
•tanárakat, a büntetőjogi törvény elökészitő
bizottságának szerkesztő tagjává nevezte ki.
(Tanácskozás a leszerelés kérdéséről.)
Az átmeneti minisztériumban legközelebb
két fontos tanácskozást fognak tartani. Az
egyik tanácskozás a leszerelés kérdésével
foglalkozik tekintettel a gazdasági élet követelményeire. Ezen a tárgyaláson a hadügyminiszter képviselője fogja a leszerelést,
elökészitő eddigi intézkedéseket ismertetni.
A másik tanácskozás a katonai szolgálat
következtében válságos helyzetbe került
kisiparosok ielsegitésének kérdéséről fog
folyni.
(A tisztviselők fizetésrendezése.) A szerdán tartott minisztertanácson dr. Wekerle
Sándor miniszterelnök mint pénzügyminiszter előterjesztette a tisztviselőik fizetésrendczéséről szóló javaslatot. A minisztertanács részletesen letárgyalta a javaslatot, a
melyet a király már előzően jóváhagyott.
A minisztertanács ezután folyó ügyeket intézett el.
(Munkapárti hang a Mezössy-ügyben.)
Egy munkapárti előkelőség az Alkotmány
legutóbbi támadásával szemben kijelenti,
hogy a munkapárt a nyilvánosság elé akarja vinni az ellene emelt gyanúsításokat, de
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kormány ezt soha sem tervezte, ilyen értelmű
nyilatkozatot sohasem teli. Németország demokratizálása, amelyért a német liberálisok
i.s harcolnak, a kormány forma és az alkotAz uj orosz kormány programja.
mány megváltoztatásának dolgával semmi
összefüggésben nincs, hanem egyesegyedül a
— Általános békekötés erőszakosság nélkül. — Az alkotmányosé német nép akaratától függ, amibe idegen
gyűlés összehívása. — Uj forradalmi mozgalmak Oroszországban. — nemzeteknek beleszólása nincs. A washingtoni kormány mindazonáltal bizonyosra veStockholm, október II. A Pétenvári | szembeszálljon minden más nemzet terüle- szi, hogy Németország jövő belső politikai
Távirati Ügynökség jelenti: Az ui kormány ! tének meghódítására irányuló törekvéssel változásai korlátok közé szorítják majd az
a következő nyilatkozatot tette közzé:
és minden arra irányuló kísérlettel, hogy uralkodói hatalmat is. A béke kérdése szemUj zavargások támadtak Oroszország másnak az akaratát Oroszországra ráerő- 'pontjától azonban közömbös, hogy ez az elbelsejében. Kornilov mozgalmának követ- szakolja. Igyekezni fog, hogv az ellenséges maradhatatlan reform a békekötés előtt vagy
kezménye ez, amelyet gyorsan elnyomtunk csapatokat Oroszországtól elűzze. Ami az után következik-e el.
ugyan, de amely mégis fenyegeti a köztár- orosz hadsereg harckópességének helyresaság létét azáltal, hogy felforgató mozgal- állítását illeti, a kormány azt az utat fogja Londonban szenzációs leleplezémakat idézett elő mindenfelé. Az anarchia követni, mely egyedül vezethet 'kielégítő seket várnak Bolo basa békeszele suhan végig az országon. A vaseilen- eredményre: a demokrata elvek útját, a
agltáelójáról.
ség nyomása egyre erősbödik. Az ellenfor- mint azt a főparancsnoknak az ui kormány
radalom elemei ütik fel fejüket, abban a hadügyminisztere által közzétett naDiparanStockholm, október 11. Egy londoni lap
reményben, hogy a bajok és végzetes csa- csa hirdeti. Gondosan ki kel! hallgatni a szerint Londonban szenzációs leleplezést
pások, melyeket az ország elviselni kény- parancsnokokat, akiknek a technikai képes- várnak Bolo basa békeagitációiúról. Az - antelen, megkönnyítik majd nekik az orosz ségei kell, hogy megfeleljenek a modern gol és francia rendőrségnek áilitóiag bizonép szabadságának meggyilkolását. Rend- hadviselés követelményeinek és akik csak nyítékai vannak arra, hogv Németország az
kívül nagy az a felelősség, améiv az ideig- a köztársaság híveinek sorából kerülhetnek antant különböző központjaiban nagyszámú
lenes kormányt a nép és a történelem előtt ki. Gondoskodni kell továbbá arról, hogy a ügynököt foglalkoztatott, hogv elősegítse a
terheli annak a főfeladatának teliesdtésében, hadsereg és a tengerészet kötelékeinek pa- béke mozgalmakat. Angliában óriási összegehogy az országot az alkotmányozó gyűlés rancsnokai együtt működjenek ugy a fron- geket osztottak szét, hogv a közvéleményt a
összeilléséig vezesse. Ezt n felelősséget ton, mint a mögöttes országban előbb alapot béke felé hajszolják. Egy francia rendőri
(megkönnyíti az a hite, hogy az orosz nép fogunk teremteni a hadsereg helyreállítá- bizottság közzé fogja tenni Londonban azominden rétege egyesül abban az óhajban, sára. Ezek az intézkedések helvre fogják kat a bizonyítékokat, amelvek a németeknek
hogy megmentsük a hazát és biztosítsuk a állítani az elkerülhetetlenül szükséges kato- az antant fővárosaiban űzött békeagitációjáforradalom vívmányait és támogatni fogja nai fegyelmet, amely nélkül erős hadsereg ra vonatkoznak.
a ktrmányt, erősíteni hatalmát és képessé nem állhat fenn.
A Temps azt jelenti, hogv Turmel képtenni őt arra, hogy alkotó munkával az
viselő
feleségének letartóztatása azért törOroszországban megszűnt
orosz nép életkérdéseit difiőre juttassa, az
tént, mert megállapították, hogv ő is több ízországot az alkotmányozó gyűlés egybea vasutas-sztrájk.
ben váltotta be semleges államok pénzét páiiléséig minden felforgatás nélkül tovább
Stockholm, október 11. A Reuter-ügy- risi váltóiizietekben. Humbert szenátor cáfolvezesse. Az alkotmányozó gyűlés összehíja Romanonez volt spanvol miniszterelnökvása a kormány szilárd meggyőződése sze- nökség jelenti Péten árról: Minthogy a vasnek az: a kijelentését, hogv Bolo basát ő
rint egy nappal sem halasztható tovább. Az utasok főbb követeléseit tartalmazó kormány
(Hunibért) mutatta be neki. Humbert szerint
orosz nép sorsdöntő kérdéseinek végleges rendelet rövidesen megjelenik, a sztrájkolok
a san-sebasiianoi prefektus \olt az. aki Bolot
megoldását a kormány az alkotmányozó
intéző bizottsága elhatározta, hogy a sztráj- a spanyol miniszterelnöknek bemutatta. A
gyűlésre bizza. Addig i.s az a meggyőződés
Maiin arról értesül, hogy a Duval-iigynek uj
vezeti, hogy állhatatos mimikával és helyes kot ma bosziillteti.
szenzációja van, amelyről a francia közvéleintézkedéssel eleget kell tennie az idők köOrosz lapok rágalma német
mény rövidesen hallani fog. Egv magasállávetelményeinek a nemzeti élet szempon jásu arisztokrata van súlyosan kompromittálkatonákról.
ból döntő befolyással biró minden kérdésva és legközelebb letartóztatják.
ben. a kormányt az a remény hatia át, hogy
Berlin, október 11. A Wolff-iigynökség
egyedül az általános béke fogja leheMichaellst
jelenti: Csak most tudtuk meg, hogy a nyár
tővé tenni nagy országunknak összes
lemondásra
kényszeritik.
folyamán több orosz újság, köztük a Djen
alkotó erői kifejtését.
Berlin, október 11. A birodalmi gyűléÉppen ezért a kormány szüntelenül tevé- is, azt a mesét tálalta fel olvasóinak, hogy
keny külpolitikát fog követni a demokrati- német katonák az oroszokkal váló barátko- sen a kancellár ellen egyre élesebb a hankus elvek szellemében, amint ezeket a for- zás közben mérgezett kenyeret és pálinkát gulat. Mire jár. hogy a többségi pártok egyenesen fel fogják szólítani Michaeiist,
hogy
radalom kivívta és nemzetivé tette. Arra
adtak az orosz katonáknak, akilk köziil töb- lépjen vissza és amennyiben
kancellár
enfog törekedni, hogy
3
ben belehaltak. Ugy látszik, hogy áz oro- nek a felhívásnak eleget nem tenne, a többminden erőszak kizárásával megkös- szok eltanulták nyugati szövetségeseiktől a ségi pártok egyenesen a császárhoz akarnak
fordulni. A helyzet a birodalmi gviilés és a
se az általános békét.
lelkiismeretlen rágalmazást.
kormány között olyan feszült, hogv a korA kormány legközelebbi időben részt fog
venni a szövetséges hatalmak összejövete- Az Unió nem tekinti a béke aka- mányban okvetlenül változásoknak kell törlén. ahol olyan személyiségek fogják kép- dályának a monarchikus állam- ténni. A birodalmi gyűlés ma még folytatja a
tegnap abbanmaradt vitát, azután hosszabb
viselni, akik a legnagyobb mértékben megrendet.
szünetre megy és valószínűen csak decemérdemlik a demokrata szervezetek bizalber
elején tart ismét plenáris üléseket. A
mát. Képviselőink ezen az összejövetelen a
Stockholm, október 11, A newyorki
közös háború kérdésének megoldásán kivül Evening Fost jelenti Washingtonból: Talán többségi pártok képviselői tegnap hosszasan
arra is fognak törekedni, hogv
a legjelentékenyebb a külügyi hivatal ösz- tanácskoztak a feszült helyzetről, de határoszes
eddig tett nyilatkozatai között az a. vá- zatot nem hoztak ás a tárgyalások eredméa szövetségesekkel az orosz forradalom által hirdetett elvek alapián meg. lasz, amelyet arra a kérdésre tettek, vájjon nyét titokban tartják. Csak annyi szivárgott
az Egyesült Államok a béke föltételeként ra- ki, hogy a möstani helyzet tarthatatlan. —
áüapodásra jussanak,
A kormány összes erőit fel fogja használni, gaszkodnak-e a központi hatalmak monar- Csakis az egyes részletkérdésekben, különöhogy a szövetségesek közös ügyét támo- chikus szervezetének megváltozásához. Vá- sen a kormánnyal szemben követendő taktigassa, az országot megvédje és erélyesen I laszként hivatalosan megállapították, hogy a ka kérdésében vannak még nézeteltérések.
nem Választott bíróság, hanem esküdtszék
elé. Egy pártnak, vagy egy miniszternek a

