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Talán. Esetleg.
Régi gondolat, amelyet magunk is
többször hangoztattunk: az állaim tisztviselőinek és valamennyi kisegziszíeuciának a
megélhetését könnyítse meg közvetett eszközök rendelkezésre bocsájtásával. amelyek
neki nem kerülnek pénzbe, azokon pedig,
akiket érdekel és érint, nagyon sokat segítenek. A Közélelmezési Hivatalban pénteken tartott ankéten Nagy Ferenc államtitkár vetette fel és portálta ezt az eszmét,
amiből némi valószínűséggel következtethetünk arra, hogy a dologból esetleg lesz valami.

ELŐFIZETÉSI ARA:
egész évre 28.— K.
negyedévre 7.— K.
félévre . . 14.— K.
egy hónapra 2.40 K.
Egy«a Bzám ára, ÍO fillér.

Vi. évfolyam, 244, szám.
amit a meghívottak javasoltak, hogy roszszabbat csináljanak, hanem azért, hogv job-

Kiadóhivatal:
S Z E G E D , KÁRÁSZ-UTCA 9 .

SZÁM.

A kiadóhivatal telefonja: 8 1 .

Szombat, október 20.
bat, sokkal jobbat, nagyon jót és nagyon
szépet. Talán. Esetleg.
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Két orosz ezredet fogtak el
a németek Moon-szigetén.
- A zsákmány jelentékeny* - Egy hadosziálytör/s
é s három dandárförzs Is fogságba került. —

BERLIN, október 19. A nagy főhadi- zekben több ütközetet vívtak az ellersóges
Ha a mostani kormány politikáját he- szállás jelenti: Lstoríf altábornagy parancs- hadihajókkal. A Siawa orosz sorhajót (tlzenlyesen ítéljük meg, az állami tisztviselők noksága alatt csapataink csónakokon és kő- iiáromezerötszáz tonna) tüzelésünk felgyújsegítésében ^elmenteik addig a határig, a
totta é s ez a Moon és a szomszédos Schilmeddig a jelen körülmények között szerin- tölíésen a kis Sulidon átkelve meghódították
Moon-sziget
nyugati
partját.
Az
oroszokat,
dau
sziget között eisülyedt. Szárazföldi é s
tük elmenni lehet. A magánalkalmazottak
nézhetik egyelőre — és iiáront év óta — ahol ellenálltak, gyors előrenyomulással le- tengerészeti repülőink a vezetőségnek az elaz eget, amely cz alkalommal a m a g y a r győztük. Délig az egész sziget kezünkben lenséges haderők tartózkodása felöl jó é r glóbusz iránt ismét nem kegyes és n e m volt. A tengerészeinek északról é s délről tesítésekkel szolgáltak. Bcmbaveléssel é s
irányítja a sokszor kisebb dolgokkal pisztnolódó törvényhozás vagy kormány figyel- beavatkozó partraszállott osztagai é s ha- géppuskatüzeléssel a szárazföldön ós vízen
mét a szegény íixfizetésesek lerongyolódó jóink ágyúi a gy«rs sikerekhez lényegesen az ellenséget sokszor felismerhető hatással
gyalogezredet, támadták meg.
háztartása, üres zsebe, keservekkel
telt hozzájárultak. Két orosz
szíve és kilátástalan jövője felé. A magán- mintegy ötezer embert elfogtuifk. A zsákAz orosz-román szárazföldi arcvonalon
tisztviselők zöme még most is a háború 1 mány jelentékeny. Az Öselen és Moon-on
és a macedóniai harctéren nem történt küelőtti v a g y olyan fizetésért robotol, amelye g y hadosztályíörzs és három dandártörzs lönös esemény.
nek emelkedése legföjebb normális viszoLUDENDORFF, első föszállásmester.
nyok között eltelt hárotm és fél évvel ará- jutott kezünkre.
nyos. Miből födözik -a háborúnak ezek az
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Tengeri haderőink a Mooti körüli viitthoni hősei azt a rettenetes különbözetet,
amely valamennyi élei szükségleti cikk mai
ára és a ikö\&ött az ár között van. apielyen
A
n é m e t e k
e l s ü l y e s z t e t t e k
e g y o r o s z
kelnének, ha Pasics és Nikita mérhetetlen
fájdalmára — nem jön közbe a háború? Ters o r h a f ő t
é s e g y t o r p e d ó z u z ó t .
mészetesen az állami tisztviselők drágasági
pótléka is ennek a különbözetnek csak naBERLIN, október 19. A Wolff-ügynökorosz serhajót a vízvonalon törtónt találatgyon csekély hányadával biria a versenyt
ség jelenti: Miután hajóhadunk sorhajói ós tal oly súlyosan megrongálta, hogy ez Schilés a teljes födözetröl csak az a ieánvka mer
álmodozni, aki a hófehér ruhát más színű- cirkálói tizenhatodikán leküzdötték a wer- dau szigettől északnyugatra a slk vizén eitíeni és inooni ütegeket, a hadsereggel való sülyedt. Ugyanekkor megsemmisítettünk egy
vel még föl nem cserélte, aki nem lép, csak
libeg, aki mindig napifényes szobája fehér további céltudatos együttműködéssel elfog- orosz torpedózuzót is. Az ellenséges hajóhad
bútorain kivül mást imég alig látott ebből laltuk Moon szigetet. Könnyű tengeri had- maradványa tovább is visszavonulóban van
a keserves és egyáltalán nem fehér világból.
erőink részel eközben a kis Sund-on észak- észak felé.
így állván a helyzet, az ember joggal ra való átkelést támogatták. A Moon-Sund
A TENGERÉSZETI VEZÉRKAR
föltételezi, a sínylődő érdekeltek még íebb körüli harcokban sorhajóink egyike a Siawa
FÖNÖKE.
joggal epedik, hogy >a k o r m á n y — mii ilyenkor nem politizálunk, ez az előző kormányra még inkább szól — ott .siessen a kisH a r c o k
a t i r o l i
é s k a r i n t h i a i
a r c v o n a l o n .
emberek segítségére, ahol a legnagyobb,
szükségük van rá: az-elsőrendű szükségleti
BUDAPEST, október 19. (Közli a mi- I lyen helyi harcokra került a sor. Csapataink
cikkek beszerzésénél. Ncan lehet? Ennél na- niszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér és, háromszáz foglyot é s hadianyagot szállítót*
gyobb problémákat is imeg kell oldani, sürAlbánia: Az osztrák-magyar haderőknél a
tak be. Az Isonzónál a szokásos tüzérségi
gősebbet alig. Bonyodalmas iigv? A célért
tevékenység.
érdemes, ha vért kell is közben izzadni, ki- helyzet változatlan.
Olasz harctér: A tiroli és karinthiai arcbogozni. Száz 'módját megvitatták már,
most végre előáll a közélelmezési államA VEZÉRKAR FÖNÖKE.
vonalon tegnap és tegnapelőtt számos hetitkár és azt imondja, hogy azokat a cikkeket. amelyekből nem jut mindenkinek, biztosítani kell a kisebb jövedelmekkel biró
A
f r a n c i á k
e r ő s
t á m a d á s o k a t
k e z d t e k .
egyéneknek, akik nem juthatnak . drágább
1
BERLIN, október 19. A nagy főhadi- erdöné !, Paschandálénél és Gheliivelt é s
tápszerekhez. Ezért az egv mondatért é r szállás jelenti: Rupprechí trónörökös had- Zondvoorde között.
demes volt a közélelmezési minisztériumot
megcsinálni é s Nagy Ferencet oda állam- csoportja: Flandriában a tüzérségi tevéA német trónörökös h ; ."A'''portja:
titkárnak kinevezni. A felszólalásoktól ugyan kenység a tengerparton és az Yser cs a Lys SoíssohsídI északkeletre esö: reggel után
még messze v a n n a k a'z alkotások, de megközött tegnap ismét nagy hevességet ért el. tegnap déltől kezdve a tüzérségi harc Ismét
történhetik az a csuda, hogv ez után az
A tűz különösen heves volt a Houthoulster- teljes erőre emelkedett é s hatalmas lőszerankét iután nem azért csinálnak mást, mint
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Szeged, 1917. október 20.

cherci malomtól északra fekvő állásainkat.
tömegek felhasználásával 'azóta
csaknem
szakadatlanul tombol. Reggel Vauxailíonnál, Véresen visszavertük őket, A többi hadse-,
este Baríe-ig az egész arcvonalon pergőt (íz
regnél eső és köd korlátozta a harci tevéután erös francia osztagok felderítő táma- kenységet.
dásokra törtek előre. Az ellenséget helyi
Ellenségeink tegnap tizenkettő repülőharcokban mindenütt visszavertük. A szom- gépet vesztettek. Ebből hatot egy rajból, a
szédos szakaszok és a harcvonal mögötti I mely Rüesre és Ingleiuinsterre dobált bornteriilet igen erös nyugtalanító tüzelés alatt i bákat, nie'y jelentékeny
károkat okozott
állott, amelyet erőteljesen viszonoztunk. A házakban.
Chemin des Dames keleti részében a franLUDENDORFF. első főszállásmester.
ciák ujbó! háromszor támadták meg a vau(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály..

