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Szeged, 1917*

Még egy téli háború.
Az ős'z hideg csótkja már megérintette
a földet és nem sok időre jön a tél, hogy
ennek a csóknak a nyomát is elsöpörje fagyos szelével. A tél más időkben is növelte
a nyomort és szenvedést, kitárta a szegénység ajtaját, hogy bejuthasson a fűtetlen
kunyhókba a nélkülözés. Olyan telet azonban, amilyen most fenyegeti ezer átkával
az emberiséget, nem ért meg a világ. Mintha a pokol rémségeit idézte volna föl valami gonosz szellem a földre. Három esztendőn át tobzódik már ez az átkos szellem az
emberi értékekben és javakban és most
elénk meredezik komor gondjával a negyedik háborús tél is. Vájjon nem volt-e már
elég a megpróbáltatásokból, a vezeklésekből, hogy a negyedik tél sem nyitja meg az
emberiség előtt a béke kapuját? Az emberek vaksága, gyűlölete és gőgje vájjon még
most is nagyobb-e a békére váló hajlandóságnál? Sajnos, ugy látszik, a gyűlöletnek, a boszunak van a legnagyobb hatalma
a földön még most is. a negyedik háborús tél
előtt, amikor az egyik angol lap — és nem
is a türelmetlenebbek közül való — á jövő
tavaszra igéri a biztos győzelmet. Az angoloknak még most is minden csak idő kérdése. Pedig áz idő már marcangolja az
anyák és hitvesek szivét, az idő most pusztulás és szenvedés, az idő az élet és a halál; a látóhatár most gyászos feketén sötétlik, amig a béke napja fölvirrad.
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Ha Franciaország visszakövetelii ElzászLotharingiát, tehát hódítani akar. akkor
Elzász-Lotharingia valóban akadálva a békének. De azt is nagyon iói tudia Lloyd
George, hogy a mégegve'zésnek — ebben a
kérdésben is — van olyan módja, amit Németország is elfogadhat és a béke áldozatául hajlandó is elfogadni. Lloyd George
azonban, aki konokul az időt még most is
fegyvertársának reméli, a negyedik télen is
át akarja vonszolni a háború testét.
Anglia még mindig bizik és remél az
időben. Oroszországban azonban Lloyd Ge.aaas,nBSGSCBai»Mi8asa9te3i&sac8E5asaaetiaca!SM89

orge türelmi próbájának már nem akarnak
több áldozatot hozni. A munkás- és katonatanács ülésén akadt egv bátor tiszt, aki kijelentette, hogy bármit is bes'zélienek a
diplomaták, a katonák nem harcolnak tovább és a háború befejezését kívánják, mielőtt a tél hava betemeti a lövészárkokat.
A kijelentés után percekig tartott a halotti
csönd az ülésteremben. Ez a néhány percnyi csöndnek, amely némaságra kényszeritette a munkás- és katonatanács tagjait, nagyobb jelentősége lehet minden békebeszédnél.
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floyö (jeorge szerint az elzászi kérdés
a béke akadálya.
LONDON, október 12. (Reuter-jelentés.)
Lloyd George miniszterelnök egy küldöttségnek, amely bizonyos reformok iránt érdeklődött, a kővetkezőket mondta:
— Nem képzelhető el nyilatkozat, a
mely nagyobb mértékben alkalmas a háború meghosszabbítására, mint Kühlmann
azon kijelentése, hogy semmi körülmények között nem tesz engedményt az elzászi kérdésben. Bármennyi ideig is tart-

Az angolok, ugy látszik, még nem érzik eléggé az időnek szorítását, azért s'zab
hol Asquith, hol Lloyd George ujabb és
ujabb akadályokat a béke elé. Előbb azt
mondták, hogy Belgium nélkül nincs béke
és most. hogy Kühlmann kijelentette, hogy
csak Elzáisz-Lotharingia ügye áll útjában a
békének, Lloyd George azt feleli, hogy a
német külügyi államtitkár ezzel a kijelentéssel hátrább tolta a béke lehetőségét. P e dig Kühlmann beszédének tartalmát a német birodalmi gyűlés épen azért fogadta
tetszéssel, mert a béke bonyolult problémáját egyedül áz elzász-lotharnigiai kérdésre
zsugorította össze. És meg lehet állapítani
azt is, hogy a központi hata'mak közvéleményénél a béke szempontjából igen szerencsésnek tartották Kühlmnn beszédét. A
nagyjelentőségű nyilatkozat után diplomáciai körökben is ugy ítélték meg a helyzetet, hogy a béke vasaitaja elől egv nehéz
szikla gördült el. És most nyilatkozik L'loyd
George, afz örök elégedetlen és kijelenti,
hogy neki ez a beszéd sem tetszik, mert útját szegi minden megegyezésnek
ElzászLotharingiával szemben. A legfőbb háborús
uszitó tehát Kühlmann beszédét is ürügyül
használja fel a béke ellen, pedig nyilvánvaló, hogy a német külügyi államtitkár kijelentését Lloyd George szándékosan roszszul magyarázza.
Lloyd George nagyon jól tudja, hogy
Kühlmann beszédének mi a valódi értelme.
Németország Elzász-Lotharingiát
nem engedi át a franciáknak, mert területi megcsonkítás árán a német birodalom nem köthet békét. Erre értette Kühlmann. hogy EIzász-Lotharingia nem lehet alku
tárgya. 1

son a háború, Anglia szövetségesei oldalún harcol mindaddig, amig elnyomott
gyermekei fel nem szabadulnak. Segítő
forrásainkat azonban takarékosan kell felhasználnunk.
A reform követelésekre ez a válaszom: Fordítsátok erőtöket a győzelem
kivivására. Ha ezt elérjük, minden más
dolog rendbe jön,

Asquith ismét beszélt a hadicélokról.
ROTTERDAM, október 12. Asquith
volt miniszterelnök Liverpoolban a hadicélokról tartott beszédében kijelentette, hogy
ennek a gyűlésnek az a célja, hogy az egész
világnak megmagyarázzák, hogy miért harcolnak tovább a szövetségesek.
— Azért harcolnak, — mondotta, —
mert remélik, hogy sikerülni fog gyorsab-

ban létrehozni a szilárd ala >,catu tartós
békét. A jelen háború harc a békéért
háború a habom ellen. Az ellenségeskedések beszüntetése és a szerződések aláírása jelenleg csak aggasztó pihenés lenne,
még ha tartós biztosítókokat is tarta'mazna a háború ujbóli megkezdése ellen.

Sikeres német légitámadások az orosz partvidék ellen
BERLIN, október 12. A Wolff-ügynökség jelenti: A Kurland-parti állomásokhoz
tartozó tengerészeti léghajók és repülöfloíták a;z utóbbi hetekben gyakran a kedvezőt,
len időjárás ellenére számos támadást intéztek a liviandi part, valamint a Rigai-öböl
szigeteinek katonai telepei ellen. Nagy körültekintéssel látható sikerrel támadták meg

az erös védekezés ellenére a vereli erődítéseket, valamint az ellenfél tengeri haderőit
az ottani partokon. Azonkívül a Rigai-öböl
keleti partján levő védelmi terepre 5000 kilogram összsúlyú bombákat vetettek. A támadások hatásait, melyek részünkre veszteséggel nem jártak, az ellenség jelentései
beismerik.

Az angolok ujabb
végződtek.
BERLIN, október 12. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprccht trónörökös hadcsoportja: Flandriában tegnap a tüzérségek
tevékenysége a partvidéken és a Haaíhaulster erdőnél folyó erös tűzharcra szoritkozott. Az éjen át a Lystól a mein—yperui or»

ts kudarccal

szágutig terjedő harci szakasz erös tűzhatás a!?tt áí'ott, attirfy mi reggel egy csapásra pergötüzzé fokozódott. Ezután szé.ife
szakaszon uj ellenséges támadások következtek.
A néiüft Róttörükös
iHuicsoportJa:
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Soíssonstól északkeletre és a Maastól keletre a tüzérségek harci tevékenysége nagy
hevességre fokozódott. Vauxilionnál erös
francia felderítő csapatok törtek előre, visz-

szavertük őket. Samogmeuxtól keletre a
344-es magaslat tetei lejtőjén helyi gránátharcokra került a sor.
LUDENDORFF. első föszállásmester.

A bolgárok a VardaroáS megbiusitoffak
egy ellenséges támadási
— Portyázó osztagok ütközetei keleten. —
BERLIN, október 12. A nagy főhadiszállás jelenti: Rigától északkeletre és a
Zbrucz mentén a harci tevékenység élénkebb volt, mint az efözö napokban. Portyázó osztagok Ütközeteinél számos fogoly
jutott kezünkre.
Macedón arcvonal: A monastiri ms-

dencében és a Gserna-hajlásban az ütegek
mindkét részről időnkint erős harcban állottak. A Vardar jobb partján egy angol század támadása a bolgár vonalak előtt meghiúsult.
LUDENDORFF, első föszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Frontjalnkon a helyzet
változatlan.

—- Tudjuk, de nem is törődünk vele,
hogy mit beszélnek a bolsevikiek. Én csak
kötelességemet teljesítem, ha megmondom
önöknek azt, amire a katonák megkértek.