—
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—

nteggyünusitásá item magánügy. Ilyen dologban nem ítélhet választott bíróság.
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Az öreg népíelkelő éretteégit tesz
(Saját tudósitónktól.) lEigy Szegeden is
(ismert, öregedő újságíróról szólnak ezek a
sorok, akivel, mint- minden alkalmas emberrel megtörtént, hogy negyvenkét esztendős
korában rámondták a taugÜchot. Ki hitte
volna, hogy az e m b e r , ha élete javát lemorzsolta a redukciók lázas munkájában, elgyötört 'idegekkel, petyhüdt izmokkal még a
iliaza szolgálatába kerül valamikor. Ö bizonyára nem hitte. A (barátai sem, akik évek
óta azt ajánlgatják szegény robotosnak, hogy
kilósakat hordjon a zsebében, nehogy elvigye
a szél.
lAz újságíró ennek dacára bekerült a
hadsereghez, angyalbőrt húztak rá és természetesen beosztották a —• muukásosztagjioz.
Toll helyett csákányt nyomtak puiha marháiba. Megnyugodott az öreg „bohém", gondolta, ő is kibírja a csákányzást, ha más kibírja.
Igy legalább közvetlen megüsmeri a- nehéz
munkássorsot, .melyről annyi panaszos sort
kesergett itt Szegeden is kétkrajeáros újságjában. Azonban az idő haladt, az emberirtás
nem tudott betelni démoni munkájával, a
puha tenyerek már nagyon is elkérgesedtek
•s az a veszély is fenyegette, hogy egy uj beosztásnál bekerül a frontszolgálatosaik közé.
(Köp!... gondolta az újságíró, van én nekem
egy mentő ötletem. Hiszen jártam én valamikor iskolába, még pedig a vásárhelyi gimnáziumiba, onnan is azért maradtam ki, mert
elegendőnek tartottam a tudományt, meg azután, tudom is én, hiszen már régen volt, valami diák turpisság is megesett velem, Iha
ugyan igaz volt, nem csal az emlékezetem...
— Mindegy no — beszélte — elhatároztam, hogy neki megyek az érettséginek, most
ugy sem veszik azt olyan szigorúan, mint 25
év előtt, azután ha már a frontra kell mennem, eb ura fakó, leteszem a tisztivizsgát.
Ugy is tett, ahogy gondolta, (erős akaratú legény ő ma is) jelentkezett az igazgatónál az érettségi-vizsga irányában.
— Nos?
— Barátom, sosem tudtam, bogy olyan
bkos ember vagyok, Ugy feleltem, mint a karikacsapás... Elhallgatott kis időre, azután
j ;