Viharos jelenetek az olasz kamarában.
LUGANO, október 19. Az olasz kamarában tegnap borzasztó jelenték játszódtak
le. Turín város képviselője é s Gesal'tii szocialista képviselő a leghevesebben támadták a kormányt, mert három napon át a népet lövette. Árulással vádolták a szocalísta
minisztereket. Bissolaíinak
odakiáltották:
• — fíítehagyott, fegyházba való!
BoseÜi miniszterelnök erre visszakiáltotta:
— Szolidárisak vagyunk Bissolaiival.!
Erre még nagyobb tumultus keletkezett. A szocialista képviselők azt kiáltozták:
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LONDON: Az alsóház ülésén egy képviselő kérdésére, hogy hajlandó-e a kormány általános érdekből a szövetségesekkel együtt kijelenteni, hogy a békefeltételekről való tárgyalásokat, bárhonnan induljanak is ki, helyteleníti; lord Cecil a kormány nevében azt válaszolta, hogy erről a
szövetségesekkel nem tárgyalnak. Egy másik kérdésre, hogy észrevette-e a kormány,
hogy nyugtalanító hírek voltak forgalomban ilyen tárgyalás miatt, Cecil lord azt
válaszolta, (hogy örvend, mert alkalma van
az ilyen tévedés eloszlatására.
P É T E R V Á R : A munkástanács határozatot hozott, amelyben kijelenti, ihogy
utóbbi időben az egész országra kiterjedő
zavargások menthetetlenül a felbomlás felé
sodorják az országot. A munkástanács ezért felszólítja a munkásságot és a katonaságot, hogy nyomjanak el minden hajtogatást, még ha a hadsereget is kellene segi f ségül hívni.
STOCKHOLM:
konferenciája

A szocialisták

béke-

megszüntette működését.

A

készülőben levő manifesztációi néhány nap
múlva közreadják.
KOPENHÁGA: A Szocialdemokraten a
béke lehetőségét m á r csak az egész világ
eljövendő kiéhezte tésáben és végkimerülésében látja.
P É T E R VÁR: Kerenszki Archangelszket s Moszkvát teljesen elzárta a közlekedéstől, c s a k a kormány tagjainak és köze*
geinek szabad az odautazás.
Péterváron
fejvesztett pánik uralkodik.
LUGANO: A Corriere della 'Sera jelenti Pétervárról: Vezető katonai helyeken
veszélyeztetettnek látják Üse! elvesztésével
az orosz harcvonal jobb 'szárnyát. Elhatározták tehát, hogy azt visszavonják a Révai—Navast-vonalra. A Rigától észak-kdet-

Hogy harcolt a Seeadler?

— Miért nem tartóztatnak le mindnyájunkat? Blssolati erre ingerülten ugrott f-el
a helyéről és ezt kiáltotta:
— A haza biztonsága érdekében kész
vagyok mindnyájatokat összeiöveíitl.
A tumultus ekkor a tetőpontra hágott.
Ilyen kiáltások hangzottak a miniszterek
felé:
— A nép gyilkosai vagytok! Himpellárek, majd számolni fogtok, ütött az órátok!
Csak kis hija volt, hogy verekedésre
nem kerüli a sor.

re levő 'szakaszon is szükségessé válik esetleg a Wenden—Valk-vonalig való visszavonulás. Attól is félnek, hogy Pétervár felett Zeppelinek fognak megjelenni.

Pétervári kiürüik.
LONDON, október 19. A Reuter-ügynökség jelenti
az ujabb

Pétervárról:

sőt kijelentette votea azí is, hogy az elzászi
kérdésben is nagyon könny ii a megegyezés
létrehozása. A stockholmi német követ,
Von Ltteius, felkérte az orosz kormányt,
hogy nevezze meg békefeltételeit és tudtára adta, (hogy Franciaország és Anglia hajlanak a küilönbékére is. Hozzátartozik a
„nagy leleplezésekhez" a Matin-nek az az
értesülése is, hogy a krisztiániai német követ kijelentette volna, hogy m é g a tél beállta előtt meglesz a német-francia megegyezés.

Tekintettel

Pétervárt fenyegető

katonai

helyzetre, a kormány megtette intézkedéseit a város mielőbbi kiürítésére.

Révait kiürítik.
Stockholm, 1 október 18, A Pétervári
Távirati Ügynökség jelenti: A iNovoja Vrernja jelenti, hogy e hó 6-án, tekintettel arra a
veszélyre, amelyet a németek öseli partraszállása Reval számára jelent, megkezdték a
város kiürítését.
'

Francia híresztelések német
békeajánlatról.
Genf, október 19. Arról az állítólagos
német békeajánlatról, amelyre a kamara
pénteki ülésén Ribot .célzott, a kamara folyosóin sok szó esett. A beszélgetések során egyesek tudni vélték, hogv a német
kormány Von Lancken volt párisi követségi tanácsos utján, aki később a belgiumi
főkormányzó munkatársa volt. a következő javaslatot tette Franciaországnak:
1. Belgium, Szerbia és Románia megszállott területeinek kiürítése; 2. EfzászLotharingia visszaadása; 3. az Isonzó-vonal
átengedése Olaszországnak. Hir szerint a
német kormány még a messzemenő kártérítések kérdésében is nagy engedékenységre hajlandó. Lancken ezt az állítólagos
békeajánlatot Briand kezéhez juttatta el.
A 'Matin „leleplezéseket" közöl egyéb
német tapogatózási kísérletekről is, azt irja,
hogy egy semleges hatalom közvetítésévé!
Németország felajánlotta az angol kormány
nak a belga kérdés , kielégítő rendezését,

Berlin,
október 19. A Lokáloméiger
jelenti. boary a zátonyra jutott Seeadler
német
segédeirkáló legénysége az utolsó pillanatig
hősiesen védekezett, még akkor is, amikor az:
ausztráliai tengeri haderők a hajóroncsot, a
melyen gróf Luclmer parancsnok tartózkodott a legénység egy részével, teljesen körülfogták. A németek a közeledő bárkákra lőttek
és csak akkor adták meg magukat, amikor
megindult ellenük az ágyútűz. Annyi bizonyos, bogy a Seeadler legénységének egy része egy. francia szenes hajón van. amely Honolulu felé vitorlázott. Ezt a hajót a német
segéd

cirkáló

elkobozta

s

második

segédcir-

szerelte
fel. Ausztráliai és japán tengeri haderők üldözik. A Luckner grófnál talált Írásokból kiderül, hogy a Seeadler által
kálóvá

elpusztított
lentékenyen

hajók

és

meghaladja

rakományaik
a

nyolc

értéke
millió

jefont

Az ausztráliai és japán katonák
most szorgosan átkutatják a Molinek-szigetet, amelynek partján a Seeadler tönkrement,
mért azt hiszik, hogy gróf Luckner ott titkos
raktárt tartott. A Seeadlert az utolsó héten
nem kevesebb, mint 24 antant-hajó üldözte.
sterlinget.

Dilnkírchen bombázása.
Bem. október 18. A Petit Párisién j e lenti a diinkircheni légitámadás pusztitásairól. hogv a városban iépten-nvompn elpusztított házak láthatók. Ugy látszik, hogy a
lakosság soraiból sok ember életét
vesztette.
A jelentések természetesen tagadják. hogy a
légi bombázás katonai kárt okozott és ugy
tüntetik fel a dolgot, mintha a német bombák csupán esak kórházakat pusztítottak
volna el, hogv bizonyítsák a németek barbár
hadviselését.

Tüntetés Pétervárotf — Wilson
ellen.
ff ága, október 19. Október 15-én Pctervár különböző városrészeiben
népgyűlések
voltak, amelyeken hangosan tiltakoztak Wilson barbár és szokatlan hadviselési módja
ellen. Nagy tömeg vonult az amerikai nagykövetség épülete elé és tüntetett a semlegesek ellen tervezett erőszakosságok miatt. A
tömeg azt kiáltozta: Jobban tenné Wilson,
ha a békét
közvetítené!

A kancellárválság.
Berlin, október 19. -Müncheni politikm
körökben Michaelis kancellár visszalépéséről
egvre komolyabban beszélnek. Politikai körökben ugv tudják, hogv Miksa badeni herceget, a badeni kamara elnökét, fogják kancellárrá kinevezni. Akik ismerik a herceg
liberalizmusát, biztosra veszik, hogv csak
akkor vállalja a megbízást, ha- övé a többség bizalma, amely nélkül a mai viszonybk
között a kancellári állást betölteni nem leheh
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Zizezer nő dolgozik a háborús Szegeden.
(Saját tudósítónktól.)
A háború három
őve alatt — jó lélekkel megállapíthatjuk - minden lehetséges munkateret elfoglaltak a
nők. Ma már nem ütődünk meg a női mozdonyfütők láttán s szinte csudálkozunk, ha
néhanap a villamoson nem női kalauzokat
látunk. Hordár, utcaseprő, jogász és szántóvető-paraszt. mind kitelik a nőkből s most
már Szegeden az irodaszolgákat is nőkből
verbuválják a városházára.
Különösebb aktualitást éppen ez az ni
térhódítás ad az alábbi cikknek, amely azí>
igyekszik megállapítani, hogv mennyi jelen*'
!eg a kenyérkereső nők száma a békeévekhez
viszonyítva Szegeden. Minden fölösleges
bevezetés helyett megállapíthatjuk, hogy az
emelkedés az egész vonalon, különösen az
irodai alkalmazásoknál 4—500 százalékos,
de vannak magánvállalatok, ahol a 6—-700
százalékot is eléri.
Természetes, 'hogy a kenyérkereső nők
számát számszerűleg pontosan megállapítani
nem lehet, sőt még hozzávetőlegesen is csak
alig, de az alábbiak élénken dokumentálják
mégis, hogy milyen hatalmas mértékben pótolják a nők a harctéren levő férfiakat.
A városházán a háború előtt 12 női alkalmazott vo't. Hogy a férfiak hadbavonultak, pótolni kellett őket és legkönnyebb volt
a pótlás természetesen nők utián. akikből
igy már mintegy ötven dolgozik n városházán. Nem számítottuk üde a közélelmezési
hivatalnak tizennégy női alkalmazottiát, akik
szintén háborús munkaerők — háborús tizemhez.
Érdeklődtünk az 'üzletvezetőségen, törvényszéken és más olyan (helyeken, ahol
nem jelentik be az alkalmazottakat a munkásbíztositó pénztárnál. Az eredmény: körül*
belül száz női alkalmazott a háború
előtti
busszal
szemben.
Nagyon érdekes a vasúti központi leszámoló hivataltól nyert értesülésünk. E szerint
a háború előtt 31 női alkalmazottia volt a
leszámolok iva talnak, most pedig van 95. A
magánvállalatok természetesen
szintén női