BUDAPEST, október 12. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A helyzet csekély harci tevékenység mellett mindenütt
változatlan.
A VEZÉRKAR FŐNÖKE.
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BERLIN: A birodalmi gyüíés üléseinek
végeztével a kancellár Kurlandba utazott.
A többség reméli, hogy a császár szófiai
Htjáról visszatérve a válságot alaposan el
fogja intézni. A Vorwaerts ismételten Michaelis és Capelle távozását sürgeti.
BERLIN: A Wolff-ügynö'kség jelen i
12-ikén este: A flandriai csata Langemarok
ós Voilebecke között támadó vonalon teljes erővel folyamatban vau. Pöíkapelletől
északra és Pasendalető! délnyugatra azokon
a helyeken folyik a harc, ahol az angolok
behatoltak vonalainkba.
ROTTERDAM:
A Daily Telegraph
munkatársa meglátogatta De Valerát forradalmi ir vezért, aki 15—20.000 főnyi önkéntessel rendelkezik. A tudósító egész vonatokat látott telve haza igyekvő önkéntesekkel. Az. ir önkéntesek folyton kiabáltak:
— Éljen a forradalom, éljen De Valerát!
Clure grófságban a lakosság ötven
százaléka ir forradalmár. A forradalmi mozgalom állandóan növekszik.

Az orosz katonáknak elég
volt már a háborúból.
Stockholm, október 12. A Rjecs érdekes részleteket közöl a pétervári katonai
és munkástanács legutóbbi üléséről. Az ülés
legnagyobb eseménye volt egy Dubosov
nevii tisztnek a beszéde. Dubosov, aki a
frontról jött, beszédében a következőket
mondotta:
— A katonák most nem földet és nem
szabadságot akarnak: a háború befejezését
kivánják. Bármit is beszélnek itt, a katonák
nem fognak tovább harcolni!
Ez a kijelentés leírhatatlan hatást keltett. Percekig halotti csend volt a teremben, inig végre valaki ezzel a közbekiáltással törte meg a csendet:
— Igy még a bolsevikiek se beszéltek!
Dubosov igy válaszolt;

Az antant válasza a pápa Jegyzékére engedékeny lesz.
Genf, október 12. Feltűnést kelt a klerikális Corriere (Vitaira október 8-i számárnak
a7. a közlése, hogy az antantnak a pápához intézendő' válás/jegyzéke még messzebbmenő
lesz, mint amilyen a központi hatalmak válasza volt. A lap szórói-szóra igy ir ebben a
/Cikkében: •— A vilÉgiháború
befejezéséhez
közeledik, már látjuk a békét. A lap megjegyzi, hogy közlése jól informált helyről
való. A Manchester Guardian szerint az angol szakszervezetek képviselői megjelentek
Lloyd George előtt és tudtára adták neki,
hogy a munkásság köréhen nagy a nyugtalanság amiatt, hogy az antant még mindig
nem válaszolt a pápa békejegyzékére. Lloyd
George azt válaszolta, hogy a válasz megfelelő időpontban e] fog menni.

A franciák nem mondanak le
Elzászról.

Szeged, 1517. október 13.
tér el. Hogy Czernin különös eréllyel foglalt
áillást a leszerelés eszméje mellett, az annál
feltűnőbb, mert Berlinben eddig mindig tartózkodóan nyilatkoztak erről a kérdésről. A
lap azt hiszi, hogy e kérdésiben Berlin és
Bécs között ellentétek vannak. Most inkább,
mint bármikor — folytatja a lap — Németországból függ minden. H a Németország
őszintén csatlakozik Czernin nyilatkozatához,
Európa népeinek semmi oka sem volna többé folytatni a háborút.

Német szocialista lap Mtchaelisről.
Berlin, október 12, A kisebbségi szocialisták vezetőiapja, a Leipziger Volkszeitung
vezércikket közöl, •melynek enne a bibliából
van véve: ..Saját nyila döfte át és egv halottat vittek el." A lap szerint ez az idézet
illik a liires Refehstag-ülésre. Michaelis el
akarta ejteni <a független szocialistákat, hogy
a kormánv megrongált tekintélyét helyreüsse, de n kilőtt nvil visszaíe'é röpült. Michaelis
kancellárt és kormányát kellett vértől-boritortán elvinni a porondról. A független szocialisták azonban élnek, erejük és számuk
•egyre növekedni fog.

Cadorna meglepetéseket
készít elő.
Luaano. október 12. A Corriere deli a
Sera irja: Sajátságos, hogy az olasz hadvezetőség az utóbbi időben olyan tartózkodó
volt, hogy még a bainsizzai ifensikon és a.
Monté San Gábrielén vívott harcok beszüntetését sem jelentette. Ebből a lap arra következtet, hogy CadorM: nagystílű Stratégiai
meglepetést készít elő, még pedig az olasz kamara tárgyalásánál; megkezdése előtt és a
kormány
reméli, hogy Cadorna vállalkozóé:i jó hatással lesz a kantora
tárgyalásaira,

A liverpooli tölténygyár pusztulása
Stockholm, október 12. Londoniból jelentik: A liverpooli hadi tölténygyárban, ahol
mintegy hatezer munkás dolgozik, egy repülőbomba megtöltés közben felrobbant és
óriási szerencsétlenséget okozott. A robbanás
a gyári épületeknek egy harmadrészét elpusztította és több, mint hétszáz munkást megölt
vagy megsebesített.

Bern, október 12. Kühlmann német külügyi állam titkár Elzász-Lotharingiára vonatkozó nyilatkozatához egv félhivatalosan sugalmazott francia közlemény megjegyzi,
hogy Franciaország közvéleménye -egyáltalán nem gondol a desannexió követelésének
elejtésére. Franciaország tovább fog harcolni
mindaddig, mig az elzászi kérdésben ki nem
erőszakolja a katonai döntést. Franciaország
teljes tudatában van annak, hogv szövetségesei azonosítják magukat az ő álláspontjával.

Genf, október 12. A párisi
Humanité
most közli Thomas volt miniszternek a bordoaiuxi kongresszuson tartott beszédét, Thomas kijelentette, hogy Amerika segitő akciója, amely a jövő tavasszal kezdődik, egy millió uj embert fog hozni a francia lövészárokba, a francia tüzérséget pedig meg fogja duplázni.

Anyol lap a német flotta
zendüléséről.

Negyedik téli háborúra készülnek
az angolok.

Rotterdam, október 12. A Manchester
Guardian hosszabb cikkben foglalkozik a német tengerészek zendülésével cs a többek
közt ezeket irja:
— A zendülés a stockholmi értekezlet,
valamint a pápai békejegyzék idejében tört
ki és beigazolja, hogy a német kormány és
a né p k őzt ellentét van. Wilsotinak tehát igaza van, mikor különbséget tett a német kormány és .a német nép között.
A zendülés az orosz forradalom következménye, mely tehát a legnagyobb teremtő
erőnek bizonyult azok számára, akik demokrata békére és a népek szövetségének megkötésére törekszenek.

Stockholm, október 12. Az angol katonai körökben már egészen biztosan számitontk a negyedik téli háborúra, amelyre megtesznek minden előkészületet. A német légi
támadások az angol közvéleményben a békülékenység' utolsó szikráját is kioltották.

Czernin beszéde és az oroszok.
Stockholm, október 12. A Birsevija Vjedomtíszti vezércikk* szerint a magyar és
osztrák külügyminiszter beszéde a központi
hatalmak államférfiainak eddigi nyilatkozataitól különösen anuák őszinteségére nézve

Egy milliós amerikai segítség
Franciaországnak.

Angol lap a tél előtti győzelemről
Rotterdam, október 12. A Manchester
Guardian szerint a flandriai offenziva célja
az, hogy éket üssön a liilei és a tengerparti
német állások közé. Biztos, — irja az emiitett lap, — hogy célunkat elérjük, a kérdés
csupán az, hogy ez még ezidén, vagy pedig
a jövő tavasszal következik-e be? Támadásaink gyors egymásutánja azt bizonyltja,
hogy Haig nem tartja lehetetlennek céljainknak még a tél beállta előtt való elérését, de
ez esetben igen szép októberi időjárásra van
szükségünk.

Szeged, 1917. október 13,

DÍTMÁGYABötóZii

Orosz lap az antant engedékeny békefeitételeiről.
Stockholm,
október 12. A Rjecs i f j a ;
Nincsenek ugyan adutok arra nézve, hogy a
béketárgyalások (hivatalos stádiumba jutottak volna, annyi azonban kétségtelen, hogy
a béke kérdése most igazán napirendre ke.
riilt. Beavatott körökben Ibire jár, 'hogy az
antant követeléseinek összefoglalásán dolgozik, hogy legyen mit előterjesztenie arra az
esetre, ha a béke ügye reális formát ölt. —
Franciaország előreláthatólag meg fog elégedni oly határkiigazitással, amely biztosítja neki Elzász-Lathaiíngta
egy részét. Angli a
az afrikai német gyarmatokat követeli cserébe Kongóért, Belgium az ország helypeáliitását Németország költségén. Szerbiának
vissza kell adni függetlenségét, ami pedig
Romániát illeti, ezt az országot is valahogyan kártalaniiüni kellene Dobrudzsának
azért a részéért, amelyet átengedne
Bulgáriának. Bulgária ezenkívül megkapná a szerb
Macedóniát. Arra nézve, hogy az esetleges
béketárgyalásokon minő kívánságai lennének
Oroszországnak, még semmit sem beszélnek. A Rjecs szerint a pápa egy második
jegyzékben közölni fogja, hogy Németország
bizonyos feltételek mellett hajlandó volna
Franciaországnak és Angliának engedményeket tenni, valamint Oroszországot is
kompenzációban részesíteni.