• oy.

hozzátette: Az cinbér a régi dolgokra élénken
visszaemlékezik.
— Letetted a vizsgát?
— Le
mosolygott. — Valahára megértem én is.
— Éppen ideje.
— -Negyven esztendős koromra megjött
teljesen az eszem, mint a svábnak... Hej, ha
hamarabb letettem -volna az érettségit.
— Bizony, nem csináltál volna ennyi
szamárságot.
Elkomolyodott.
— (Hanem, . . . nagyon megrántott barátom.
— Hogy hogy?
— Egy hónapi fizetésemet vitte el.
— Annyi volt a vizsgadíj?
— (Annyi... Nagy summa egy komisz bakánál... (Meg is bivtam az igazgatót ebédutánra egy klabriász-pavtira.
iRám nézett, várta a hatást. Mikor meggyújtotta a beszéd közben sodort cigarettáját, közelebb hajolt hozzám és ugy súgta:
— Gondoltam, hátba visszajön valami a
nagy summából,
— V i l m o s c s á s z á r s z e r d á n B u d a p e s t e n volt

Budapestről telefonálja tudósítónk: Vilmos
császár szerdán este Budapestre érkezett,
Látogatást tett a német főkonzulátuson, azután kihajtatott a nyugati pályaudvarra, a
hol sétáit egy ideig. Majd nemsokára beszállt
a kocsijába és továbbutazott. — Szófiából
jelentik: A bolgár főváros erősen készülődik
a német császár fogadására, aki első iztben
jelenik meg Szófiában. A várost gazdagon
feldíszítették és a bejáratnál diadalkaput állítottak tel ezzel a felírással: Üdv Vilmos
császár őfelségének, nagy szövetségesünknek !
— A leszúrt dragonyos

ügye a Relchs-

ratban. Bécsből jelentik: A Reichsrat csütörtöki
ülésén válaszolt a landwehrminiszter Totnasek képviselő és társainak interpellációjára
a leszúrt Mauritz dragonyos ügyében. A miniszter elmondotta, hogy a 3. száma dragonyos ezrednek október elsején kellett útnak
indulnia. Útközben a katonáik olyan fegyelmezetlenJd viselkedtek, hogy a parancsnoknak és a tiszteknek kellett állandóan közbelépniük. Fürrer káplár például vonakodott a

v. • §
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Mély fájdalommal tudatjuk a rokonainkkal, barátainkkal és jóismerőseinkkel,
hogy édesanyánk, anyósunk és szerető nagyanyánk

i
sorba belépni, amiért az egyik főhadnagy
beszorította a sorba és állítólag arcul ütötte
a káplárt. A dragonyos ezred katonái ezután
folyton szidták a 4-ik gyalogezred tiszti ejti,
különösen Mauritz dragonyos, aki mjLor
előtte elment Zertig hadnagy, hangosan azt
a megjegyzést tette, hogy egy hadnagy neki
ilyen kicsiny és kezével a földhöz közel mutatott. Erre a hadnagy megragadta Mauritz
zubbonyát, mire a katona rákiáltott, ihogy
eressze el. A hadnagy nem eresztette el,
erre a dragonyos öklével a hadnitgy arádba
csapott ugy, hogy a hadnagya dk a sipk{t js
lerepült a tejéről. Zertig ekkor kirántotta oldalfegyverét és leszúrta a dragonyost, aki
azonnal összeesett, mert szivét érte a szúrás.
A vizsgálat folyamatban van és a miniszter
nincs abban a helyzetben, hogy ez idő szerint az ügyről további nyilatkozatot tehessen.
— Justh Gyula a

ravatalon.

— K a t o n a i k i t ü n t e t é s e k . Szíjgyártó

Áldott legyen emléke.
Lusztig Lázár és neje sz. Márer Laura, Márer Annin és neje »z. Schultz Frlda, Márer Gyula
és neje sz. Rettinger Sarolta, Sándor Lajos és neje sz. Márer Jolán, Dr. Körösi Ignác és neje
sz. Márer Teréz, gyermekei. — Lázár Bertalan, Dr. Lázár Jenő, Lusztig Etelka férj. Wiener
Mórné, Lusztig Margit férj Weisz Oyuláné, Lusztig Renée férj. Horváth Andorné, Márer Béla,
Márer Anna, Márer Rózslka, Márer Böske, Márer Sándor, Sándor Margit féri. Vas Imréné,
Sándor Ilonka, Körösi Lilike, Bach Ferenc, Bsch István unokái. — Wiener Klárika, Wiener
Irénke, Vas Ibolyka, Weisz Zolika dédunokái.

Albert

5. hon védgya logezrcdhel i tartalékos hadnagyot és Oláh János népfölkelő őrvezetőt az
1. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették
ki. Thícz Ignáez, Kasza József, Miklós András, Vigh József, Szalma János, Szabó János, Szlürkee Pál, Lajkó György, Mihály
Béla, Forgó Ferenc, Sándor János, Ottó Mihály, Végih Lajos, Máté Gáspár, Tieri Antal,
Ambrus István, Koledin Sándor, Törköly
Vendel, Magyar Sándor, Leiptnikker István,
Málik Tamás, Szentpéteri Bálint, Lajkó Gábor, Veszelovszki János 5. honvéd gyalogezredben népfölkelők bronz vitézségi érmet
kapták. A király Hódi Lajos 5. honvéd gyalogezredben tizedesnek a vas érdemkeresztet
a vitézségi érem szalagján adományozta.
—

Vasúti

szerencsétlenség

Siófokon.