munkaerőket alkalmaztak minden lehetséges
helyre, hiszen férfierőket nem kaphatnak.
Ezekre vonatkozik a szegedi kerületi tnunkásbiztositó pénztár információja, ame'y
szerint 1914 juüus 31-én. tehát közvetlenül
a háború kitörését megelőzőleg n pénztai
kötelékébe felvett női alkalmazottak száma
27S8 volt. Jelenleg a bejelentett női alkalmazottak száma 4055.
Természetesen ezzel még nem merült ki
a női munkaerők száma. Hiszen ha ma, a
háború negyedik esztendejében belépünk egy.
kisebb kereskedésbe, ipari ,műhelybe, mindenütt nő fogaci nemiünket. A legtöbb iparos
és kereskedő üzletét a felesége, vagy más
női hozzátartozója viszi tovább. Hogy szeí
a nők mit szenvednek és mit állnak ki a nem
nekik való teher su'ya alatt, arról fölösleges
sok szót vesztege 1 ni.
Az iparos asszonyok teljesen ki vannak
szolgáltatva alkalmazottaiknak. Ez az á. a
pot ma általános jelenség ott is. ahol férfi
az ur, elképzelhető, mik t v lí-nnek ott, ano!
egy laikus asszony a gazda. Próbálion szó'ni a nő, az alkalmazott azonnal távoz rssal
fenyegetőzik. Mindent tűrni köteles az iparo
üzletvivő felesége. Legtöbb i elven itn.vV
dolgoznak és azoknak vásoftságá* murvaadónöjákkc! szemben felesleges ' mertet® .
Pénzeket zsebelnek el, megszökdösnek é 1 a 7
asszony nem kér eljárást ellenük, örül, ha
visszajönnek, mert nem kapnak munkaerőt.
Az .is sulyosbitja a helyzetüket, hogv a faluról szegődtetett tanoncokat a szülők hazaviszik, mert otthon a gazdaságban van szükség rájuk.
A kereskedőknél és iparosoknál ma fennálló helyzetet és a kereskedelmi és kisipari
üzemek számát számításba véve a kenyérkereső nők számát Szegeden a háború negyedik esztendeiében legalább tízezerre te
hetjiik. Háború előtt ezzel szem eb n alig voli
a dolgozó nők száma 3000. És még egyet:
a nők, ha nem gorombák — mert ezt jól eltanul iák férfi-elődjeiktől. — többé-kevésbé
megelégedésre dolgoznak.

Dr, Koszó István interpellációja a Házban
a paprikaforgalom szabaddá tételééri
— Mezőssy miniszter válaszában uj ármakszimálást ígért. —
(Saját
tudósítónktól.)
A képviselőház
pénteken délután 3 órakor Szász Károly elnöklésével iilést tartott. Az elnök jelentette,
hogy dr. Kószó István képviselő sürgős interpellációra kért és kapott engedélyt, a szegedi paprikatermelők, kisgazdák, feldolgozók,
molnárok, kereskedők gazdasági
válsága,
illetve a paprika szabad forgalmának helyreállítása és a makszimálás mellőzése tárgyában a kivitelre kerülő paprikatermésnél.
Miinnich Kálmán előadó beterjesztette
a pénzügyi bizottság jelentését az indemnitásról, a horvát pénzügyi egyezmény meghosszabbításáról és a tisztviselők háborús
segélyéről szóló javaslatokat. Az elnök indítványára kimondották a sürgősséget. A
Ház a javaslatokat nyolc órás ülésen fogja'
tárgyalni. Szombaton az indemnitásról szóló
javaslat kerül tárgyalás alá.
Napirend után dr. Kószó István szegedi
képviselő terjesztette elő sürgős interpellációját.
— Mikor valutánk a külföldön olyan
sajnálatosan lehanyatlott, — mondotta, —
ennek emelésére el kell követnünk mindent.
Szegeden, mint a paprikatermelés központ-

jában azt láttam, hogy a ipaprika forgalomba
hozása teljesen meg van akadályozva. Azt
látom, .hogy 10—15.000 ember az egzisztenciájától el van ütve. Szeged területén körülbelül 10.000 hold paprikatermés van, a
melynek értékesítése a mai viszónydk
között
teljesen
lehetetlenség.
Azt fejtegette ezután, hogy a paprikatermelés jövője annyira meg van bénítva,
hogy elfogja az aggodalom amiatt, mert Sze
ged város területen
okvetlenül
gazdasági
visszaesés fog békövétkózni, amit minden körülmények között
meg keH akadályozni a
törvényhozásnak.
Több, mint 30 millió márka
bevétele volt Szegednek a paprikából és jelentékenyen magasabb jövedelem lehetne
mostan, ha a paprikatermés felett szabadon
rendelkezhetnének. A kormány támogatását
kéri, hogy a bajon segiteni lehessen.
A Hadi termény r. t.-nek az előbbeni
kormány egyedáruságot biztosított a paprikatermelésre nézve. Azonban ez nem vált b?
azért, mert a Haditermény megigérte, hogy
a katonaságot ellátja a szükséges mennyiségű paprikával, megígérte, hogy a közfogyasztás céljaira szükséges paprikát olcsón
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kapják a fogyasztók, megigérte továbbá,
hogy nagy ekszportot fog teremteni és ezzel
sok külföldi pénz jön majd Magyarországra és ezzel a valutánk nem jutott volna a
mai sajnálatos állapotba. Nyugodt lélekkel
mondhatja, hogy a Haditermény Ígéretei közül egyet se váltott be. Minthogy a Haditermény a közérdek szempontjának nem tudott megfelelni, , hanem rideg üzleti szempontból a paprika átvételét bosszú
ideig
halogatta és igy a termés háromnegyed része csempész-kezekre került. Nem tudta a
katonaság igényét sem kielégíteni és a közfogyasztástól is elvonta a paprikát.
Épen ezen indokokból kéri a kormányt,
hogy vegye el az árusítást a Haditermény
kezéből, annyival is inkább, mert a Haditermény idézte elő paprikakivitelünk megszűnését és ezzel valutánk megrosszabbodását. Kéri a zárlat feloldását és a szabad
forgalom visszaállítását. Szerinte ha ez megtörténik, az árszágnak milliókra ntánő haszna lesz amellett, hölgy a katdmságot
is busásan elláthatják. A hábdtru előtti 30 niilliós
ekszportot mást száz millióra lehet felemelni.
Mezőssy Béla földművelési miniszter
nyomban válaszolt dr. Kószó István felszólalására.
— A magyar kormány — imondotta a
miniszter — tudatában van annak a közgazdasági érdeknek, hogy ugy valutáris, mint
egyéb okokból is fokozni kell a paprikakivi-:
telt. Semmi akadálya sincs annak, hogy a
szegedi termelők kívánságai egy értekezlet
keretében meghallgattassanak és a termelési
költségek kirányában az eddigi
makszimális
árak esetleg eméltessnek. A paprika teljesen
szabad forgalmát azonban sajnálatára kilátásba nem helyezheti, még pedig, azért, mert
a paprika háromnegyed része igy is csempész-kezekbe került, makszimálás nélkül ez
még magasabb mértékben előfordulhatna.
Azon állítás, hogy a Haditerményt rideg
üzleti érdek vezeti, nem felel meg a valóságnak. A Haditermény kizárólag állami vállalat és a nyereség, amelyet elér, nem az illető
vállalat nyeresége, ihanem iontos birtokpolitikai célok szolgálatába állíttatik.
A közélelmezési és kereskedelmi miniszterek nevében is azt az Ígéretet teheti, hogy
a legsürgősebben intézkedni fognak, hogy
ezek a szakkérdések egy ankét keretében
megvítattassanak és hogy a jogos igények
kielégíttessenek. Kéri válaszának tudomásulvételét.
Kószó és a Ház a választ tudomásul
veszi. Az iilés ezután félötkor véget ért.
:i*«eaaaaaBaaBBasaaBaEaBaBass88BBae£»S£*aaeMNKBas*«ii

Internálták a Deutsche Bank
londoni képviselőiét.
Berlin, október 19.

Kohn Frigyest,

a

Deutsche Bánik volt londoni képviselőjét és
Seebach Györgyöt, az intézet egykori londoni tisztviselőjét, kedden Newyorkban letartóztatták és imínt veszedelmes idegeneket internálták. A két német banktisztviselő
annakidején

Amerikába ment

hogy elkerüljék az internálást.