Ujabb
ellenséges hajó-elsüiyesztések.
Berlin, október 12.

A Wolff-ügynökség

közli: Tengeralattjáróinknak az Atlanti-oceánon kifejtett tevékenysége

ismét elpusztí-

tott több gőzöst és vitorlást értékes rakomá.nyokkal. Az elsülyesztett haj ók között volt
a Finora nevű fölfegyverzett francia gőzös
6700 tonna kőszénnel, az Italie francia gőzös élelmiszerrel és borral, az Europe nevü
francia vitorlás

4500 tonna búzával,

egy

francia négyárbócos, elpusztult továbbá egy
négyárbócos angol hajó is.
A tengerészeti vezérkar főnöke.

Miért

nem jut a közeilátásnak paprika?

(Saját tudósítónktól.)
Nehánv nap óta
ismét a paprika áll Szegeden a közérdéklődés központjában. A paprika, amely kétségkívül nagyon szép karriert csinált már a
háború alatt és amely egyik közvetlen okozója volt annak, hogy a földárak 7—8000
koronára szöktek föl Szegeden. És tagadhatatlanul igazságuk is volt a föl'deladóknak,
hiszen egy hold föld egy évi paprikatermése
kamatostul behozza 'a vételárat...
De ez egyben megmagyarázza azt is,
hogy miért termeltek az idén már 15.000 katasztrális hold főidőn paprikát a tavalyi 7000
hold helyett. Bs éppen az uj paprikaföld
tulajdonosainak volt legkellemetlenebb -a zár
alá véte! és a imakszimálás. akik egv kicsit
tagadhatatlanul megcsalódtak számításaik..
ban. Mint megirtuk már. a Paprikákereskedők, Termelők, Feldolgozok és Paorikamo!nárok Egyesülete csütörtökön délután újból
ülésezett sérelmei orvoslásáért. Ezen az ülésen Pálfy Dániel elnök heves támadásban
részesítette az Omkét, amelv — szavai szerint — a szegediek érdekei ellenére működik.
Halassy iBéla, az Qmke titkára a Haditerménynek is főtisztviselője, — mondotta és ez
a lkétkulacsosság nem egyeztethető össze a
gavallériával.
A Délmagyarország
munkatársa beszélt
Pálfy Dániellel, akihez többek között kérdést
intézett az Omke-iigyben. valamint olyan
irányban is, hogy milyenek lennének a pap
rikaárak, ha a kormány méltányolná a termelők és kereskedők kívánságait és feloldaná a zár alól az uj termést. A válasz a következő:
— Az Omkét azért támadtam tegnap,
mert ugy vettem észre, hogv a Haditermény
nagyon is sok szívességet lesz az Dirikének.
Az Omke titkárja, aki főtisztviselője a Haditerménynek is, inkább ez utóbbi malmára
hajtja a vizet. Figyelmeztettem tclhát az
egyesület tagjait, hogy semmi akcióval, amit
az Omke kezd, ne tartsanak együtt, mert az
Omke Szegednek nem jóbarátia. Mi majd
csak megleszünk az Omke nélkül is.
— Az ármaksziimálásra vonatkozólag
csak anyit mondhatok, ihogy ha a kormány
nem a Haditermény, után indul, hanem megvizsgáltatja az iigyet alaposan és részrehajlás nélkül és ha meghallgatja a nagyközönséget is, egészen másképpen fog gondolkozni
a paprika felől, mint gondolkozik ma. Tény,
hogy a három nap alatt, inig a makszimális
árcikat felfüggesztették,
45 koronáén
szökött
a paprika ára, azonban ennek az az oka,

hogy paprikában jelenleg nagy az ínség. Tehát a nagy kereslettel szemben a kínálat kicsi
lévén, a z árak felszöktek. Ugyanis a helyzet
az, hogy az őrölt paprikának nagyon szűkében vagyunk. Ezt még a tavalyi makszimálás okozta. Mikor ihire kelt tavaly, hogy a
paprikát makszimálni fogják, a paprikamalmok munkásai, — közel négvezer ember —
elszéledtek. S uj munkásokát bizony nem
kaphattunk. Azóta nagyon erősen megcsappant számú munkással dolgoztatunk. Ezenfelül befolyásolta az árak kialakulását az a
körülmény is, hogy az idén a termés a legnagyobb átlagban gyönge, sőt rossz volt. Ha
a makszimálást föloldanák, ugv az első időben a paprika ára 60—70 korona lenne kilónkint, később azónban 28—30 korönáfa.
de
lehet, hogy még érinél is lejjebb
csökkenne.
Egyébként azonban én nem kívánom a nwkszimálás teljes felfüggesztését.
Védték meg
a hazai fogyasztókat a lelkiismeretlen kiuzsorázások ellen, ez helyes, de ezzel szemben hagyják meg nekünk azt, hogv a külföldi
piacra annyiért szállítsunk ki árut. amnnyiért lehet. A német iparcikkek mind szabadón
jönnek be hozzánk, de bezzeg mi adjunk /mindent annyiért, amennyiért nekik tetszik. Ez
legalább is igazságtalan álláspont és éppen
önmagunkkal szemben igazságtalan.
Megkérdeztük még Rózsa Mihályt, az
Első Szegedi Mezőgazdák Szövetkezete elnökét, aki ezeket mondta:
— A Haditermény 'monopolizálta a paprikát és nekünk ez ellen kötelességünk küzdeni. A baj az, hogy a kormánv hasznot engedélyezett a Haditennénynek a paprikán.
Hogy miért rossz a közellátás, amiről pedig
kötelessége lenne a Haditerménvnék gondoskodni, kiderül abból, hogy egv mázsa paprikán, lia az a közfogyasztásnak keli. csak 12
koronát kereshet a Haditerménv. Ha azonban ugyanazt a mázsa paprikát a hadseregnek adja, ugy 150 koronát kap. Ezért van az,
hogv eddig a körülbelül 20 müliónvi polgári
lakosság ellátására a Haditerménv csak 350
mázsa paprikát utalt ki, a katonai raktárak
azonban a zsúfolásig tömve vannak. Viszont
ennek következménye, hogy a termés egy
igen tekintélyes rísze lelkiismeretien kuíárok
kezeibe került, a'-'k 100—120 koronáért árusítják a paprika kilóját. És a közönség vásárol, mert igy legalább van. de makszimális
árért nincsen. Véleményem szerint a paprika
ára makszimális feloldása esetén -átlagban,
bár jobb minőségű paprikákat is kezdenének
árusítani, 36 koronára emelkedne.

Az uj svéd kormány.
Stockholm, október 12. A svéd király
Wident, a második kamara volt elnökét bízta meg a kabinetaiakitássál. Widen a liberális és a szocialista párt segítségével igyekszik kormányát megalakítani. Kormányában
legalább három szocialista lesz, a liberálisok
közül pedig elsősorban a mérsékelt liberálisok részvételére számit Widen. Az uj miniszterelnök hetven éves, hosszú ideig volt a
második kamara elnöke és minden pártban
a legnagyobb bizalomnak örvend.

Az angolok Zeebrüggéért
küzdenek.
Berlin, október 12. A Lokalanzeiger-nek
jelentik Hágából: Belga menekültek vallomásából kitűnik, hogy az angolok
mindaddig
folytatni akarják offenzi vajukat a flandriai
fronton, amíg sikerülni fog a szárazföldről
és a tenger felől egyidejűen koncentrikus tüz
alá venniök Zeebrüggét. Az angol hadvezetőség, ugy látszik, bizik abban, hogy még az
idén visszaszorítja a németeket Oent mögé,
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Justh Gyula temetése.