Kaposvárról jelentik; A siófoki pályaudvaron
súlyos vasúti szerencsétlenség történt. A
Budapestről érkező személyvonat több órai
késéssel reggel félnégykor érkezett meg cs
befutott a helyiérdekű vasút elindulásra váró •
vonatába. Az összeütközés olyan heves volt,
hogy a vicinális mozdonya felszaladt a budapesti vonal kocsijainak tetejére és ennek
öt kocsiját teljesen szétzúzta. A személykocsikban egy utas meghalt és többen súlyosan megsebesültek,
— Singer Vilmos meghalt.

hosszú betegség után, 77 éves korában f. évi október hó 11-én elhunyt.
Holnap f. hó 12-én d.-u. fél 3 órakor kisérjük drága halottunkat Dugonics-tér
11. sz. alatti lakásából a temetőbe, hogy ott örök nyugalmát megtalálja.

Budapeströ

jelentik: Szerdán délután Justh Gyula holttestét a Hungária-szállóból átszállították a
Nemzeti M üzenni előcsarnokába, ahol felravatalozták. A koszorúk között ott van a szo(•iáldemOikratapórt gyönyörű koszorúja is.
Koszorút küldtek még az országos demokrata
párt, az országos függetlenségi és 48-as párt.
Gróf Károlyi Mihály koszorújának kék-piros
sziiiii szalagján a következő felirás olvasható: Justh Gyulának — hálás tanitváhya gróf
Károlyi Mihály. Szósz Károly, a képviselőház elnöke is koszorút telt a ravatalra. A
függetlenségi eszmék kidőlt harcosát pónteken délután három órakor temetik a Nemzeti
Múzeum előcsarnokából.

Bécsből

jelen-

tik: Singer Vilmos, a Neues Wiener Tagbhitt
főszerkesztője, az újságírásnak európai hir ii
kitűnősége, aki a magyarság irántvaló barátságának hosszú működése folyamán sok
jelét adta, szerdán este Bécsben 70 éves korában meghalt. Az elhunyt kiváló tudása újságíró negyedszázad óta volt főszerkesztője
lapjának, amelynek tekintélyt és súlyt szerzett a külföldön is Mint az újságíró-szövetség elnökének nagy érdemei vannak a sajtó
munkásainak erkölcsi és anyagi érdekeinek
védelme körül.
—

Az

ügyészség

k ö r é b ő l . 'Gadó

István

királyi ügyész, a nagybecskerekl ügyészség
vezetője, aki néhány héttel ezelőtt tért vissza
állomáshelyére a szegedi főügyészségről, is-

fe
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mét olyan megbízást kapott, hogy bizonyta- | elő. A szemét a padozatra szögezve, a knlaplan időre el kell távoznia Nagyibecskerekről. j ját lassú tempóban forgatta a kezében, ugy
Távol létében a vezető ügyészt Kalmár Szil- várta a tárgyalás kezdetét,
veszter szegedi királyi ügyész fogja helyette— Hát mi a jövedelme? — kérdezte a
rateni, aki már N'agybecskerekre utazott. — bizottsági elnök.
>Sz'achó Lajos szegerii királyi ügyészt a fő— Nincs neköm, kérőm, sömmi.
ügyész Zomborból visszarendelte a szegedi
—
Nem lehet az. .
ügyéézségro.
— De bizon lőhet a kérőm. Mi gyüvedel— Előléptetések. A király Gergely Miklós me is lőhetne a szögény emíbörnek?
ezredesnek kivételesen és legfelsőbb kegye— Kerül az most a tanyán, jócskán.
lemből a. vezérőrnagyi címet és jelleget, dr.
— Kjeriil, akinek kerül. Hanem hát én
Savertraid Bálint 2. osztályú fő törzsorvos- a szinit sé láttam.
nak az 1. osztályn főtörzsorvosi címet és jel— Nem-e? Hát csak termett búzája, mileget adományozta. Komlóssy Károly nép- egymása?
íölkelö hadnagy-mérnököt .népfölkelő főhad— Hát iigön, hozott a főd valamicskét,
nagymérntkké, Vajda Béla, népfölkelő mii- de az nem gyiivődelöin, kérőm, mert hát monszaki segédtisztvíseíőt íiépföikelő miiszaki dok, i.z árát bevittem a takarékba.
tisztviselővé léptették elő az S. népfölkelő pa— És mennyit vitt be? — kíváncsiskora ncsn okság nyil vántartásé ba n.
dott az elnök.
— Hősi halált halt altábornagy.
Bécsből
>— Kerek huszczör koronát. De hát ez
jelentik? Lovag Mecenzéffy Arthur altábor- nem az én gyüvedelmöm, hanem a takaréké,
nagy, ^'gy gyaloghadosztály parancsnoka, a merbegy ii használj a pézt, ami neköm gyün
délnyugati harctéren elesett.
belüle, alig egy pár csizmára való...
. — Kitüntetések. A hivatalos lap csütörtöki
A másik eset: Kérdezik a magyart a
száma közli, hogy a király dr. Nagy Sándor jövedelme felől. Erre csak azt hajtogatja,
Csongrád vármegye alispánjának, dr. Má- '.hogy nincs neki. Szutyongatjáik, faggatják,
té ffy Frrcnc, Szentes város polgármesterének de a magyar csak váltig azt hangoztatja,
és fíurián Lajos szentesi ügyvédnek a háború hogy neki nincs jövedelme, takarékba sincs
tartama alatt teljesített buzgó működésűk él- pénze és ő mindenről beszélhet, csak jövedeismeréséül a M. osztályú polgári hadi érdem- lemről nem. Az adókivető bizottság már-már
keresztet adományozta.
végzett a magyarral, aki egy kis hallgatás
— Nincs jövedelme a tanyai magyarnak. után újra folytatni kezdte a védekezést:
— Hunnan is lönne pézöm, vagy gyüveA második szánni adókivető bizottság előtt
most folynak a jövedelmi adótárgyalások. A delmöm? Hiszön mindönt beleöltem a házszokástól eltérően a tanya nyitotta meg a ba, ami az idén csurrant-csöppent, azt mind
sert, a kiiimlakó magyarok jövedelmének fölépitködtem. Huszonkétezör pöngőlbe került
megállapítása foglalkoztatja a bizottságot, a a ház, osztán mög az istállót is kijavíttattam,
melynek nem éppen könnyű a munkája, mert a goré födelit is megigazítottuk, snmma-suma tanyai magyar nem igen akar tudni a jö- márum harmineezör forintoeskába került az
vedelemről, ami alapját képezi az adónak. A épitközés. Hát az Isten szerelmire, miféle
csütörtöki tárgyalás alkalmával két tanyai igyüvedelmem lőhet neköm?
magyarnak volt érdekes vitája a jövedelemRövid pár szóval megmagyarázzák a
ről. íme, az egyik: Javakoribeli magyar állt magyarnak és kivetették rá a jövedelmi

KORZO
Igazgató: VASS SÁNDOR.
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Telefon 11-85.