Londonból,
Newyork-

ban hivatali állást töltöttek be egész a legutóbbi időkig.
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Rz OMKE és a szegedi paprikakereskedők.
— Válasz az DMKE nyilatkozatára. —
Igen tisztelt Szerkesztő uf!
mellett, megvádolta a szegedi termelőket és
Pálfy Dániel ur a szegedi paprikaérde- érdekelteket, hogy nagyobb haszon céljából
keltség egyletének elnöke külföldre való uta- több édes paprikát állítottak elő. mint erős
zása alkalmából meleghangú levélben fel- paprikát és ez idézte volna elő a paprikakért, hogy a paprika- szabad forgalma érdeké válságot, a szabad kereskedelmet úgynevebeü indított közös akciónkat továbbra is zett „központi és ellenőrző és irányító szerv"
figyelemmel kisérjein, azt támogassam és vé- által akarta korlátoztatok esetleg a vám4
külföldet továbbra is a Haditerménv kezében
delmezzem.
javasolta
hagyni. Az Országos Magyar KeA Délmagyahrszág
október 19-i, tegreskedelmi
Egyesülés hivatalos lapjában kinapi számában „Az OiMKE és a paprikaforfejlett
ezen
álláspont sok tekintetben szóróigalom" cirnü közleményben az Országos
szó'a
megegyezett
a Haditerménv részvényMagyar Kereskedelmi Egyesülés nevében
Szende IPál és dr. Halasi Béla alaptalan tá- társaság hivatalos nyilatkozataival.
Ebből látta Pálfy ur azt, hogv az Ormadást intézett Pálfy Dániel ur illusztris
remélve elleti. A közösen folytatott akció szágos Magyar Kereskedelmi Egyesülés egy
részről a szegedi paprikaérdekeltség között
és meleg barátság, amelv engem P á l f y ur
nagyrabecsült személyéihez íüz. kötelessé- tagokat keres, sőt « termelőket és kisgazdák :: sem hagyja ki számításából, másrészről
gemmé teszi, hogy Pálfy urat ért méltatlan
támadás visszautasítása céljából, mivel P á l f y •h'vata'os sajtónyilatkozataival a Haditerménv szekerét tolja. Ezt nevezte ..kétkulaur távolléte következtében ezidőszerínt nem
védekezhetík, a való tényállást az igazság- e*os" eljárásnak és erre hívta fel a szegedi
nak megfelelően a következőkben helyre- termelek figyelmét Pálfy, nehogy felesleges
ötszáz koronás tagdijakat fizessenek. Végűt,
igazítsam.
c
z rfelett csodálkozom azon. hogy az ami a nyilatkozatnak azt a nontiát illeti,
OMKE vezetői sértésnek veszik azt, ha hogy az OMKE ellen folytatott aknamunkáegyi' tagjáról esetleg azt állítják, hegy a nak következménye az. hogy a szegedi éraz
Hadi termény részvénytársaságnak alkakna- dekeltek a népgyűlés memorandumát
megkerülésévei
7. íja és ezért bírói eljárást helyeznek ki- OMKE paprikaosztályának
kiiidötték el a Közélelmezési Hivatalhoz, a
látásba '
válaszunk az. hogy augusztus 12-én. a népigyébkéní Pálfy ur „az OMKE"-nek a
gyűlés
napján az OMKE .paprikakérdéssel
kkben sérelmezett „kétkulacsosságát" sudomég
egyáltalán
nem is foglalkozott, ekkor
rnásom szerint nem abból állapította meg,
még paprikaosztálya nem is volt. csak a
hogy vájjon egyik vezetője alkalmazottja-e
a Haditerménynek vagy sem. hanem a kö- népgyűlés hatása alatt, minden felszólítás
vetkezőkből: Az OMKE meghívott egyes nélkül alakította azt meg néhánv budapesti
kisebb kereskedőből és szegedi termelőbői,
szegedi termelőket, hogv saját érdekükben
jelenjenek meg Budapesten az OMKE érte- és végül a több, mint tizezer szegedi kiskezleten, mely meg akarta védelmezni a gazda feldolgozó, molnár és kereskedő, akik
a szegedi paprika-ügyben tartott népgyűlészegedi paprikaérdekeket. A termelők közül
meg is jelentek mintegy tizen ezen az érte- sen részt vettek, nem szorulnak az OMKF,
kezleten. melyen az Országos Magyar Ke- gyámságára, elég értelmesek és önállóak
reskedelmi Egyesülés beléptette őket tagjai ahhoz, hogy saját akaratokat a kormánnyal
közvetlenül tudassák.
sorába, öt évre ötszáz korona tagdíj fizeté
tere kötelezte egyenként őket. pedig a szeSzívességéi köszönve, fogadja igen tiszgedi paprikatermelők érdekei nem egyeznek
telt szerkesztő ur kitűnő tiszteletem nyilváaz Országos Magyar Kereskedelmi Egyesü- nítását készséges híve, Szeged. 1917. október
lés érdekeivel, mely kommerciális célokat (art
19. Rózsa Mihály.maga előtt és nem termelési érdekeket s
mégis beléptették őket! Holott a termelőknek, kisgazdáknak és birtokosoknak megvan
Lopd Cecil Wilson válaszáról.
a maguk külön szervezete, országos hírű egylete. az Országos Magyar Gazdák EgyesüStockholm, október 18. Londonból jelete és ennek hivatalos lapja, a ..Köztelek". lentik: Az alsóház ülésén arra a kérdésre,
Erre az értekezletre a vezető szegedi hogy Wilson elnök világos és erőteljes válakereskedőket és első sorban Pálfv urat, a
sza, amelyet a pápa jegyzékére adott, a
paprkaérdekelísóg elnökét meg sem (hívták.
szövetségesekkel történt megállapodás alapAnnak ellenére most már. hogv az Országos
ján
készült-e, Cecil lord azt felelte, hogy
Magyar Kereskedelmi Egyesülés, mint kenem
reskedelmi célt szolgáló egylet, a kereskedel- nem igy történt. Az angol kormány
mi érdekeket lenne hivatva védelmezni, to- tette magáivá Wilsonnak a pápa jegyzékére
vábbá a tagjai sorába belépett, és ide nem adott válaszát. Egy másik kérdésre azt fetartozó termelőknek tett biztatás dacára, hivatalos lapja az OMKE, nemcsak hogy nem lelte Cecil lord, hogy a szövetségesek ujabb
ellenezte annak idején a paprika zár alá vé- találkozása a hadicélok megállapítása végett
telét és maximálását, sőt arról hallgatott, az o/'osz kormány kívánságához képest fog
hanem a szegedi népgyűlés határozata után
megáltapittalni. Többet erről a kérdésről nem
állást foglalt a magas termelési költséggel
mondhat és,nem is lenne ajánlatos mondani,
előállított és alacsony árban maximált édes
paprika legmagasabb árának
leszállítása
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Szaib őrmester vallomása
a fuvarlevelekről.
(Saját tudósítónktól.) A (Meinx-pör pénteki tárgyalása minden nevezetesebb esemény
nélkül telt el. A tanúkihallgatások szünetel-"
tek. Néhány kérdés várt tisztázásra s erre vonatkozólag kihallgatták Szaib József őrmestert, majd Meinx Waltert, akiknek kihallgatása déli egy óráig tartott. A pénteki tárgyalást reggel 8 órakor nyitotta meg Balihár ezredes tárgyalási elnök. Stössinger
Benó tárgyalásvezető főhadnagy bejelentette, hogy dr.
Mayer Vilmos főhadnagy védőt elhelyezték
Karánsebesre és helyébe védőül Molnár Rudolf főhadnagyot rendelték ki.
Dr. Dohány Gyula ügyész több számla
fölolvasását kéri, majd ennek megtörténte
után megkezdődik Szaib József őrmester kihallgatása,
.Az ügyész elsősorban is azt kérdi iSzaibtól, hogy adott-e Böhmnek katonai fuvarleveleket?
— Igen — hangzik a válasz — adtam
Meinx főhadnagy ur parancsára — több részletben — mintegy 3—400 darabot.
•Dr. Dohány Gyula ügyész: A polgári bírósági főtárgyalás jegyzőkönyve szerint valami Illa nevü nő még a bélyegzőket is megkapta a fuvarlevelek lebélyegzéséhez.
— iA szóban forgó hölgy — feleli Szaib
— egyik alkalmazottja volt Böhmnek.
'Ezután elmondja a kérdésekre, hogy 'a
rendőrség jegyzőkönyvében nem minden valótlan, .csak egynémely rész. Igy valótlan a
.fuvarlevelekre vonatkozó rész is. A fuvarlevelek kiadásánál kapott pénzt" Böhmtől, körülbelül 150 koronát. Nála letartóztatásakor
7250 koronát, egy vaggon lisztet, négy lovat,
sertéseket és egyéb dolgokat foglaltak le. Nem
gondolta, hogy a fuvarleveleket amelyeket
.Meinx utasítására adott ki, bűnös, meg nem
engedett célokra fogják
fölhasználni. A,
kiadott fuvarleveleken címzett és föladó a katonai élelmezési raktár volt. Még ma sem tudja, miféle bűnt követtek el a fuvarlevelekkel.
Azt, hogy Meinx hogy vásárolt, szintén nem
tudja, nem is törődött vele. Mikor Böhmtől
pénzt kapott, 20—30 koronát, azt nem megvesztegetésre kapta, hanem borravalóul, mert
már a békében is kapott tőle borravalókat,
különösen azért, mert a fuvarlevelek lebélyegzését hivatalos órákon kivül végezte.
iBöbm egyébként tudomása szerint mindig
csak annyi fuvarlevelet kapott, amennyi árut
a raktárnak szállított.
Dr. Dohány Gyula ügyész ezután felmutat Meinx nak bárom szolgálati jegyet, melyeken Meinx hat vaggon árunak a közraktárból Böhmnek való kiszolgáltatását kéri.
— Igen — feleli Meinx, — ezek a szolgálati jegyek azokra az árukra vonatkoztak,
amelyeket mint rosszakat visszautasítottam.
Stössinger Benó tárgyalásvezető a kijelentéssel kapcsolatosan megállapítja, hogy a
fölmutatott szolgálati jegyekben megjelölt
vággonok nincsenek benne a visszautasított
vaggon ok jegyzékéhen.
Dr. Dohány Gyula ügyész felmutatja a
szarajevói katonai élelmezési raktár átiratát,
amely szerint egy szerajevoi ur katonai fuvarlevelek fölött, rendelkezik a szegedi katonai élelmezési raktártól.
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Szeged; 1917. október 20. 5
-— Ez az intendatuja utasítására történt
—,feleli Meinx, aki ezután kérdést intéz iSzaibihoz, hogy lcaphatott-e Böhm 600 fuvarlevelet
814 vaggon céljaira.
— Én szigorúan csak annyi fuvarlevelet
adtam ki, amennyire ön utasítást adott.
— Ez valótlan! — feleli Meinx indulatoson.
A tárgyalást szombaton folytatják.
""•.•••••"•••••••""•••("""••••••••••••"•"••"••Baaiiac