j

viselés bölcsessége folytán az igéret földjére
már csupán az eszmék tüzében megedzett
Budapestről telefonálja tudósi tőnk: Péu- j
i uj nemzedék léphet- be. Az Ur legyen hozzád
teken délután 3 órakor folyt le Justh Qyuia
irgalmas, rnint te voltál az emberekhez.
temetése a Nemzeti Muzeumtoól. A Muzeum
Ezután az Operaház férfikara énekelt,
előtt a kertben és a körúton hatalmas tömeg
gyűlt össze, hogy kikísérje Justh Gyulát majd Holló Lajos vádolta Justh Qyuia életét.
utolsó útjára. A temetésre feljött Csanád- Elmondotta, hogy a megboldogult 34 éves
vármegye, Makó és Hódmezővásárhely vá- korában lépett a politikai hargtérre és megrosok küldöttsége. Megjelentek a temetésen kezdte a küzdelmet az egységes és önálló
Magyarországért. Eljutott egészen a Hón
a kormány összes tagjai Wekerle
Sándor
zsámolyáig és csak rajta múlott, hogy nem
miniszterelnök vezetésével, ezenkívül gróf
Andrássy Gyula, gróf Károlyi Mihály, báró mint a kormányhatalom részese küzdhetett
Wlassics Gyula, számos képviselő és főis- tovább a magyar nemzet igazságáért. Azzal
pán. Megjelentek továbbá a szocialisták kül- fejezte be beszédét, hogy eszméjének dicsődöttségileg.
A képviselőház küldöttségét ségére az önálló Magyarország kiépítését
Szász Károly elnök vezette. A gyászszertar- meghozza a várva-várt béke, amelyet nem
tudott már megérni.
tást fiock János plébános, országgyűlési
Ezután megindult a gyászmenet a Keképviselő végezte, aki a gyászének elhangrepesi-uti temetőbe. A gyászmenet élén hazása után búcsúbeszédet mondott, amelyben
ladtak a kormány tagjai. A temetőben Hock
többek között igy szólott:
— Szomorú igy összeroskadni a cél János ismét beszíenteite a koporsót és ezzel
előtt. Egyediili vigasztalásunk, hogy a gond" a gyászszertartás véget ért,
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A szegedi kamara a vasárnapi
munkaszünetről és az üzleti
záróráról.
Néhány nappal ezelőtt megemlékeztünk,
róla, hogy a kereskedelemügyi miniszter véleményt kért a szegedi kereskedelmi és •parkamarától, a vasárnapi munkaszünet és az
üzleti záróra uj szabályozása ügyében, bbben az ügyben a kamara értekezletet tartott
és az értekezletből kifolyólag a következő
felterjesztést intézte a kereskedelemügyi miniszterhez:
~
Vonatkozással Nagvméltóságodnak
szeptember 28-ról kelt 71923—1917. számú
• ; ;tára, tisztelettel jelentjük, hogv a vasár.pi munkaszünet és az üzleti záróra javaslatba hozott kötelező szabályozása ügyében
értekezletre Jiivtuk össze a nvilt elárusitási
üzletekkel biró szakmák képviselőit és ezek
véleményének meghallgatása után álláspon.
tutikat az alábbiakban formuláztuk meg.
A javaslatnak azt a részét, hegy Nagyméltóságod a vasárnapi munkaszünetről szóló törvényben foglalt felhatalmazása alapján
a Budapest székesfővárosban érvényben levő
munkaszünetet az egész országra kiterjeszsze, a z érdekeltség a mai viszonvok mellett
kríáiwtosnak
és megvalösitandónak
tartja.
Mindössze az a kívánalom merült fel, hogy
a nyári hónapokban engedtessék meg az üzleteknek a reggeli órákban való nvitvatartása. Ezt az óhajtást a kereskedők azzal indokolják, hogy különösen az országnak agrárius jellegű vidékein vasárnap az egyetlen
nap, mikor a földműves nép a mezei munkát
félbeszakítja és a városokat bevásárlásainak
és egyéb ügyeinek elintézése céliából felkeresi.
Az esti hét órai, illetőleg az élelmiszerárusítással foglalkozó üzleteknél a félnyolc
órai zárásnak kimondása Szeged szempontjából [Ulajdonképen már túlhaladott álláspont, mert a hét órai zárás városunkban már
teljesen keresztülvitetett, sőt számos szakma
megállapodást létesített már arra is, hogy
az iizieteket a téli idény alatt, a világító és
fűtőanyagokkal való takarékoskodás céljából már este hat órakor záriák. Mindazonáltal a vasárnapi teljes munkaszünetnek a
vidékre való kiterjesztésén kivül az esti zárórának rendeleti uton való szabályozását a
szegedi kereskedők is szükségesnek
látják,
nehogy egyesek, megszegve a közös megállapodást, üzletük hosszabb ideig való nyitvatartása mellett külön hasznot igyekezzenek
biztosítani.
Ugyanez a szempont vezette az értekezleten megjelenteket arra is/mikor felterjesztésünkben annak
nyomatékos íhangsulyoztatását kérték, hogy ugy a vasárnapi munkaszünet, mint a kötelező iizletzárás az állani i egyedárusági
cikkek
árusitóirla is kitér jesztessék. Köztudomású ugyanis, hogy ezeknek az üzleteknek üzletköre foként a háborús áruhiány következtében igen lényegesen
eltolódott és ma sok esetben inkább foglalkoznak a papirszakmához tartozó és egyéb
cikkek, mint monopoliumi gyártmányok árusításával. Minthogy egyrészt ténvleg tapasztalni lehetett, hogy a közönség tud alkalmazkodni összes szükségleti
cikkeinek

A

záros időn beiül való beszerzéséhez, más
részt pedig a kivételek megengedése csak
visszaélésekre adnak alkalmat, nincs semmi
akadálya annak, hogv a zárvatartási idő
szempontjából ezek is a többi árusítási üzletekhez hasonlóan biráltassanak el.
Különösen fontosnak tartják azonban az
érdekeltek, hogy a vasárnapi munkaszünetre és a kötelező 7 órai zárásra vonatkozó rendelet minél előbb, lehetőleg már olvan időpontban bocsáttassák ki, hogv hatását már
a téli tüzelő és világitóanyag megtakarításban is éreztesse.

A Meinx-pör tárgyalása.
(Saját tudósítónktól.)
A Meinx Walter
és társai hadseregszállitási bűn pőrén ek pénteki tárgyalásán újból Meinxot hallgatták ki,
ezúttal Böhm Sándor szaloiinaszállitásaival
kapcsolatban. Csak a jövő héten fog sor kerülni Bölmi Sándor kihallgatására, a/kit pedig eredetileg a nagy pör első tamijáiul terveztek. Ha Böhm szállításaival végeztek, ami
körülbelül a jövő hét végére várható, kerítenek sort a többi ügyekre, amelyeket egyébként szintén a Böhm ügyéhez hasonlatosan
elszigtelive fognak tárgyalni; mentessen minden más ügytől.
A tárgyalás iránt mostanában már kezd
fokozódni az érdeklődés; néha-néha akad kéthárom hallgatója is egyszerre. A fordulatok,
az érdekes eseményeik fölkeltették az érdeklődést lassan.
Meinx a vád szerint 1914. szeptember elsején Böhm Sándor információi alapján és
Böhmmel együtt meglátogatta Kovács Sándor sertésnagyvágót. Az élelmezési raktárnak ugyanis négy vaggon szalonnára volt
szüksége. Böhm volt a tolmács Kovács és
Meinx közölt, mert Kovács nem tud németül. Böhm igy megvásárolta Kovácstól a szalona kilóját egy korona 30 fillérjével, de
Meinxnak már két korona 25 fillérjével adta
ót a szalonna kilóját.
Dr. Dohány Gyula ügyész: Miért nem
érdeklődött Kovácsnál a szalonna piaci ára
iránt?
,
Meinx: Ö nem beszél németül és igy
nem tudtuk egymást megérteni.
— És miért nem kérdezte meg Böhm utján? —- kérdi ú j r a az ügyész.
— Erre nem is gondoltam — válaszolja
Meinx.
Az ügyész ezután megkérdi tőle, hogy
miért nem vette meg a szalonnát (közvetlenül Kovácstól, mire Meinx elmondja, hogy
ennek elháritihatlan akadálya volt az, hogy
nem tudott Kovácscsal érintkezni. Egyébként ajánlatot sem kapott Kovácstól szalonna-szállításra. Azt nem tudta, képes-e Kovács annyi szalonnát szállítani, amennyire
neki szüksége volt.
•Dr. Dohány Gyula: A szegedi Pick-cég
egy hónappal Böhm ajánlata előtt, augusztus elsején 1 korona 70 fillérért ajánlott szalonnát az élelmezési rak tárnáik tehát jóval
olcsóbban annál, amennyiért Böhmtől vett.
Meinx: Erről az ajánlatról én nem tudtam.
A tárgyalást szombaton folytatják.

Szegeti, 1917. október J&

A német válság,
Berlin, október 12. A, birodalmi gyűlés
tegnap ismét elnapolta tárgyalásait. A legutóbbi tanácskozások, különösen pedig az
utolsó napok eseményei általános kedvetlenséget keltettek és az események egyetlen
pártnak sem okoztak örömet. Hogy hogyan
fog a helyzet legközelebb alakulni, az még
teljesen bizonytalan. Hir szerint a tengerészeti államtitkár állása erősen megingott.
Azt mondják, hogy hamarosan le fog mondani.
A helyzet ugyanis az, hogy
Capelie
államtitkár a három függetlenségi szocialista
elleni nyilatkozatában sokkal tovább ment,
amint azt a birodalmi kancellár kivánta és
akarta. Arra a kérdésre ugyanis, hogy a
rendelkezésre álló bizonyító anyag alapján
vádat lehet-e emelni a független szocialista
párt három tagja ellen, nemcsak az államügyész felelt nemmel, hanem az a tizennégyes bizottság is. amely annak idején a pápának adandó válasz megszövegezésére ült
össze. A kancellár akkor részletes felvilágosításokat adott a bizottságnak arról, hogy
mi történt a flottánál és hogy az egyik főbiinös érintkezésben volt három független
szocialista képviselővel.
A bizottság tagjainak megmutatták &z
összes aktákat, de ők kijelentették, hogy a
bemutatott akták alapján az emiitett képviselők ellen eljárni nem leliet.
Mindezekből
feltehető, hogy Michaelis nem akart nyilt
iilésen vádat emelni ellenük. Számítani kellett arra, hogy ily lépéssel maga ellen ingerli
a birodalmi gyűlés tagjait. De maga a kancellár is elvetette a sulykot, amidőn az egész
független szociáldemokrata pártot a hazafias
érzület hiányával vádolta meg és többé-kevésbé a jogi állapoton kivül állóknak mondotta őket.
A kancellár bizonyos tekintetben még
tovább ment, mint Capelie, amennyiben a
német flotta válságos pillanatáról beszélt,
holott ilyesmiről egyáltalán nem lehetett szó.
Jelentéktelen 'körülmény, hogy Capelie
tengerészeti államtitkár csakugyan le fog-e
köszönni, niert az egész kormány ferde helyzetbe jutott s ezen nem sokat változtat, h a
a tengerészeti államtitkárság élére más va-,
laki kerül.
/ ,

Capelie lemondása.
Berlin, október 12. A lapok tele vannak
Capelie tengerészeti miniszter lemondásának
hírével, amelyet azonban hitelesen még nem
erősítettek meg. Capelie lemondását — a
mely eddig még nem törtent-rneg. — minden
órában várják. A német flottáról szerencsétlen hangon és veszedelmes következményekkel elmondott „leleplezései" után okvetlenül
távoznia kell.
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— Budapesti tudósítónk tolefonJeTentése. —
(A minisztertanács a költségvetést tár-

Tolvaj fogás — puskaporral.

gyalta.) Félhivatalosan jelentik: A kormány
tagjai pénteken Wekerle Sándor miniszterelnök elnöklésével minisztertanácsot

tartot-

tak, amely délelőtt 10 órakor kezdődött

és

Justh Gyula temetésére való tekintettel délután 3 órakor megszakították,

azután este

félnyolcig folytatták.