Pénteken, szombaton és vasárnap

Jókai Mór

világhírű regénye filmen

Szeged, I9lt. október. 1%

adót. Elképedve hallgatta az összeget és nagy
busán bandukolt kifelé és csak ugy a bajusz
alatt mormogta:
— Jó, hogy még azt nem kivánik, hogy
a szögény embör födél nélkül maraggyon,..
— Kizártak a pártjából e g y osztrák kép-

v'selőt. Bécsből jelentik :Zacbradnik képviselőt,
a papképviselők pártjának tagját a pártvezetőség kizárta a pártból. Zacibradnik a parlamentben a pápát hevesen támadta békejegyzéke miatt.
— Az osztrák

újságírók

felmentése.

A

P. N. irja: !Az osztrák Eeiehsrat még a nyári
szünet előtt szervezett egy külön sajtóbizottságot is, amelynek elnökévé Zenker Viktor
szabadelvű (bécsi képviselőt, az ismert publicistát és a délszláv .kérdések egyik centralista
liivét választották meg. Ennek a sajtóbizottságnak egyrészt elő kell készítenie a rég elavult osztrák sajtótörvény reformjavaslatát,
másrészről pedig sajtóügyekben mintegy állandó felvilágosító szerve lenne a parlamentnek, (Ez a bizottság csütörtökön ülést tartott,
amelyen egy sereg, részben az osztrák újságÍróknak is aktuális bérmozgalmával kapcsolatos kérdés került elintézés alá. Ezekről nyilatkozott Zenker, a sajtóválasztmány elnöke,
s nyilatkozataiból a legérdekesebb részek az
osztrák ,újságírók fölmentésére vonatkoznak.
— Ezt a kérdést végre is rendezni akarjuk — mondotta Zenker — nemcsak az újságírók, de az egész sajtó függetlensége érdé*
kében. Nem szabad tovább tűrni, hogy a lapok munkatársai egyrészt a kiadóknak, de
másrészt az egész sajtó újságírástól, kiadóstól a hadügy minisztériumnak
a kezében legyen a fölmentések cimén. Amíg ezt a fegyvert állandóan az újságíró mellének szegezik,
addig nevetséges dolog st íjtószabadságról beszélni, még a cenzúra rémes korlátai között
is. Ami a hadviselés érdeke, azt mi nem vitatjuk, tehát ha a hadügyminiszter például
azt mondja, hogy csak kevésbé alkalmasak
menthetők fel, kénytelenek vagyunk azt is elfogadni, de egyszer már rendet kell csinálni
a felmentések körül. Kérje he a hadügyminisztérium a szerkesztőségek nélkülözhetetlen tagjainak a névjegyzékét és megállapított keretben mondja ki ezeknek a tartós felmentését. A sajtónak legalább egy része rögtön fellélegzenek. Később azután csak akkor
lehetne kérni valakinek a föl mentését, ha az
előbbiek közül valaki meghal s igy megüresedik a hely. De ha nem ebben a formában,
akkor másképpen, valahogyan azonban rendet kell teremteni és én remélem is, hogy
mint más, ugyancsak a sajtó munkásainak
függetlenebbitését célzó mozgalmak, például
a bérmozgalom, sikert ígér — lesz eredménye
ennek is, amit az osztrák parlament súlyával
akarunk kivívni a sajtó érdekében az újságírók számára és a közvélemény javára.
— Az Acsev vonalain megszűnt a hadi-

I. rész 4 felvonásban.
Filmre átdolgozta és rendezte: Wilhelm Károly.
Főszereplők:
Evíla Eveline
M a r t e n s Valéria
Berend Iván
S o m l a y Arthur
Kaulmann Félix bajikár F e n y v e s s i Emil
Sáffrán Péter
S z ö r e g h y Gyula
Angéla
M a r s o n Isa
Sámuel apát
Balassa Jenő

Előadások pénteken és szombaton 6, fél 8 és 9,
vasárnap 2, féf 4 , 5, 7 és 9 órakor.
Zsö, e 1 5 0
U n i n f i n g b 1 páho,y>
y
' 1 hely1,20
0 Bl íj d l a II• n. hely i K . III. h e l y - . 7 0 fill.,

•r

K

-'

menetrend. Néhány nappal ezelőtt tudvalevőleg
hadimenetrend lépett életbe az Arad-csanádi
egyesült vasutak vonalain. Ez a korlátozás
pénteken reggel megszűnik és a rendes, háború alatt érvényben volt menetrend lép ismét életbe.
.,
j ^
— Halálozás. Özvegy Márer Miksáné, született Herzka Katalin hosszas szenvedés után
csütörtökön 77 éves korában elhunyt. A megboldogultat kiterjedt rokonság gyászoljaPénteken délután fél három órakor temetik
a Dugonics-tér 11. szám alatti gyászházból.
— A Meinx-pör. Meinx Walter és társai
hadseregszállitási (bünpöróben csütörtökön
folytatták a tárgyalást; amely azonban nevezetesebb fordulatot nem hozott. -Ezen a napon Böhm Sándor kávészállitásai kerültek
sorra és úgyszólván egész nap számlákat olvastak föl. Böhmöt a hadbíróság csak a jövő
héten fogja kihallgatni.
— Megnyílik a fürdő. Néhány nappal ezelőtt közöltük azt a mámoritóan örvendetes
hírt, hogy a gőzfürdő október 14-én biztosan
megnyílik $ egy egész hétig nyitva is lesz

(Szeged, 1917. október 12.