POLITIKAI HÍREK.
— Budapesti tudósítónk telefon Jelentése. —
(Minisztertanács.) Pénteken délután dr.
Wekerle Sándor miniszterelnök elnöklésével minisztertanács volt, amelyen folyó
ügyekkel foglalkoztak.
(A király részvéte Vázsonyinak.) Vázsonyi Vilmos választójogi miniszter édesapja halála alkalmából az alábbi táviratot
kapta a kabinetirodától: őfelsége sajnálattal értesült Nagyméltóságod édesatyjának
elhunytáról. Excellenciádnak a súlyos csapás alkalmából mély részvétét kifejezni
méltóztatott. — Nagy báró.
(Andrássy állítólagos
memoranduma.)
Az alkotmány-pártban és az Apponyi-párrban nagy felháborodással tárgyalták Az Újság tegnapi számában Andrássy ellen megjelent támadást. A támadást a leghatározottabban visszautasítják. Az Apponyi-párt
külön kijelenti, hogy mindaddig, amig az
Az Újság az áíltólagos Apponyi-párti sugalmazó nevét nem publikálja, az egész közleményt tendenciózus koholmánynak és rágalomnak nyilvánítja.
(A munkapárt értekezlete.)
Pénteken
este a munkapárt gróf
Khuen-Héderváry
Károly elnöklésével értekezletet tartott. —
Gróf Tisza István kijelentette, hogy az eseményeik sajnosan igazolták ama károkat és
veszélyeket, amelyeket ők előre láttak és
amelyeket elkerülni lehetett volna, ha a
munkapárt tovább m e g y a meggyőződése
által eléje szabott uton. A harc elől nem
fognak kitérni. Tovább folytatják a küzdelmet, m e r t mindent meg .kell tenni, hogy
elhárítsák a nemzettől olyan radikális választójog veszedelmét, amely katasztrófa
számba menne a nemzeti állam szempontjából. Helytelen volna azonban, ha az indeinnitást hosszabb időre nem szavaznák
meg. Foglalkozott ezután az egyes főispánok túlkapásaival. A miniszterelnök tegnapi kijelentései őt teljesen megnyugtatták,
de azért a párt tagjainaik a legéberebb figyelmet kell tanúsítani.
j
(Inditvány a Ház ülésrendjének megváltoztatására.) Az esti lapok jelentése s z e rint az Apponyi-párt szintén indítványt fog
benyújtani a régi ülésrend visszaállítására,
de csak a sürgős törvényjavaslatok letárgyalása után.

Szalámi
kapható

csak rudakban
24.— koronáért

Bokor-tlál,

Valéria-tér
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Intelligens német kisasszony, uri

házvezetőnőt
—

...

családnál
állá8t vállal Esetleg

-

.. gyermekek

mellett.

Érdeklődni Sugár Sándor Fia cégnél.

HÍREK
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Az esti korzón
történt októberben, egy napi áldott fény és
ragyogás után, mert a szomorúság évében
még októberben is aranyfényüek a napok és
a Széchenyi-teret a vénasszonyok késő nyarának lágy és szelíd sugarai simogatják. A >k>ovzón csak a gázlámpák égtelk sápadtan, sárgán,
tűnődve és őszi fuvallat borzongatta a fákat,
őszi fuvallat hervasztotta a faleveleket és őszi
fuvallat nyilatta ki a drága lány szivekben a
szerelem égőpiros virágait. Oly fessek, finomak voltak és a testüket selyem simogatta,
— a legpuhább, a legmelegebb bársonyon, a
testek bársonyán selyem feszült, flnom és súlyos,, tapadó selyem.
Akkor. — az utca hangossá vált már és
mindig kékebben ködös volt a levegő a Takaréktár-utca sötét torka felé — megjöttek ketten. Öreg, vánnyadt és szomorú anyókák voltak és a kezükben reszketve állott egy ódon
hangszer, valami maiidolinos iliárfa lőhetett és
régi, mint ők ketten, pedig egyenkint is közel
jártak már a századik övihez. És finom volt az
arcaik, minit, egy méla dal, amelyet Schubert
irt bánatos éjszakáin. '
Mikor beértek a korzó halvány ragyogásába, megálltak fáradtan, törődötten. Hangszereiket a földre támasztották ós rája dőltek
csöndeskén ketten, a régi-régi öregek. Hamarosan akadt valaki, aki metszőiitolta, őket:
— Hova-hova, nénikék?
Ráemelték szemeiket a kérdezőre és olyan
volt a szemük, mint a hervadt ibolya. Most
meglátszott rajtuk, hogy mennyire testvérek
voltak egész életükben s mennyire egyek a sir
szélén.
— Megyünk úrfi — reszketett fátyolosan,,
de még erős hanggal a válasz, — megyünk
úrfi, kenyeret (keresni.
És most megélénküllek a szemeik ós friss
pir szökött az arcukra. Hirtelen .megrázták
csöpp kis testüket, kiegyenesedtek. Fölvették
a hangszereket a földről és megindultak lassan, tipegve tovább, a Felsőváros felé. Kenyeret keresni. Hiszen ketten együtt még esak
.1% évesek. Bírják. Fiatalok. Fiatalabbak nálunk, akiknek vállai olyan igen-igen nagyon
meggörnyedtek mostanában . . .
. . . Tiz pere telhetett el, vagy talán egy
félóra volt, esak a siető emberek idő iránti
érzéketlensége diktálta, hogy tiz perce csak,
az egyik felsővárosi kis kurtakorcsma előtt
újból találkoztunk a ikét öreggel. Jöttek kifelé
és hangszerük még zengett csöndesen, de ők a
kapott pénzeket számolgatták összebújva. Ha
elég már holnapra, bizony, csak menjünk haza,
hiszen úgysem engedik meg ezekben a .szomorú időkben reggelig a vigasságot.

Érdekes
olvasmányt kaptunk a had vezetőségtől, egy
36 oldalra terjedő kis füzetet „Két év az olasz
háborúból" címmel /A füzet szerzője Danubius és legfőbb ériéke nem abban rejlik, hogy
esetleg u j dolgokat tudunk meg belőle, hanem
az események ügyes csoportosítása teszi az
olvasását élvezetessé. Úgyszólván szemléltető
formában vonultatja fel szemeink előtt a szövetségesből ellenséggé vált olasz kormány
magatartását a háború kitörésének kezdeté-