A

Wekerle részletesen

ismertette a Ház elé

terjesztendő költségvetést,

minisztertanácson
amelyet minden

pontjában alaposan megtárgyaltak.

Ezenkí-

vül: a minisztertanács folyó ügyekkel is foglalkozott. —

Wekerle miniszterelnök

este

9 óra 30 perckor Bécsbe utazott.
(A Károlyi-párt iilése.) A Károlyi-párt
pénteken délben gróf Károlyi Mihály elnöklésével ülést tartott. Az ülésen gróf Károlyi
Mihály mondott Justh Gyuláról omlékbeszédet. Indítványára elhatározták, hogy a párt
ors'zágos mozgalmat indit az iránt, hogy
Justh Gyula szobrát Budapesten felállítsák.
Ezenkívül elhatározták, hogy a pártikor részére megfestetik Justh Gyula arcképét.
(A munkapárt változtat a választójogi
javaslat szövegén.) A választójogi törvényjavaslatot a Ház valószínűen a választójogi
bizottság elé fogja utasítani, amelyet a képviselőház egyik ülésén alakítanak meg. A
bizottságban előreláthatóan a munkapárti
tagok lesznek többségben. Hír szerint a mim
kapárti tagok élénk részt fognak venni a
vitában és módosításokat terjesztenek elő.
A választójogi törvényjavaslat a munkapárti
módosításokkal kerül a Ház elé, viszont a
választójogi bizottság kisebbsége külön véleményt ad be. A választójog sorsa természetesen a Házban dől el. Ha a választójogi javaslat eredeti s'zövege nem kapna
többséget, a Ház feloszlatására kerül sor.
(A kepviselöhaz munKarendje.)
Dr.
Wekerle Sándor miniszterelnök csütörtökön
délben a képviselőházban fölkereste Szász
Károlyt, a Ház elnökét, akivel hosszasan tanácskozott az őszi ülésszak munkarendjéről.
A Déli Hírlap munkatársa Szász Károlyhoz
kérdést intézett a tanácskozás eredményéről.
A Ház elnöke kijelentette, hogy a képviselőház október 16-án tartja a nyári szünet után
első ülését, amelyen a miniszterelnök három
törvényjavaslatot terjeszt elő. Ezek: az iudemnitásról, a horvát pénzügyi egyezmény
meghosszabbításáról és a tisztviselők háborús segítségéről szóló javaslatok. A tárgyalások rendjének megváltoztatásáról a tanácskozáson nem volt szó. Az ülések idejének megváltoztatása egyébként — mondotta
Szász Károly — teljesen a kormánv elhatározásától függ. A hadisegélv fölemelésérői
nem kerül külön javaslat a képviselőház elé,
mert arról az indemnitás keretében történik
intézkedés. Az indemnitás időtartama még
bizonytalan. A miniszterelnök a kérdésben
még értekezni akar a parlamenti pártok vezéreivei. A költségvetésről szóló törvényjavaslatot a miniszterelnök az első ülésen még
nem terjeszti elő. A Ház indemnitási vitái
szombaton kezdődik. A tisztviselők háborús
segítségéről szóló törvényjavaslatot az indemnitás elfogadása után egyetlen ülésen intézik el, hogy a közalkalmazottak a -háborús
segítséget már november elsején fölvehessek.

Áradról

jelentik a következő jóizii ese-

tet:
A második emelet egyik kislakásában
lakott egy kisfizetésű állami hivatalnok, aki
hosszas várakozás után pár héttel ezelőtt kapta meg néhány száz korona beszerzési előlegét. Első gondja természetesen az volt, hogy
a pénzen fát és szenet vásároljon. Hozszas
futkosás után sikerült is két egész öl fára
szert tennie, amelyet felhasogatva, gondosan
raktározott el a bérkaszárnya pincéjében leró fáskamarájába.
Mint a kincseiben gyönyörködő gazdag:
az elraktározást követő napon lement megnézni a szép sorba felrakott fagarmadát. Elszörnyedve tekintett a pince belsejébe és haraggal kiáltott fel:
— Az éjjel megdézsmálták a fát!
A jelenet másnap ismétlődött: egy-két
kosár fával ismét kevesebb volt a farakás,
— A tolvaj, mielőtt tél lenne, felfüti a
beszerzési előleget, sóhajtozta és nyomozni
kezdett a bérkaszárnya lakói között. Titokban, nehogy valaki megsejtsen valamit. Minden éjjel felkelt puha fehér ágya hullámos
redőiről s otlvajlámipával — éjjeli fehérben
? osont a pincébe. A bérkaszárnya babonás
cselédlányai libabőrös testtel, dideregve suttogták reggelenként egymásnak:
— Nem láttad az éjjel?
— Kit?
— A kísértetet.
— Nem- kisértet az. A mnlt héten meghalt Grünberger szelleme az. Feljár, mert
nem nézheti, hogy a felesége kikkel...
— Eredj, te bolond, hiszen a Grünberger alacsony volt, ez pedig olyan hórihorgas,
mint a Lázár főhadnagy ur privadinere.
A hivatalnok ur ezalatt szorgalmasan
járta éjjeli sétáit, a fa folyton fogyott, de a
tolvajt mégsem tudta megfogni. Sherlok Holmes-i ideákon törte a fejét, végre egy
este odakapott, hol fészkel az agy s igy kiáltott fel:
— Megvan! Ha most meg nem fogom a
tolvajt, akkor — soha!
Alig várta, hogy besötétedjék. Szerszámokat vett magához s ment. a fáspincébe.
Félórai ott tartózkodás után, teljesen megnyugodva tért ágyálba, ahol hetek óta nem élvezett nyugalommal aludt el.
Másnap reggel jókor ébredt fel, kiült az
ajtója elé s csöndesen várta a törtónendőket.
Egyszerre csak megnyílt az utcai kapu s belépett rajta a házban jól ismert kályhásmester, akit a következő szavakkal szólított meg:
Hová, hová mester ur? Talán csak
nem történt az éjjel valami baj a kályhák
körül?
De bizony kérem, a házmester ur lakásában felrobbant a cserépkályha, valami
fránya tréfát eszelt ki egy gonosz lélek s a
házmester ur fáját megpaprikázta.
Rendben van már, — ujjongott magában a hivatalnok ur — meg van a tolvaj.
Tudtam, hogy beválik az én niek-earteri tudományon,
iEz a tudomány pedig abból állott, hogy
éjjel néhány kézügybe eső fa-hasábot meg-