*

minden nap. A csütörtöki tanácsülés ugyanis könyörületes szívvel ugy határozott, hogy
a fürdőt 19-ike helyett már 14-én megnyittatja még egy kis újítással; a kényszerborravalókkal. A borravalókat már a pénztárnál
bevezeti a, tanács és pedig minden jegy után
20 fillért. Ezenfelül a maszirozás külön 20,
tyukszemvágás külön 40, a liide,ggyógyftirdőnél külön 60 fillért kell fizetni.
— Az állami munkaközvetítés. A munkaközvetítés államosítása ügyében
legutóbb
tartott értekezlet tudvalevőleg ellenőrző választmány létesítését határozta el. A választmány elnökét a törvényes rendelkezések értelmében a tanács választja. Szeged tanácsa
a választmány elnökéül csütörtöki ülésen
egyhangúlag Fodov Jenő adóügyi tanácsost
választotta meg.
— Értekezlet az Iparkamarában. Szász
Ernő a kereskedelmi és iparkamaránál indítványt nyújtott be helyi átmenetgazdasági
bizottság szervezésére. Részint ennek a javaslatnak, részint a kamara által már régebben kezdieményezett különböző átmenetgazr
dasági kérdések tárgyalása céljából október
15-én, hétfőn délután négy órakor a kamarában értekezlet lesz.
— Hoffmann Jánosi fölmentette a tábla,
Hoffmann János szegedi nagykereskedőt ez
évi június 4-én a szegedi törvényszék tulajdon elleni kihágásban vétkesnek minősítve 8
napi elzárásra és 120 korona pénzbüntetésre
ítélte. Hoffmann ugyanis három fiatalkorú
makói gyerektől 36 kiló foghagymát vásárolt s ez a hagyma lopásból származott. Bár
ő azzal védekezett, hogy nem tudta, hogy a
hagyma lopott, a bíróság elitélte, mert a mázsánként! 450 koronás piaci ár helyett ő a
hagymát kilónkint három koronáért vétette
meg A szegedi tábla fívnghoffer-tanácsa csütörtökön Berni ger Jakab védelme után a
nagykereskedőt fölmentette
a vád és következményei alól.
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URANIA
fflagy. Tudományos Színház
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Péntektől vasárnapig
o k t ó b e r 12-től 1 4 - i g .
B. K o s á r y Emrni é s K i r á l y E r n ő
felléptével

Tatárjárás
Színmű 5 felvonásban.
K á l m á n I m r e és B a k o n y i K á r o l y
világhirii operettje filmen.
Rendezte: K e r t é s z /Mihály.

A legjobb magyar operett
pompás fllmreprodukclőja.
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•
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Előadások d. u. 6, fél 8 és 9 órakor, vasárnap d.
u. 2 órától folytatólag. Jegyek előreválthatók
d. u. 4 órától vasárnap fél 2 órától kezdve
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— Nőtisztvlselők továbbképző tanfolyama
A Feministák Szegedi Egyesülete nőtisztviselő továbbképző tanfolyamait folyó hó 15-én
nyitja meg.
Tantárgyak: magyar-német
gyorsírás, könyvvitel, kereskedelmi számtan,
német nyelv és levelezés. Jelentkezni lehet
délután 4-től fél 8-ig Vár-utca 7. szám alatt,
ahol bővebb felvilágosítást ad az egyesület
vezetősége.
1

— Segélybizottsági ülés. A hadbavonul
katonák családtagjainak segélyezésére , alakult központi bizottság október bó 13-án,
szombaton déli 12 órakor a városháza tanácstermében ülést tart, melyre ez utón is meghívja a tagokat Bokor Pál polgármesterhelyettes, ügyvezető-alelnök.

„ — Jótékonvcélu magyar állami sorsjáték.
Ő cs. és királyi Felségének legfelső 'elhatározása
alapján a budapesti m. kir. lottójövedéki igazgatóság minden másfél évben jótékonycélu
állami sorsjátékot rendez, melynek tiszta jövedelmét közhasznú és jótékony célokra forditják. A
budaoesti m. kir. lottójövedéki igazgatóság jelenleg XXXIII-ik állami sorsjátékot rendezi 475.000
K. készpénz nyereménnyel. A főnyeremény
200 000 K. és még 14884 nyeremény van 30.000,
20.000,10.00 5000, 1000, 500 stb. nyereményekkel. Az összes nyereményeket készpénzben
fizetik ki, A sorsjegy roppant olcsósága és a
sok kedvező nyerési esély folytán a köz javára
működő emberbaráti intézmények érdekében
felhívjuk t. olvasóinkat a jelenleg rendezés alatt
álló XXXIII-ik jótékonycélu állami sorsjáték
támogatására. A húzást visszavonhatlanul f. évi
december hó 6-án a lottójövedéki igazgatóság
(Budapest, IX., Vámpalota) tartja meg. Sorsjegyek kaphatók a m. kir. lottójövedéki igazgatóságnál Budapesten (IX., Vámpalota), továbbá
a dohánytőzsdékben, bank- és váltő-üzietekben,
posta-,vám- és adóhivatalokban és vasúti állomásokon. A m kir. lottójövedéki igazgatóság
kívánatára bárkinek díjtalanul és portómentesen
küldi ezen sorsjáték részletes játéktervét. Egy
sorsjegy ára 4 korona.
— Rendelet a szesz forgalombahozataláról. A hivatalos lap csütörtöki száma kormányrendeletet közöl a szesz eladásának módja és
a kincstárnak a szesz eladási árában való részesedése tárgyában. A rendelet szerint október 15-étől kezdve bármiféle szeszes folyadékhoz csakis finomított szesz használható
föl. Nyers szeszt ezentúl csakis eoetgyártásr a lehet fölhasználni. A rendelet megállapítja a fogyasztási adó alá eső szeszfőzőkben
termelt finomított szesz árait is. A finomítót szesz — adóval együtt — hektóliterenkint
2000 korona. A szeszrendelet kapcsán ugyancsak közli, a hivatalos lap a kincstári pótrészesedés kirovása dolgában készült szabályzatot is.
— Kolduló siketnémák. Arról értesültem,
hogy két siketnéma; vagy magát annak tetető fin állandóan koldul. Kérek minden jóérzésű embert, ne adjon e kéregető <gyermo»
keknek semmit, hanem adja át őket a rendőrségnek vagy az intézetnek. Telefonszám 433.
A siketnémák intézetének igazgatója.
— Rasputin. A világtörténelmi jelentőségű
oroszországi
eseményeknek
kétségtelenül
egyik legérdekesebb szereplője Rasputin, ez
a 'misztikus kalugyer, aki hosszú ideig korlátlan hatalommal uralkodott a fehér cár népeinek milliói fölött. Hogy ki volt, honnét
jött, honnan szerezte koronás főket béklyóba
verő nagy hatalmát, még ma is rejtély. A
hasábokon, melyeken az újságok az orosz politikai életnek ezt a tyrannusát tárgyalták,
vajmi kevés jelent meg arról, ami a közönséget legjobban érdekelheti: hogyan jutott a
szőrcsuhás pópa a ©ári udvar fényességébe,
hogyan jutott el odáig, hogy koronás, bíboros asszonyok borulhassanak a lábához, Hegmann Róbert szenzációs regénye ezt a rejtelmes életű embert tárgyalja. Érdekfeszítő módónban, izgató részletességgel mondja el Rasputin életét és a cári udvar i-ntimus szenzációit. A dísze® kiállítása könyvnek, melyet a
Kuli ura
Könyvkiadó
Rész vén y társaság

adott ki, 5 korona az ára. Kapható V á m i g L.
kö ny vker eske dósében.
— Ékszereit javíttassa é s alakittassa
a „Roya!"*Kávéházzal s z e m b e n levő
„Temesvári" aranyművesnél.