től egészen a nyilt hadüzenetig. Megtudjuk a
füzetből, hogy a szerb királyság római követe
1.914. julius 17-iki kelettel — tehát jó néhány
nappal a világháború kitörése előtt — jelenti
a kormányának Belgrádba, miszerint az akkori olasz külügyminiszter. Mairchese di San
Ginliano a következő nyilatkozatot tette:
„Nagyon rosszalom, 'hogy az osztrák-magyar
kormány Szerbiával szemben figyelmen kívül hagyja azon tekinteteket, amikkel egyik
nemzet a. másiknak tartozik". Ezekkel a szavakkal San Giulia.no már eltávolodott szerződéses szövetségeseitől:
Ausztria-Magyarországtól és Németországtól. Gyors egymásutánban következik aztán az. események felsorolása egészen addig, mig az avarnai herceg a
hadüzenetet a bécsi külügyminisztériumban
átadta. Innen kezdve megkapó'au szép sorrendben ecseteli a szerző a lvarci eseményeket. Ez az a megállapítás, hogy az olaszok
téli hadjáratra vem is gondoltak és az 91/5—
1'6-iki tél teljesen készületlenül találta őket.
Az olasz hadsereg különben is nincs hideg éghajlathoz hozzászokva és igy az időjárás által okozott veszteségük óriási volt, A történelemirónak nagyon értékes lesz ez a kis füzet, mert egymás mellett megtalálja mindazt,
amit a mai jelentésekből megtudtunk ugyan,
de az események sokasága miatt mér régen
kiestek az emlékezetünkből.
Érdekesen van a ifüzetkében feltüntetve
hadseregünk harci kedve, bátorsága és kitartása, valamint 'a. hadvezetőség előrelátása és
összemiiködése. Tenge részetünk
működését
összehasonlítva az áruló olaszok tengerészetével, ugyanazt látjuk, mint a szárazföldi hadseregnél: dacára az olaszok számbeli fölényének, a háború eddigi egész tartama alatt a. mi
hadseregünk szárazföldön, vizén és levegőlen, tehát mindenütt fölényesen érvényesült
az olasz ellenség ellen.
(Az füzet 15 fejezette van osztva. Az utolsó fejezet azt fejtegeti, hogy milyen hatással
volt a háború kétévé Olaszország gazdasági
életére. E szerint csupán 1916-ban öt milliárddal rosszabbodott a kereskedelmi mérlegük és
körülbelül 40—50 százalékkal rosszabbodott
az agfojuk. Bizonyos, hogy a mi gazdasági
mérlegünk is, mindennek mondható, csak rózsás szintinek nem, de nekünk meg van az az
elégtételünk, hogy nyugodt lelkiismerettel
vallhatjuk, hogy önállóságunkért, létünkért,
harcolunk, amivel az olaszok bizony nem dicsekedhetnek,
Sze.
— Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk: A hausse-forgalotn tovább folytatódott.
Az árfolyamok
jelentékenyen
emelkedtek. A zárlat igen élénk és szilárd
volt. Egyes árfolyamok a következőképen
alakultak: Osztrák Hitel 446. Magyar
Hitel 1348, Forgalmibank 739, Jelzálog
650, Salgótarjáni 1345, Beocsini 1345, Lipták 382, Rimamurányi 1316, Államvasút
1193, Danica 1048.
— Vilmos császár elutazott Konstantinápolyból Konstantinápolyból jelentik: Vilmos
császár este féltizenegykor a szultánnal díszhintón a pályaudvarra érkezett, ahol a trónörökös, a nagyvezir, a császári hercegek és
a szövetséges diplomaták is megjelentek. A
két uralkodót az útvonalon és a pályaudvaron a népek ezrei örömrivalgással iidvözölétk. A császár, miután elbúcsúzott a szultántól, kíséretével együtt elhagyta a török fővárost.
)
— Közős miniszteri tanácskozás lesz
Budapesten. Budapestről jelentik: Vasárnap
Budapesten közös minisztertanács lesz a miniszterelnöki palotában. Az osztrák kormány
részéről a tanácskozáson Wimmer
pénzügyminiszter, báró Wiser kereskedelemügyi mi-
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•üiazier, Sylva Taronm földmivelésügyi mi- j ankét volt gróf Hadik dános elnöklésével az
re 87000 korona jövedelem után vetettek ki
niszter és TJöfer élelmezésügyi miniszter vesz- I ácsorgás megszüntetése tárgyában. A ta- adót, még pedig azzal az indokolással, hogy
nek részt. A közös miniszteri tanácskozásra tanácskozás során felszólalt Nagy Ferenc ál- nagyon sokat keres, csöndes, nyárs polgári
Budapestre érkezik gróf Czernin közös kül- lamtitkár, aki uj rendszert javasol a lakos- életet él, csak egy cselédet tart, igy tehát csekély összeget költ el a- horribilis .jövedelméügyminiszter is. A közös minisztertanácson ság ellátására. Szükségesnek tartja, hogy ből. Az ügyvéd megnyugtatta az iirót, bogy
mint Hamburgban és Berlinben, minden házpénzügyi és gazdasági kérdések kerülnek szó- tartás részére a kereskedő szerezze be a
nem haj, ha szombaton jelenik meg a tárgyaba. A külügyminiszter budapesti időzés* al- szükségleteket. Kívánja, hogv a kisebb jöve- láson. Nagy Endre szinte táncolt örömében
kalmából keresni fogja az érintkezést a pár- delemmel biró egyének részére más szinti és boldogan hagyta el a szerkesztőséget. A
jegyeket adjanak ki, mint a tehetősebbeknek, kéziratbordó gyerek lekísérte a. lépcsőn az
tokkal és azok vezetőivel.
hogv elsösórlian azok jussanak
élelmiszerek- írót, akinek hogy kaput nyitott, hirtelen el
— Kitüntetés. A király megengedte, hogy hez, akik drágább tápszereket nem tudnak- akart illanta
temesszlatinail Brinzey A r t ú r 46. gyalogez- beszerezni.
— Megállj fiám — mondta Nagy (Endre
redbeli alezredes a bulgár királyi katonai érés
idegesen
nyúlt a zsebébe.
— Az állami tisztviselők kongresszusának
demrend 3. osztályát és a porosz királyi vö—
Mit
akar? — kérdezte az írót a kisé-l
röskeresztérem 2. és 3. osztályát elfogadhas- előkészítése. Budapestről jelentik: Az állami relében levő újságíró.
tisztviselők országos egyesületének igazgatósa és viselhesse.
— Adok a gyereknek — válaszolt az író
választmánya október 24-én választmányi
— Dicsérő elismerés, A temesvári katonai ülést- tart. A' választmányi ülést azért hívták és valamit a gyerek markába nyomott.
A fiu boldogan szaladt föl a szerkesztőparancsnok a legfelsőbb szolgálat nevében di- össze, hogy a rendkívüli kongresszust a legcsérő elismerését fejezte ki Titze Miksa őr- utóbbi rendkívüli közgyűlés határozatának ségbe és csak ott nézte meg, hogy mit kapott
a ritka vendégtől. Egy gram aszpirin volt, A
nagynak abból az alkalomból, bogy katonai inegfel elően előkészítsék.
fiu elszomorodva mondta:
szolgálatra alkalmasnak találtatván, megvált
— Négyszázötven hold érseki birtok
a Szegeden katonai felügyelet alatt álló üze— Egyszer jön olyan vendég a szerkeszmek vezetésétől. Titze 13 hónapon keresztül rokkant katonáknak. Egerből jelentik: Szmre- tőségbe, aki borravalót ad és a borravaló akvolt ka t-s nai parancsnoka Szegeden ezeknek csányi Lajos egri érsek .a tókapataki érseki kor is csak főfájás ellen való szer. Nekem peaz üzemeknek és ez alatt az idő alatt tisztjét földekből négyszázötven
dig nem f á j a fejem, inkább a szivem, merthold szántót parcelmindig igaz tapintattal párosult eréllyel tölhogy aszpirint kaptam korona helyett. Jobb
láztatott a rokkant és a sebesült katonák szá- lett volna pedig, ha koronát kapok aszpirin
tötte be.
mára. A földekre eddig kilencszáz
katona je- helyett...
— A n é m e t b é k e t á r s a s á g üdvözölte Czet- gyeztette. elő magát, noha a bérleti feltétele— A j a v a d a l m i bizottság üiése. Szeged
nint. Berlinből jelentik: A német béketársaság
javadalmi bizottsága pénteken délután négy
és a népjogok egyesületének központja nevé- ket. még nem hozták nyilvánosságra.
ben Quidde müncheni tanár, elnök, táviratot
— A borravaló. Nagy Endre, a kiváló órakor Balogh Károly elnöklésével ülést tarküldött gróf Czernin Ottokár közös külügy- iró, csütörtökön este a Korzó-moziban két tott, amelyen Szeged augusztusi és szeptemminiszternek legutóbbi nyilatkozatával kap- órán keresztül beszélt a huszár özvegyek és beri javadalmi 'bevételeiről számoltak be, micsolatban. A táviratban a német béketársaság árvák javára. Nagy Sikere volt; a közönség ,mán a mult hónapban a javadalmi bizottság
köszönetét fejezi ki iCzerninnek, lrogy nyoma- elragadtatással hallgatta szellemességeit és ülését megtartani nem lehetett, E szerint
tékosan képviselte egy u j világrend felépíté- élvezte szatírájának finomságait. Szereplése augusztusban 2295 koronával több és szeptemsének gondolatát, a nemzetközi lefegyverzés után azonnal fölnézett a
Délmagyarország berben 3516 koronával kevesebb volt a város
tervét és a választott biróság intézményét a szerkesztőségébe, ahonnan Budapestre telefo- bevétele, mint 1916. augusztusában, illetve
szeptemberében, Egyébként befolyt auguszneuizetc-k közti vitás ügyek elintézésére.
nált iaz ügyvédjének, akitől megkérdezte,
tusban
állami bor és husifogyasztási adóban
hogy
baj
volna-e
az,
ha
ő
pénteken
nem
je— Külön élelmiszerjegyek a s z e g é n y e b b
17862 korona, 1199 koronával kevesebb, mint
lenne
meg
az
adókivető
bizottság
ifelebbezési
n é p o s z t á l y részére. Budapestről jelentik: Pénaz elmiult évben, városi fogyasztási adópótteken .délelőtt a KözAelmezési 'Hivatalban tárgyalásán?? Tudni kell, hógy Nagy (Endrelékban 5935 korona, 53, városi fogyasztási illetékben 8449 korona, 266, kövezetvámdijban
11920 korona, 2371 koronával kevesebb hidvámdijban 9940 koront, 2999, helypénzdijban
10196 korona, 7, vágóhídi díjban 22234 korona, 5182 koronával több, mint a mult évben.
Szeptemberben
igy alakultak a város jöveIgazgató: VASS SÁNDOR.
Telefon 1 1 - 8 5 .
delmei a főbb javadalmi ágakban: Befolyt
állami bor és 'husfogyasztási adóban 20124
korona, 3636, városi fogyasztási adópótlékban 4663 korona, 1059, városi fogyasztási ilSzombaton és vasárnap
letékben 6819 korona, 1308, kövezetvámdijban
10673 korona, 350 koronával kevesebb, hidvámdij'ban 7968 korona, 1203, vágóhidi díjban
világhírű regénye filmen
20.445 korona, 7090 koronával több. mint az