fúrt a hivatalnok ur s a fúrás helyére puskaport öntött, melyet viasszal takart el. A
fa tolvaj, aki a törvény ellenére október 15-iko
előtt is vigan fűtötte a hivatalnok ur fáját,
mit sem sejtve sajátította el a preparált fatuskókat, melyek aztán az éj folyamán kályha j á t szét robbantották.
— Az ügynek, mint értesülünk, a törvény előtt is folytatása lesz.
— Vilmos császár Szófiában. Szófiából
jelentik: Vilmos császár csütörtökön délután
negyedhat órakor fiával, Vilmos Ágost herceggel, nagy katonai kísérettel és Kiihlmann
birodalmi külügyi államtitkárral Szófiába érkezett. Ferdinánd király a királyi hercegek
és hercegnők körében, a diplomáciai testület
és a kormány tagjainak jelenlétében a vasuti állomáson nagy ünnepélyességgel fogadta császári vendégét. A kát uralkodó megölelte és megcsókolta egymást. Az utcákon
a nép lelkesen éltette a császárt a fellobogózott városban. Este udvari ebéd volt, amelyen a császár kíséretén és a kormány tagjain kívül több bolgár politikus is hivatalos
volt. Vilmos császár tanácskozni fog az ellenzéki vezérférfiakkal és számos bolgár előkelőséggel.
— A bolgár király hazautazott. Kassáról
jelentik: Csütörtökön este Ferdinánd bolgár
király Cj/riJl királyi herceggel, Eudoxia és
Nadejla királyi hercegnőkkel, valamint kíséretével Kassán és Budapesten át visszautazott Szófiába. A bolgár király és családja a
Szepessógből jöttek, ahol két hetet töltöttek
a püspökházai vadászkastélyban. A király a
felesége elhunytáivá! ért nagy veszteség után
kissé megnyugodni és pihenni jött magyar
földre gyermekeivel.
— A hadisegélyek felemelése. Budapestről
jelentik: A kormány a letárgyalandó indemnitás keretein belül felhatalmazást fog
kérni a hadisegélyeknek rendeleti uton való
felemelésére. Legutóbb a honvédelmi
és
pénzügyminisztérium e tárgyban együttes
tanácskozást tartott. A télemelt hadisegély
néhol az ausztriai hadisegélyt meg fogja
haladni, néhol pedig lakásilletékeket fognak
kiutalni.
j
— Andrássy Budapesten. Budapestről jelentik: Gróf Andrássy
Gyula, aki néhány
hétig az erdélyi Dobrinban tartózkodott, pénteken Budapestre érkezett,
— Az igazságügyminiszter mandátuma.
Az Issekutz Győző országgyűlési képviselő
halálával megüresedett erzsébetvárosi mandátumot a kerület választóközönsége, Grecsák Károly igazságügyminiszternelk fogja
felajánlani.
— A tisztviselők háborús segélye, Budapestről telefonálja tudósítónk: A „8 Órai
Újság" arról értesül, hogy a pénteki minisztertanácson a tisztviselők háborús segélyének tervezetét olyképen módosították, h o g y a magasabb fizetésű osztályok 6000 koronás pótlékának minimumát 4800 koronára
szállították le, a legalacsonyabb fizetésű osztályokét pedig arányosan felemelték'.
— Föloszlatják a Reichsratot? Bécsből
jelentik: Hir szerint Seidler osztrák miniszterelnök a parlament .jelenlegi ülésszakának
kezdetén megkapta a császár beleegyezését
ahhoz, hogy az esetben, ha a ház az állami
szükségességeket nem
szavazná meg, a
fíeichsrato( oszlassa fel. Seidlert ebben az
esetben állítólag a hadi állapot sem fögj*
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visszatartani attól, hogy kiírassa az n j választási.
— Giaítfelder püspök körlevele, Dr. Glattfelder Gyula esanádi püspök most adta közre
idei tizenkettedik háborús körlevelét, amely
I,evezető részében XV. Benedek pápának a
prédikációkra vonatkozó ujabb intézkedéseit
közli és a római kongregációs döntések ismertetése után utasítást ad a papoknak a katonák házasságkötésénél követendő eljárásnál. A templomépületeken levő rézanyagot
rekvirálták. Elrendeli a körlevél, hogy az elli alt hősök emlékére ünnepélyek rendeztessenek az iskolákban november hó 2-án, esetleg
5-én és hogy az elesett katonák sírjainak gondozására gyűjtéseket eszközöljenek.

ranszier fog egész estét betöltő előadást tartani a 3-as honvéd huszárok özvegy- és árvaalapja javára. A honvéd huszár tisztikar
meghívására Nagy Endre a nemes cél érdekéhen természetesen minden honorárium nélkül vállalta az előadást, amely — és ez igazán nem szenved kétséget — olyan lesz, a
melyet világvárosok közönsége is méltán
megirigyelhetne. Miután a Korzó-mozi igazgatósága erre az estére teljesen díjtalanul
engedte át a mozit, sőt az üzemköltségeket is
a sajátjából fedezi, az estély teljes jövedelme
a hősi halált halt vitéz honvéd huszárok özvegyeinek ós árváinak jut.
— Tanügyi áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Csapó ©óza szegedi
állami polgári leányiskolái rendes tanítónőt
jelenlegi minőségében a kispesti állami polgári leányiskolához helyezte át.

— Osztrák altábornagy szabadulása a
hadifogságból. Stockholmból jelentik; Nickel
altábornagy, aki Przemyslben orosz fogságba- került, kicserélés révén visszakapta sza— A szegedi kamara titkára az átmenetbadságát. Az altábornagy csütörtökön a svéd gazdasági tanácsban. Földes Béla átmenetfővárosba érkezett,
gazdaságügyi miniszter ma arró] értesítette
— Cseh Ervin betegsége. Pécsről jelentik: a szegedi kereskedelmi és iparkamarát, hogy
Cseh Ervin A*. 1). t. t., volt horvát-szlavonor- "dr. TonelJi Sándort az átmenetgozdaságügyi
szági míniszt-ér állapotában, akit pár év óta minisztérium mellett, szervezett átmenetgazkincs betegség gyötör, néhány nap előtt sú- dasági tanácsiba meghívta,
lyos komplikáció állt be. A beteg állapota
— A tanítók népünnepélyének eredményekomoly aggodalomra ad okot,
ismeretes, hogy a mult vasárnap a szegedi
— Kitüntetés. A király Palarich Mihály 46. tanítóik igyüljtőnapot rendeztek a Tanítók Hágyalogezredben élelmezési főhadnagynak -a
za javára. A népünnepély, mint most értesükoronás arany érdemkeresztet a vitézségi lünk, a nemes célra 4800 koronát jövedelmeéréin szalagján adományozta.
zett.
— Magyar név. Feuer Ármin szegedi lakos
— A makói m a n d á t u m . Budapestről jelenü k : A maikéi mandátum betöltésére nézve saját, valamint Olga, Veronika és E n d r e nemár megindultak a kombinációk. Hir szerint vfi kiskorú gyermekei családi nevének Fái
n város mandátumát Wekerle Sándor minisz- névre kért átváltoztatását a belügyminiszter
,
terelnöknek fogják felajánlani. Lehet azon- megengedte.
ban, hogy Justh János csanádmegyei főis— A Feministák Szegedi Egyesülete folyó
pán fog reflektálni atyja örökére.
hó 14-én, vasárnap délután 6 órakor, ez egye-

programja a nők választójoga.
Tekintve a
napirend nagy fontosságát, 'kívánatos s szükséges a. tagoknak minél nagyobb számban
való részvétele. Az egyesület elnöksége ezúton kéri fel tagjait, hogy az értekezleten
biztosan és pontosan megjelenni szíveskedjenek.
— Megrendszabályozzák a bécsi tőzsdéi.
Bécsből jelentik: A kormány törvény javaslatot fog a Reiáhsrat elé terjeszteni a tőzsde
megrendsziabályozása érdekében.
— A v a s á r n a p i üzletzárás. A kereskedelmi
alkalmazottaik záróra bizottsága tisztelettel
értesiti a mélyen tisztelt üzlettulajdonos urakat, hogy a legközelebbi vasárnapon már
életbelép a közös megállapodás szerintii egész
vajsárnapi munkaszünet. Azért felkérjük a
fűszer- és élelmiszerkereskedőkön kívül az
összes cégtulajdonos urakat, hogy ígéretükhöz ós aláírásukhoz képest ezentúl vasárnapokon egész nap tartsanak zárva. Jelen sorainkat nem azért tesszük közzé, mintha az
adott szó benemtartásától tartanánk, hanem
csak azért, hogy még feledékenységből se
eshessek meg némelyik üzlet nyitvatartása,