Embert ölt a szabadságos
katona.
Temesvárról írják a következő jellemző
esetett: Rajku Demeter 61. gyalogezredbe®
közkatona kedden hazament Budincra, hogy
szabadságidejét otthon töltse. Vitéz katona
volt a Dumitru, sokat volt a harctéren, verte
is a mellét otthon: ide nézz. paraszt, én, a
Mitru, akit te mindig csak lekicsinyeltél,
most olyan verekedő lettem, hogv a taljánokat néha a fogaimmal marcangoltam széjjel.
Igy a Mitru. Volt is respektusa íöleg ,az
asszonynép, de m e g a gyerekek előtt.
De már a férfiaknál nem volt ilven szerencséje. Azok is végighallgatták az ő dicsőséges tetteit, de nem olvadoztak a bámulattól. Leginkább pedig az bántotta a Mitrut,
hogy az öreg Radiűovits József földműves
még csak rá se fiilelt, hanem aikait felbigyesztve, gúnyos mosolygással vette tudomásul Rajku sógor meséit.
Hej, nagyon fájt ez a Mitrunak! A ciné
mintve természet fejébe kergette n vért és
b"szut forralt a -vén gúnyolódó Radulovits
ellen. Csak okot keresett még, hogv beleköthessen a hatvan éves emberbe.
Nem kellett sokat töprengenie. Elvonult
lelki szemei előtt az utóbbi tizenöt év, amikor még Radulovits javakorabeli ember volt
és amikor még nagyon csapta a szelet az
asszonynép körül. Visszaemlékezett
arra,
hogy akkor, tizenöt év előtt, amikor ö oltárhoz vezette szive választottját. Radulovits
nagyon irigykedett rá, mert az övé lett a
falu legszebb lánya. A gondolatok kergetőztek az agyában, vére mindinkább hevesebb
lett, kidülíesztett mellel odaállt az öreg Ju
szif elé:
— Moj. még mindig olvan lator vagy,mint tizenöt évvel ezelőtt?
Halkan kérlelte Radulovits:
— Dem pácse, írátye! Hagyj békében,
testvér!
— Mit, még beszélnem sem szabad? Te
akarod megtiltani? Te, akivel még számolni
valóm van? Te, aki tizenöt évvel ezelőtt ei
akartad csábítani az én fiatal hitvesemet?
Te vén tolvaj, aki mindig másnak a kertjében ólálkodtál és mindig belekanalaztál a ba.
rátod táljába!
— Ne bánts, testvér. — könvörgött az
öreg, — nem ártottam én még senkinek ezen
a földön. Hogy fiatalkoromban szerettem az
asszonyokat, az nem olyan nagv bün. f i i az
asszony nem hajlott volna hozzám, nem is
történhetett volna semmi bal.
— Tács! — rivalt rá a katona. — ha
még egyet mukkansz. leütlek, mintha te is
talján volnál! Nem sajnálnálak, mert te is
ellenségem voltál mindig...
Radulovits közelebb ment Mitruhoz:
— Mitru, béküljünk ki. fogjunk kezet!
De a Mitru ezen még inkább dühbe gurult, ellökte magától az öreg Radulovitsot,
aki most már szidni és korholni kezdte Rajku Demetert,.
Mitru erre felkapott cgv faszéket, kitörte
annak az egyik lábát és a sulvos tárggyal
ügy fejbe kólintotta Radulovits Józsefet,
hogy ez menten élettelenül terült cl a korcsma kellős közepén.
Rajku, mint aki iól végezte dolgát, katonáemberhez illően elment a biréhoz és
haptákba vágva magát jelentette:
— Domnu primár, meldigeorzám: agyon
ütöttem az öreg Joszifot. -i Radulovitsot.
A községi biró azonnal intézkedett, hogv
csendőrök jöjjenek a gyilkos katonáért, ,-ikít
bekjsértek a temesvári katonai ügyészségihez.

IMIM AGY ÁKÖRS& AB.

MOZI.
AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:

Pénteken: Tatárjárás. Szinmü 5 felvonásban.
Szombaton: Tatárjárás. Szinmü 5 felvonásban.

oooo
•MŰSOR:

A YASS MŰSORA:
.AZ ABPOLÓ MŰSORA:
Vasárnap: A kazánház titka. Bünügyi dráma 3 íelv.

— A Fekete gyémántok — fifmen. Jókainak
gazdag fantáziájú regényei az egész világon
nagy népszerűségre tettek szert, de még mindig nem terjedtek el olyan .mértékben, amiive® mértékben a világnak legnagyobb mesélő je megérdemelte volna. Mintha prófétai
ihlete, jövőbe látó szemei, előre látták volna
a moziközön ség nagy meseszomj át, regényei
ugy vannak megkonstruálva, hogy egyenesen kínálkoznak a fehér vászonra való vetítésre. A magyar filmgyáraknak, melyek különben is előszeretettel nyúlnak irodalmi témákhoz, valósággal kimeríthetetlen kincses
bánya áll rendelkezésükre a Jókai regényekben, melyekből tele kézzel meríthetnek. Ezt a
kincses bányát nem is hagyják kiaknázatlanul a magyar filmgyárak és ezzel nemcsak
.nagyszabású művészi feladatot -teljesítenek,
hanem egyúttal megszerzik Jókainak az eddiginél nagyobb vilá-gnépszerüséget. A szegény gazdagok, Mire megvénülünk után az
idei szezonban bárom Jókai regény is van
filmre való feldolgozás alatt. (A fantasztikummal határos tartalmánál .fogva talán a
legnagyobb szabású Jókai-film a Fekete gyémántok lesz, melyet ma mutat be a Korzómozi, Aki ismeri a regényt, azonnal tisztában van azzzal, hogy a Fekete gyémántok filmen nem lehet egyszerű transponálás eredménye, mivé] a bányamiliőhöz szükségesek
a realizmust kiváltó eredeti felvételek. És
ezen a ponton majdnem meghiúsultak az első
tervezgetések. Segítségül jött azonban a salgótarjáni kőszénbánya társaság eléggé nem
dicsérhető áldozatkészsége, mely lehetővé tette, hogy a darab Jókai nagyságához méltó
keretiben pompázhassák. Az Uher-filmgyár
művészi gárdája és rendezői beszáltak 220
méter mélységbe és ott gondos körültekintés
mellett játszották végig a bányajeleneteket.
Mindez jellemző arra, milyen óriási előkészületek történtek, hogy a filmgyár grandiózus körvonalakat nyerjen. Az előadó művészeket is a legnagyobb gonddal válogatták
meg. Hogy csak egyet említsünk: Eerend
Iván alakját Somlap .Artúr, a Nemzeti Színház nagyszerű művésze kreálja. íEzt az óriási
teljesítményt a budapesti bemutatón a megérdemelt teljes siker koronázta. A film megindult most — sajnos — csak középeurópai
diadalutjára. Szegeden pénteken, szombaton
és vasárnap látható a Korzó-moziban.
—