OEZO

Jókai Mór

Nincs
II. b e f e j e z ő rész 4 felvonásban.
Filmre átdolgozta és rendezte: Wiíheím Károly.
Főszereplők:
Evila Eveline
ftartens
Valéria
Berend Iván
S o m i a y Arthur
Kaulmann Félix bankár F e n y v e s s i Emil
Sáffrán Péter
Szöreghy Gyula
Angéla
M a r s o n Ssa
Sámuel apát
Balassa Jenő

Előadások pénteken és szombaton 6, féí 8 és 9,

csúnya nő, mióta a Diana - alabástrompuder és a Diana krém létezik. Ezeknek a
csodaszereknek a használatától eltűnik a
szeplő, pattanás, mitesszer, arcfolt, A női
szépségápolás terén csodálatraméltó forradalmat idéztek elő ezen készítmények. A

drágaság
nem érintette a Diana - készítményeket,
prőbadoboz vagy tégely ma is csak 1 K.
Nagy doboz vagy tégely 2-50 K. A Dianapuder és krém használatától olyan lesz
az arc, • mintha csak tejben ftirösztötték
volna meg.
Mindenütt kapható!

Főelárusitóhely:

vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 érakor.

Diana Kereskedelmi Rf.

20 K.,
Ha I n ás? a l t ' P á í , o I y> 2 - ~ > Z á ö ! >' c 5 - 50 > r- h e | y
U d l p i O l i . 11. h e l y i . - , K. III. hely
.70 fül.,

Budapest, V., Nádor-utca 6 . s z á m .

Szeged, 1917. október 20.
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elmúlt évben. A jelentést a bizottság tudomásul vette.
— Őrült asszony a királyi kastély kSrü\.
Bécsből jelentik: A séhönbrunni királyi kastély őrségének feltűnt, liogy a kastély körül
gyanúsan viselkedik egy asszony. Igazolásra
szólították ifek Azt mondotta, hogy Hdhenlohe
•herceg felesége, és a királlyal akar beszélni.
Az őrség hivta a mentőket, akik az asszonyt
a kórházba szállították. A kórházban megállapították, hogy az asszony megőrült.
— Elégedetlenség az uj vasúti díjszabások miatt. Budapestről jelentik: Az u j vasúti
személydijszabás egyes rendelkezéseit széle*
körben elégedetlenséggel fogadják. Leginkább
kifogásolják a viteldíj kedvezmények megszüntetését. Az nj díjszabás szerint ugyanis
tornászcsapatok és középiskolai növendékek
kirándulásainál megszűnik az eddigi díjkedvezmény, sőt megszüntetik azokat a díjkedvezményeket is, amelyek kisgazdák csoportos utazásainál és a munkások kéziszerszámainak szállításánál eddig engedélyeztek. Sérelmesnek t a r t j á k azt is, hogy a díjszabások
emelésénél a tarifabizottságot nem kérdezték
meg. A bizottság tagjai egyébként szabadjegyet kapnak, amelynek kiállítási diját ötszáz koronára emelték föl. A jegyek elnevezését. osztrák-magyar szövetségi jegyre változtatták.
— Halálozás. A felsővárosi polgárok nagy
népszerűségnek örvendő, szeretett kástora,
Erdélyi Sándor, szerdán délután 67 éves korában váratlanul elhunyt. Halálhíre mindenütt őszinte részvétet keltett és családját az
ország minden részéből fölkeresték részvétnyil'vánitásokkal, mert Erdélyi nevét az egész
Országban ismerik, munkáiból, amelyekkel
különösen egyházának tett nagy szolgálatot.
Temetése pénteken délután folyt le az egész
Felső város részvétének imponzáns megnyilvánulása mellett. A temetési szertartást Várhelyi József prépost-kanonok végezte.
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vasárnapig,

október 19-töl 21-ig

a magyar filmgyártás gyöngye

dráma az orosz élet mélységeiből 4 részben.

Irta: D o s z t o j e v s z k i j .
Személyek:
Raskolnikov . . Tóth Józef
Sonja . . . .
Góth Annié
Marmeladov . . Lajthay Károly
Marmeladovné . Bázsony Lilla
Porfirius vizsgálóbíró Deésy Alfréd.
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Előadások d . u . 6, fél 8 é s 9 óra r c r , vasárnap d.
u. 2 órától folytatólag. Jegyek előreválthatók
d. u. 4 órától vasárnap fél 2 órától kezdve

— A háziezred visszahelyezése. A nagyváradi Szabadság i r j a : „Rimler Károly polgármester tegnap meghívót kapott a németmagyar-osztrák bajtársi szövetség ülésére, a
melyet október 20-án és a következő napokon
tartanak (Bécsben. A polgármester elhatározta, hogy a bécsi ut alkalmával személyesen
keresi fel Stöyer-Ste'mer
hadügyminisztert,
hogy vele a 37-esek áthelyezéséről tárgyaljon.
Tekintettel arra, hogy báró Szurmay honvédelmi miniszter igen melegen ajánlotta a hadügyminiszter figyelmébe a nagyváradiak ezírányu kérelmét, valószínű, hogy a polgármester személyesen előadott érvei nagyban
siettetik ebben a kérdésben a régen várt
döndést." — Ha a szegedi polgármester utaznék Bécsbe, ha a szegedi polgármester keresné fel Bécsben a 'hadügyminisztert, szórólszóra közölhettük volna ezeket a sorokat mi
is. A párhuzamot érdekessége kedvéért megemlítettük.
— Iskolás gyermekek peraelyezéae. A
Tanitpk Háza javára, mint ismeretes, a múltkoriban a Széchenyi-téren népünnepély volt.
A tanács a népünnepélyt csak oly feltétellel
engedélyezte, hogy iskolás gyermekek ne perselyezzenek. iGyarmathy János rendőrtiszt
jel értést tett arról, hogy az iskolás gyermekek
a népünnepélyen perselyeztek. A jelentést dr.
Szalag József a tanács elé terjesztette, amely
egyik közelebbi ülésén fogja tárgyalni ezt az
ügyet.
z?— A nyugdijasokhoz. A ke'pviselőházban
a napokban tárgyalják az állami és egyéb
köztisztviselők részére november 1-től folytatólagosan engedélyezendő fizetési pótlékra
vonatkozó kormányjavaslatot. Minthogy ebben a nyugdíjasok teljesen mellőztettek, sürgősen szükségessé vált, hogy utóbbiak az országgyűlésen további kielégítő segélyezésük
érdekében szót emeljenek. Felkérem ennélfogva az állami, államvasút! és városi nyugdijasokat és özvegyeket, hogy e végből vasárnap, október 21-én délelőtt fél 12 órakor a
városháza nagytermében! megtartandó értekezleten minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Mikes Gyula.
— Miért sötét a város. Több oldalról felhangzott az a panasz, hogy Szeged utcái sötétek, ami különösen a betörőknek, tolvajoknak kedvez mesterségük folytatásánál. Nem
érdektelen ezért közölni, hogy miért sötétek
Budapest utcái, amiről a budapesti gázgyár
igazgatója a következő felvilágosítást adta:
—• Az elmúlt tél óta ötvenhat százalékkal redukálták az utcai világítást, most pedig
a közvilágításnak további 20 százalékos redukciója folyik. A régi megállapodás az volt,
hogy a féléjijeli kikapcsolásu lámpákat meg
sem gyújtjuk, ez azonban nem vált be, mert
a helyszíni viszonyokhoz kell alkalmazkodnunk. (Most helyszíni bizottságok j á r j á k be a
várost és azok állapítják meg, hogy az egyes
utcákban még hány lámpával kevesebbet lehet égetni. Ha igy haladunk, nemsokára már
•csak irány lámpák lesznek.
— A világítás szertelen redukciójára az
osztrákok és németek kényszerítenek bennünket. Csak akkor hajlandók nekünk szenet adni, ha meggyőződtek arról, hogy nem pazaroljuk. Helytelenítették, hogy mi, — szerintük — taxuriózusan világítunk, mig ők a legszükségesebbre szorítkoznak. Azt hangoztatták a szénbizottságnál folytatott tárgyalásoknál, hogy ha már ellátnak bennünket szénnel, joggal elvárják a legnagyobb takarékosságot. Ezzel szemben a valóság az, hogy náluk aránytalanul jobb a világítási tavaly télen Bécs és Berlin utcái ragyogóan voltak világítva, mig mi most is sötétben botorkálunk.
— A fűtőanyag hiánya miatt rendes
közvilágításról szó sem lehet. A készletek csekélyek és csak igen kevés szén érkezik. A gázgyár karvini osztrák szenet basznál, a szükségletet azonban nem tudjuk megkapni. Állandóan harminc százalékkal kevesebb a kész-