— Kolduló k a t o n á k . A honvéd állomásparancsnokság közli a következőiket: Az
utóbbi időiben mind sűrűbben fordul elő, hogy
legénységi állományú egyének úton-útfélen,
(utcán, kávéházban, üzletekben, privátlakásokban stb.) koldulnák. Kétségtelen megállapítást nyert az is, hogy ezen egyének között
olyanok is voltak, akik dacára annak, hogy
már sem a hadsereghez, sem a honvédséghez
nem tartoznak, — amennyiben felülvizsgálat. utján a hadsereg, illetve honvédség kötelékéből elbocsáttattak, még mindig katonai
egyenruhában járnak. Az utóbbjf lzett koldusok és csavargók a katonai egyenruhát
jogtalanul viselik ,s szánalmat gerjesztő ma— P á r a t l a n é r d e k e s s é g ü művészi esemény sület hiv«ta3os 'helyiségéhen (Vár-utca 7. gatartásukkal és kitalált mesékkel a közönség részvétével és jótékonyságával visszaszínhelye lesz október 28-án a Korzó-mozi. szám alatt) Spády Adói budapesti kiküldött
Nagy Endre, ez a páratlan tehetségű konfe- részvételével, tagértekezletet tart, melynek élnek. Minthogy a katonai egyének koldulása szigorúan tiltva van, minthogy továbbá a
katonai kincstár ugy a tényleges, mint a felülvizsgálati uton elbocsátott legénységi állományú egyének ellátásáról
(rokkantsági
nyugdíj stb.) kellőképen gondoskodik, s
<m
egyébként is az utóbbiak az általános munkáshiány
folytán mindig találhatnak képesTelefon 11-85.
Igazgató: VASS SÁNDOR.
ségűiknek és testi alkalmasságuknak megfelelő olyan munkát, mely megélhetésüket 'biztosítja, a közönség az ilyen egyéneknek ne is
adjon semmit, hanem az. illető szemólyadaSzombaton és vasárnap
tainak tapintatos megállapítása mellett (minden legénységi állományú egyén igazoiiványnyal, zsoldíkönyvvel van ellátva) az esetről a
J ó k a i M ó r világhírű regénye filmen
hatóságot értesítse, esetleg a kolduló egyént
a polgári , vagy
katonai
rendőrségnek
adja át.
,
. : . /i ; ,. ; ;
— Víílamosbaiesstek. A rendőrségi sajtóiroda jelenti: Csütörtökön este két villamosbaleset is történt. Egyik színhelye a közúti
hid s a másiké a Petőfi /Sándor-sugárút volt,
A közúti hid újszeged! oldalán az ötös szárún
villamoskocsi egy paraszfkocsit ütött el. A
kocsin ülő Rózsa András 76 éves marostői
I. rész 4 felvonásban.
gazdálkodó életveszélyes sérüléseket szenvedett, A mentőik a közkórházba szállították.
Negyed 8 órakor a 7-es számú villamoskocsi
Filmre átdolgozta és rendezte: Wílhelm Károly.
a Vitéz-utca és Petőfi-sugárut sarkán hátulról elkapott egy szekeret, amely a gázlámFőszereplők:
pát félredöntötte. A rendőrség a, balesetek
ügyében nyomozást indított,
Evila Evelíne
Marfens Valéria
Berend Iván
S o r n l a y Arthur
— Rekvirálják a szénát. A hadseregnek
Kaulmann Félix bankár F e n y v e s s i Emil
nagymennyiségű szénára van szüksége, amiSáffrán Péter „ . " „ . S z ö r e g h y G y u l a
ért elrendelték a széna rekvirálását. A rekAngéla
.. M a r s o n Isa
viráló bizottságba a polgárság is képviselve
Sámuel apát
Balassa Jenő
lesz.
.
,
' . .i r, • i , lI
— T ü z . A rendőrségi sajtóiroda jelenti;
Csütörtökön este 6 óra után Wiesner
Salamon
szegedi
kárpitosmesternek
az
OroszlánElőadások pénteken és szombaton 6, fél 8 és 9,
os Iskola-utca sarkán levő pincaraktárában
vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor.
tüz támadt. A kivonult tűzoltóság a tüzet fél<R
óra alatt eloltotta. Hajnalban aztán inégegy, Zsölye 1.50, I. hely 1.20 K,,
szer ki kellett vonulni a tűzoltóságnak a
K. III. hely —.70 fül.,
helyi.
Wiesner-féle raktárhoz. Újra tüz ütött ki va-
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lamely hamu alatt m a r a d t parázstól. Egy
óra leforgása alatt ezt a tüzet is és mostmár
végérvényesei] eloltották a tűzoltók. A tüz
ugy keletkezett, hogy a nyitott pinceablakon
valaki gondatlanságból gyufát, vagy égő cigarettát dobott a gyúlékony anyagra. A kár
jelentéktelen.
— Ékszereit javíttassa és alakíttassa a
„Royaf'-kávéházzai szemben levő „Temesvári" aranyművesnél.
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színház
MŰVÉSZET

oooo
műsor:
m
Előadások kezdete hétfőtől fél 8.
Szombaton: Márványmenyaszony. páratlan
három-

harmados. Operett.
Vasárnap délután: Rip van Winkle. Regényes operett.
Vasárnap este: bérletszünetben Máványmenyaszony.
Operett.

A

márványmenyasszony.

— Bemutató előadás. —
(Minden próféciái törekvés nélkül megkockáztatható az az állítás, hogy a budai kis
korcsmát, amelynek szintén a márványmenyasszony a cinre, jóval tovább fogják
emlegetni, mint Strauss Oszkárnak ma 'bemutatott operettjét. A bohózat, amelyből az
operett szövegkönyve készült, Niobe
cím
alatt szerepelt vagy két évtizeddel ezelőtt a
magyar színpadokon. Nem mondhatnánk,
hogy jelentős alkotás lett volna, d'e a darab
bizonyos zománcot kapott a Lánczy Ilka
poinipás, zamatos .hiumora Niobe ábrázolásá-
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Péntektöl vasárnapig
o k t ó b e r 12-től 1 4 - i g .
B. K o s á r y E m m i é s K i r á l y E r n ő
felléptével

Tatárjárás
Szinmü 5 felvonásban.

tói. Az antik szobor figurájában jelentkezeti
Jászai Mari is és feledhetetlen, amit a nagy
tragika benne produkált. Ez azonban a múltra tartozik... Lássuk, mit nyújt a jelen, mi
lett a bohózatból operett formáiban, ja.vitott-e
rajta a muzsika, a tánc, a láhmüvészet mostani torz munkája? Mondjuk ki mindjárt a
•választ; édes keveset. A bohózat humora elveszett az operettben és ezért a humorért a
zene se-m igen n y ú j t kárpótlást, amely egy
kissé komolykodó munka, híjával az invenciónak, a melódiának. Milyen más a Suppé
muzsikája a Szép Gcd:dhea-ban\ A zene, hogy
•simul a szöveghez, hogy födi annak humorát, milyen dallam gazdag és mennyi benne
a vidámság, a jókedvüség! Egy-két nótaszámai, ami szép és kellemes, kimerül a
iStraus partitúrája, amelyben annál töhlb
hely j u t a divatos, fura és minden komolyságot nélkülöző táncprodukcióknak.

Török hivatalos jelentés.
Konstantinápoly,
október 12. A IWilliügynökség jelenti: Hivatalos harctéri jelentés október 11-ikéről:
Kaukázus-front:
A jobbszárnyon két
orosz század támadása füzünkben meghiúsult. A centrumban rohamcsapataink egyike
áttörte az ellenséges állásokat és elűzte az
oroszokat táboraikból. Sok fegyvert, kézigránátot. nyolcvan sátort, árkászfelszerelést
és más hadianyagot zsákmányoltunk. Október 15-én rajtaütöttünk a Mitilénében levő
repülőhangáron, megfigyelőállomáson és a
drótnélküli távíró telepein. Tüzelésünknek
igen jó eredményeit figyelhettük meg. — Á
többi frontról nincs különösebb jelenteni való.

KÖZGAZDASÁG

A • történet ismerős, a szobor Niobe, a
oooo
mely Dunn Péter biztosítási ügynök őrizetére van hiava, az őrző álmában megeleveGazdasági tudósítói jelentés.
nedik, családi perpatvarnak lesz az előidéző— A szüret eredménye és a borárak —
je, ám az álom véget ér és vele együtt az
A szüret teljes erővel folyik, az idő e,
•operett is, amelynek bemutatója zsúfolásig
munkára túlságosan kedvező, mert állandó
megtelt nézőtér előtt történt meg.
hőség és állandó Szél szárította, aszalta a
Nem járt siker a premier nyomában. fii r t ö k e i
A mennyiségi termés ótt, ahol sem
iMóg a mai közönség sem tudott felmelegedfagykár,
sem jégverés nem érte a szőlőt, a
ni és tapsaiban sem mutatkozott bőkezűnek.
reményeket
meghaladó módon
sikerült.
Száraz volt. lendület nélküli ós hiányzott beA minőség kiválóan jó, még a szlankalőle a kedély, a hangulatkeltésre alkalmas menka (Magyarka) is 19—20 fok cukortarötletesség. Niobe szerepe Kunost Ellának ju- talmat mutat Klosterneuburgi szerint.
IA szüreti munkások közül az erősobb
tott, akit tegnapról mára megtettek primaleányok
szorítják a prést, a többi a szedés
donnának. Az eredmény néni igazolta a szinmesterségét gyakorolja. Férfi munkás az
házi törekvést. Bhliez a szerephez nemcsak orosz és szerb fogoly, néhol a katonai munkáalak kell, vagy egy csomó mutatós, kiadós sok segítenek.
toillet, hanem elsősorban színjátszó képesség.
iA horárak e vidéken még nincsenek kiEzzel Kunosi még nem rendelkezik. A sze- alakulva. Mázsaszámra 250—300 koronával a
replésén meglátszott, ihogy ambicionálja az szőlőt, a mustért 350 koronát is ígérnek, de
akinek hordója van, az nem kótyavetyéli el
erőn felül való feladatot, ugyancsak igyeke- a jeles termést, hogy a tej fölét azok szedjék
zett és megcsinált .mindent, ami a képességé- le, akik a kávéházak tükörablakain belől vétől kitélt, de az alak humorát nem tudta gezték a gazda terhes, aggodalmas és nehéz
visszaadni. Alig mutatott valamit az antik munkáját. Ugy halljuk, hogy a monarchia
szobor poseáfcól, figurájából. Toilletjei szé- 'bornagykereskedőN óriást mennyiségű fedezetlen bort adtak el Németországba s ha a
pek, Ízléseseik voltak és többet mutattak, mint
termelőnek 4 koronát adnának is literenként,
ő Nfdbeból. És a költséges kosztümökön kivül nekik még mindég igen. szép hasznuk mais hozott áldozatot, hogy a fertály akt meg- radna.
Jelenleg szünetel a vásárlási hajlam. A
felelő legyen... Solymossy Sándor, mint Dunn
kartell
puhítani törekszik a termelőt, de ha
Péter, jó adag vidámságot hozott az előadáshordója
©s helyisége van — akkor bölcsen teba és ezt a közönség honorálta is. Makai
szi, ha az eladással nem siet, mert volt m á r
Berta, Sugár Gyula, Kertész Endre, Matány rá példa, hogy a kartelt is meg lehetett fmiiiAntal, Cserényi Adél és Harsány! Miklós tani.
vettek részt még az előadásiban.
Horgos, 1017. évi október hó 9-én.
Az operettet Rádió Rezső tanította be és ő
Hegedűs János,
gazdasági tudósító.
is vezényelte. A színpad beállítása nem lépte
tul a megszokott határokat. Az ismert — felemelt helyárak előtti — díszleteik ékeskedtek.
Superiör príma K 1 7 . —
Ugy is mondhatnánk, hogy éktelenkedtek....