legjobb Y . Y .
gyártmány.
Kapható

Sebők

Mihály,

vasiizletében

Szeged, Valéria-tér.
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A Péhuagyai ország telefonja?
Szerkesztőség
Kfodéhívgfal

$05.
81.

Mérsékelt

árak.

kiszolgálás.

Előadások kezdete hétfőtől fél 8.
Péntek: először. Márványmenyaszony.
Operett, páros
kétharmados.
Szombaton: Márványmenyaszony.
páratlan
háromharmados. Operett.
Vasárnap délután: Rip van Winklc. Regényes operett.
Vasárnap este: bérletszünetben
Mávdnymenyaszony.
Operett.

Márvónymenyasszony. A színházi iroda
jelenti: iStráusz Oszkárnak a világhírű muzsikusnak u j operettje, a Márványmenyaszsz-ony, teljesen készen várja, a pénteki (bemutatót. A közönség érdeklődése páratlan mértékben nyilvánul meg iránta, zsúfolt ház gyönyörködik a darab szépségeiben, élvezi a fülbemászó dallamokat, melyek gyors népszerűségre vannak hivatva, Az operettet Rádió
karmester tanította be és Izsó Miklós rendezi. A címszerepre, mely kiválóan alkalmas
éuek-, tánc- és játék mű vészét érvényesítésére, Kunossy Ella készül a legnagyobb ambícióval s meglepetésben részesíti azokat is, a
kik 'nagyratartják kvalitásait. A Márványmenyasszony többi főbb szerepét- Makay Bertán, írói ymossyn, Sugáron kivül a társulat
java erői játszák s ez a szezon slágerdnrnbjának ígérkezik.

—
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Pontos

Férfi- flu

és

leányka-kalapok.

Telefon 7 7 3 .
Telefon 7 7 3
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Superför

príma

Caramelfa

Kapható
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Bokornál

—

Valéria-tér.
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Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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csak rudakban
2 4 , — koronáért
kapható

n üleonan erkeseíf

B o k o r - n á l r Valéria-tér

ili a h ! .

00

gy gepirono
azonnali belépésre kerestetik, ki a német
nyelvben — szóban és írásban — teljesen jártas. Jelentkezhetni, d. e. 9 — 1 1
óráig. Mii. Bauletung,
Feketesas-utca 17. sz.

XXXfli. magyar királyi

Ezen pénzsorsjáték remélhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokra fog fordíttatni. Ezen
sorsjátéknak összesen 14885 nyereménye van, melyeknek összes értéke 475.000 K-ra rug készpénzben.

Főnyeremény 200.000 K. készpénzben.

Szenzációs bemutatója lesz pénteken az

Urániának, Akkor kerül szinre a Tatárjárás,
melynek sikere nemcsak a fővárosban, hanem
a vidéken is óriási. A főszerepben B. Kosáry
Emma és Király Ernő igazi művészit produkálnak és ha még hozzátesszük, hogy Kertész (Mihály rendezte, már minden dicsérő szó
felesleges. Még szombaton és vasárnap is műsoron marad és aki látni akarja jó előre gondoskodjék jegyről.
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
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Vasárnap : A tilosban. Vigjáték 3 felvonásban és Gróf
Clauden vagyona. Detektivdráma 3 felvonásban.

.Szeged, 1917. október 12.
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Huzbs ulsszauoflliafBtlBRul 1917. eul detember tió s-Ir.
Egy sorsjegy ára 4 korona.
Sorsjegyek az összeg előzetes beküldése mellett a
magyar kir. lottójövedéki igazgatóságtól Budapesten
(Vámpalota) portómentesen küldetnek, ezenkívül
kaphatók valamennyi posta-, adó-, vám- és sóhivatalnál, az összes vasúti állomásokon s a legtöbb
dohánytőzsdében és váltóüztetben. Játéktervet ingyen
és bérmentve küld
A magy. kir. Lottójövedéki igazgatóság.
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APROHIRDETESEK
Izzad v a l a m e l y let!-

része? Ugy használja a

dr, Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szegző,
Széchenyi-tér.
250
Gyomor b a j o s o k dicsérik a Lelzinger-féle
gvomcrcsepp jő hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged,
^xéchenyi-tér.
250

Legjobb ha|fesfS az

órsíágoaan elismert Leínziűger féle. Ára 4 korona.
Kapható Loinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,

SzéchenyMér.

z5L

F á j ó s fogára vegyen
mielőbb s híres Leiméinger-féie f o g c s e p p b ö l
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyts a
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25G

t r ajhullás, hajkorpa

gyorsan elmúlik b Lsitiz.nger-féle „C h 5 n « h a Is z e s z * által. Ars K 3 . Kaphatő Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
U a j ő s z ű I és elten
caaki3 az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajresloresl,
használja.
Ára
2.—
Kapható Leinzinger Gyula
ygógvszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
250

,róaS2la,ok fo
Háló- és ebédlő-berendezések, ^Tmtta?"";
képek, gramofonok,
faliórák, székek, asztalok s
egyéb bútorok kaphatók:

E C F N F I F I t F ^ i i y F S

f l l l l u l n c d f

1 1 l . l ,

Fcketesasa-útea 16. szám.

Keleti-palota, Telefon 836.

Záiogcédulákat és régi ékszereket legmagasabb árban vesz.
Nyomatott Várnay L. könvnyomdájában, Szeged, Kárász- utca 9,