CarameHa

K á l m á n I m r e és B a k o n y i K á r o l y
világhírű operettje filmen.
Rendezte: K e r t é s z M i h á l y .

Kapható

Bokornál

P"

A legjobb magyar operett
pompás filmreprodukciója.

legolcsóbban SZATMÁRI I,
kalap üzletében Kárász-u. 6.
v Alakitások vállaltatnak, v

K18.—

Valéria-tér.

IR®8IHI8SHBIBSP52S?8I
S z a l á m i

kapható

csak rudakban
24.— koronáért

Bokor-nál,

Valéria-tér
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Előadások d. u. 6, fél 8 és 9 órakor, vasárnap d,
u. 2 órától folytatólag. Jegyek elöreválthatók
d. u. 4 órától vasárnap fél 2 órától k e z d v e

legjobb y . y .
gyártmány.
Kapható S e b ő k Mihály, vasüzletében
Szeged, Valéria-tér.

telefonjai
Szerkesztőség
Kiaslóhfvsíal

•81

305.
81.
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AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:
Szombaton: Tatárjárás.

Szinmü 5 felvonásban.

A ViASS MŰSORA:

Vasárnap: A kazánház

MŰSORA:

titka. Bünügyi dráma 3 felv.

— A Fekete gyémántok bemutatója.
Pénteken mutatta be a Korzó-mozi az elsó
idei Jókai filmet A fekete gyémántokat.
A
világ legnagyobb mesélő jé t a filmen viszontlátni, igazi szenzáció erejével hatott és megmagyarázza azt a szokatlanul nagy érdeklődést, mely a bemutatót megelőzte. Az élet
minden realizmusával pergett le előttünk
egy gyönyörű mese. Megelevenedve láttuk a
vásznon Berend Iván alakját, aki megfeszitett munka árán tárnájából virágzó vállalatot létesített-. Életre keltek a vásznon Jókai
husból és vérbői való alakjai: a bájos Evila,
a rettenetes Péter, a szépséges Angéla, akikre emlékezünk és akik képzeletiinkiben mármár elmosodtak. Nehéz feladat volt ezt a fantáziadús regényt megfilmesíteni és ezt a súlyos feladatot az IJiher-gyár Jókai nevéhez
méltóan oldotta meg. Somily A r t ú r Berend
I v á n j a és Mertem Valéria Evilája tökéletes
alakitások. A rendezésre minden dicséret kevés. A salgótarjáni bánya mélyén, 220 méter
mélységben felvett
jelenetek, a festőion
szép kii! jelene tok, a csárdakép párjukat
r i t k í t j á k az egész világ filmiparában. A film
sikere felvonásról felvonásra fokozódott és
a végén a mozihelyiségét zsúfolásig megtöltő
közönség egy nagy élménnyel gazdagabban
hagyta el a színházat. A nagyszerű film még
szombaton és vasárnap is műsoron marad.

Egy gépírónő

Értesitem a város lakosságát, hogy a ni. kir. ministeriuninak 3728, 917. M. E. sz. rendeletének 10 §-ában
rejlő jogom alapján az eladásra kerülő hordókért követelhető legmagasabb árakat a következőképen állapítottam meg.

azonnali belépésre kerestetik, ki a német
nyelvben — szóban és Írásban — teljesen jártas, jelentkezhetni, d. e. 9—11
óráig. Mii. Bauletung,
Feketesas-utca 17. sz.

1. Tölgyfahordók ára:
Uj hordó:
Használt, de jókarban levő hordó:
1 hl-ig literenkint 80 fill.
50 fill.

Vasárnap: A tilosban. Vígjáték 3 felvonásban és Gróf
Clauden vagyona. Detektivdráma 3 felvouásban.

AZ ABPOLO

Szeged, 1917. október lg.

i- 4 .
4— 8

. 70 „
40 „
60 »
35 „
8-15
70 „
35 „
15-30
70 ,
35 -„
II. Bükkfa hordók ára:
Uj hordó:
Használt, de jó karban levő hordó:
1 hl-ig literenkint 60 fill.
55 fill.
1- 4 „
„
50 „
45 „
4 - 8 „
„
40 „
35 „
8-15 „
40 „
35 „
15-30 „
40 „
35 „
III. A bükkfából és vegyesen készült hordók árát
az I. és II. alatti árak közötti középösszeg képezi.
IV Az eperfából készült hordók ára a tölgyfa hordók árával egyenlő.
V. A forgalomban lévő használt olasz (gesztenyefa)
hordók maximális ára literenkint 35 fillér.
Erről a város lakosságát azzal értesitem, hogy
ezen határozat ellen a mai naptól számított 15 nap
alatt hivatalomnál benyújtandó feiebbezésnek van helye
a m. kir. Keresk. Minister Úrhoz.
Szeged, 1917. okt. 10.
Ad. 10149 917. eln. sz.

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

g^osáráruk,

ftefeáruk,
pésüáruk

vegyes háztartási- és piperecikkek dus választékban legelőnyösebben szerezhetők b e ;

Frítsch Anna
SZEGED

k

° k c f e á r u l i á z á b in

Széchenyi-tér 8 . (Jerney-ház,

Korzó-mozival szemben. Telefon 1 M)5
Az üzlet déli órék alatt is nyitva van.

B UKIiiagUS

DEUTSCH, Szeged Jókai-utca 7.
T e l e f o n 729.

APROHIRDETESEK
Félős fosára vegyen

Izzad v a l a m e l y testrésze?
Ugv használ ia »
dr. Leinzinger-féie kíoróhélt szert. Üvegje 70 filléréit kapható Leinzinger
gyigvi sajtárában Szeged,
Száfhanyi-tér.
250

mielőbb a híres Leínzlrger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 fillérért kanható Leinzinger
Gma.
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyl-tér.
250

G y o m o r b a l o s o k dic s é r i k a Leizinger-féle
ívomorcsepp ió hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható
l einzinjrer Gvula,
íyőevfzírfárában Szeged.
Széchenyi-tér.
250

g 'trsan rttnullk a Lelrz nger-féla „ C h j n a h a js z e s z " által. Ara K 3.—
Kapható Leinziiger Gvula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér,
250

Legjobb hajfestö at

óra rágósán elismert Leir.íinger féle. Ara 4 korona.
Kanható Leinzinger Gvut*
gyógyszertárában Szeged,
Sz 5chenyl-t ü.
251

Háló- és ebédlő-berendezések,
f a l i ó r á k , székek, asztalok s
egyéb bútorok k a p h a t ó k : K E N D E R E S I N É L ,

f e l e l ő s s z e r k e s z t ő : P á s a t o r József.
Kiadó tiilajdoaias: Várnay L.

teljesen száraz állapótban veszek.

i elhullás, hajkorpa

V a j 8 s z ü I és e l l e n
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle
„Hajrestorerl.
használja.
Ara
2.—
Kapható Leinzinger Gyula
ygógvszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
250

Feketesasa-útca 16. szám.
Keleti-palota. Telefon 8 3 6 .

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

Üzletáthelgezés!
Szíves tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek,
hogy vegyiruhatisztitó és kelmefestő üzletemet november elsőtől Mikszáth Kálmán-utca 9. szám alá Valériatér sarokra helyezem át. Kérem jövőben is a nagyérdemű közönség b. pártfogását.
LdCZa JÓZScf

az újonnan ftkeiett

vegyiruhatisztitó és kelmefestő.

Pi

Ggárosok figgelmébe!
„ I G N I A R I S " szénelem
szabadalmazott lángélesztö-szer használata által

a fél szénmennyiség takarítható meg!
í

Az „Igniaris" vizben

paplphspeshedds

csak a jó kőszén, hanem koksz,
barnaszén, lignit, turfa stb. fűtő-

A szénhiány miatt zárva volt

kazánfütésre,
mint
kemencehevitésre
válik a l k a l m a s s á .
anyag ugy

Wagner-fii rdő
es ezután hetenkint négy n a p o n :
szombat, vasárnap, hétfőn é s kedden
áll a t. c. k ö z ö n s é g r e n d e l k e z é s é r e .

B a r d ú i z és T á r s a

Budapest,
V., H o n v é d - u t c a

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

38.

100 korona.
Ennél kevesebbet nem szállítunk.

Prospektust készséggel

október 6-án megnyílt

IRÍIMRARMMRIIFÍIFÍIFII

n

feloldva a D

szénre locsolandó. Ezáltal nem-

küldünk!

A többek között a cs. és kir. osztrák Közélelmezési Hivatal az 1917—18. évi fűtési évadra nagyobb
mennyiségű „lgniaris"-sal látta el magát, mert bebizonyosodott, hogy az „ I g n i a r i s " használata által
a fűtőanyag elégése egyenletesebbé vált, jelentékenyen magasabb hőt fejlesztett és állandóan izzó
parazsat tartott.
Szervezetet keresünk a m a g á n h á z t a r t á s o k s z á m á r a !

I

Vidéki k é p v i s e l ő k

kerestetnek!

Nyomatott...Várnay LJtönvnyomdájában, Szeged, Kárász- utca 9,