letünk a szükségletnél. A gázgyár széuollátását a Szénbizottság vette a kezébe, de nem
tudja a kellő eredményt felmutatni. Mi folyton sürgetjük a nagyobb importot, mert félő,
liog.v megakad az üzem. Az eddigi tapasztalatok szerint a kilátások inkább a viszonyokrosszabbodása, mint javulása mellett szólanak.
Ami Budapestre áll, az a légszeszgyártól nyert információ szerint áll fokozottabb
mértékben Szegedre is.
— Október 22-én kezdődik a gabonarekvirálás. A polgármesteri hivatal jelenti: Az
élelmezésügyi miniszter értesítette a város
hatóságát, hogy a gabona- és kukorica rekvirálást október 22-én meg kell kezdeni. A rekvirálás megkezdésével egyidejűleg megszűnik mindenkinek a tengeri-vásárlási joga.
— A l e í l n d e r M., a hírneves illuzionista
szombaton és vasárnap délután két ifjúsági
előadást tart, mindkét napon fél 3 és 5 órai
kezdettel. Vasárnap este negyedkilenckor a
felnőttek számára lesz fényes és élvezetes műsorral előadás.
— A szabadkai rendörök felmentése. A
honvédelmi miniszter az ujabb felterjesztésekre az összes szabadkai rendőröket, egyetlen polgári rendőr kivételével, fölmentette.
— Meghívó. Hüvelyes Paprika Beváltó Iroda
Szövetkezet szervezésére és alakuló gyűlésére a
Haditrménv igazoló jegvével bíró feldolgozó
nversáru (hüvelyes) paprika albizománvosai f.
hó 30-án délután fél 4-re a Szegedi Kereskedelmi és fpataamara gyüléstermébe meghívatnak. Dimand Frigyes.
— Eredeti modell szinházi és utcai blonsek,
costümkaíapok, alsóaljak méltányos árban
kaphatók G r a n e r Róza u t ó d a műtermében
Somogyi-utca 22. Ugyanott anvag hiányában
kelmék faconírozásra elfogadtatnak.
— Ékszereit javíttassa és alakíttassa a
„RoyaF-kávébázza! szemben íevö „Temesvári" aranyművesnél.
-•:>!W9a*«ssMawaa>SBa9saHaaeBnsaa4uas«aa»c«BM«tt»*tiaier

hivatalos orosz jelentések
a németek sikereiről.
Stockholm, október 18. Az orosz vezérkor jelenti 17yéről: Az ellenség folytatja a
Moon szigetén elért sikerének kihasználását
és elvágta az összeköttetést az Ösel szigetén maradt csapatunkkal, amelv igy elveszettnek tekinthető. A tengerészeti vezérkar
jelentése szerint az ellenség a tiszta és nyugodt időben számos felderítő repülést végzett, különösen a keleti-tengeri szigetek vidékén. ahol repülőink szembeszálltak az ellenséges jármüvekkel. A légiharcban Safrínov
nevű repülőnk lelőtt egy német aeroplánt, a
mely vonalainkon belül zuhant le. Egy Zeppelin átrepülte a Moonsundot Az előző napon űrhajóink lövéseket váltottak az ellenséges torpedónaszádokkal. Az ellenség igyekszik Ösel szigetén elért sikerét kihasználni
és fejleszteni.
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SzAK—Aradi MTE bajnoki mérkőzése
Vasárnap délután megmérkőznek újból a szegediek a bajnokaspiráns AíMlTlE-vel a bajnoki két pontért. Ezen mérkőzés eredménye
nagy befolyással' lesz a SzAK helyezésére,
mert győzelem esetén szinte biztosan első lesz
az őszi forduló bajnoki listáján. A meccs igen
hevesnek, egyenlő erejű csapatok küzdelmének ígérkezik. Tudvalevőleg igazolatlan játékosok szerepeltetése következtében
megsemmisített mérkőzés megismétlése lesz ez az
aradiak hibájából, azonban a bajnoki két
pont a szabályok értelmében a győztest illeti
meg, minélfogva a SzAK erősen készül a küzdelemre, hogy eddigi eredményeit el ne homályosít sa.
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színház

Bérkocsi viteldíj szabályzat.
A városban nappal.
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Előadások kezdete fél 8.
Szombaton: Miksa Ilona felléptével. Traviata. Opera
háromharmados.
Vasárnap délután : Tatárjárás. Operett.
Vasárnap este: bérletsziinetben. Névtelen
asszony.
(Madaina X) Diáma.
Hétfőn: Miksa Ilona felléptével. Traviata. Opera páros
egyharmados.

Kamarazene-est. Jelentettük már, hogy
egv miivésztársaság, amelynek tagjai jelenleg katonai szolgálatot teljesítenek, sorozatos jótékonycélu kamaraesték
rendezésére
vállalkozott a Vöröskereszt Egyesület javára. Az első kamarazene-est november 6-án
lesz a Tisza-szállóban. Jegyek 8, 5. 3 és 2
korona árban szombat reggeltől kezdve válthatók Várnay L. könyvkereskedésében, a
IJcIntagyarország
kiadóhivatalában.
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AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:
Szombaton : Roszkolnikov Dráma 4 felvonásban.
Vasárnap; Roszkolnikov. Dráma 4 felvonásban.

A VASS MŰSORA:
Vasárnap: Milliók megváltója.

AZ APPOLÓ

Dráma 5 felvonásban.

MŰSORA:

Vasárnap: A Taylor fivérek. Detektivdráma 3 felvonásban és A barátnőm barátja. Vígjáték 3 felvonásban.

— A Fekete gyémántok. Háromszor töltötte
meg tegnap a Korzó-mozi nézőterét a Fekete
gyémántok második részének bemutatása. 'Ez
a gyönyörű magyar film a legszebb
Jókhiregéuyi vetíti vászonra, magyar levegő árad
ki a képekből, magyar alakok elevenednek
meg előttünk. Jókai ragyogó fantáziájának
nagyszerű alakjai. Az első rész által felkeltett, művészi hatás, ebben a részben betetőződik. A bonyodalom kielégítő megoldása, a
színhelyek pazar rendezése és nagyszerű fotográfiái, a szebbnél-szebb tájak és bányajelenetek egymásutánja, a színészeknek, különösen Somhnjnak, a Nemzeti Színház tagjának valósággal szuggesztív játéka, mindez
hozzájárul ahhoz a művészi összbenyomáshoz,
amilyent eddig sem külföldi, sem magyar film
nem hagyott a néző lelkében. A kép még
szombaton és vasárnap látható a Korzó-moziban.
Felelős s z e r k e s z t ő : Pásztor József.
Kiadótiiajdomos: Várnay L.

Széchenyi-tér
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A P R Ó H I R D E T É S E K

Várakozás.
Egy órai várakozás nappal . . . .
3.20
230
Egy órai várakozás éjjel
. . . •
4.30
2.60
Háromnegyed órai várakozás nappal .
2.30
1.70
Háromnegyed órai várakozás éjjel
.
3 20
2.—
Fél órai várakozás nappal . . . .
1.70
1.20
Fél órai várakozás éjjel
2.60
1.40
Egy negyed órai várakozás nappal .
1.20 —.60
Egy negyed órai várakozás éjjel . .
1.70 —.80
A bérkocsiba be nem férő poggyászért lia az 25
kilogrammot tul halad, darabonkint 60 fillér.
Ezen viteldijszabálynak minden bérkocsiban kifüggesztve kell lennie.
A körtöltésen kivüli területre a viteldíj szabad alku
tárgya, kivéve a belvárosi temetőt, ahova ezidöszerint
való rendes fuvardíj fizetendő.
Szeged, 1917. évi szeptember hó.

I z z a d v a l a m e l y testrésze? Ugy használ|a s
dr. Leinzinger-féle kipróbált s-ert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér. 250

F á j ó s íosárs? vegven
mielőbb a hires Lein-i ger-féle f o g c s e p p f c ő
üvegje 70 fillérért kar>batő Leinzinger
Qyv a
gyógyszertárában Szered,
Széchenyí-tér.
250

G y o m o r balosok dicsérik a Leizinger-féle
gyoiíiorcsepn jó hatását.
Üvegje 1 koronáért kapható
Leinzinger Qyuia,
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér.
250

£ ícrsan elmúlik a Lelt z.nger-féle „ C h i n z 51 -1 js z e s z * által. Ára K 3.—
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Legfőbb haffestö m
órsiágosan elismeri Leinzinrer féle. Ára 4 korona.
Kaphaió Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi.tér.
251

'„áthallás, lisjkoroa

r a j ő s z ü l és e ü e n
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle
„Hajrestorer!.
használja.
Ára
2.—
Kapható Leinzinger Gyula
ygőgvszertárában Szeged
Széchenyi-tér,
250

legjobb y . y .
gyártmány.
Kapható

Dr. Szalay József,

Sebők Mihály, vasüzletében
Szeged, Valéria-tér.

főkapitány.

Elegáns kivitelű

élő- és mükoszoru kapható
Ormcsák fóiklésné
élő- és művirág üzletében
Szeged
S z é c h e n y i - t é r 17. — Teleion 1 5 - 6 7 .

k ö n y v s z e k r é n y e k , í r ó a s z t a l o k , foHáló- és ebédlő-berendezések, telokt ü k r ö k , képek, gramofonok,
16. szám.
f a l i ó r á k , székek, asztalok s
K E N D E R E S I N E L , Feketesasa-útca
Keleti-palota, Telefon 8 3 6 .
egyéb bútorok k a p h a t ó k :

Zálogcédulákat és régi ékszereket legmagasabb á r b a n vesz.

legmegbízhatóbb cég. sí
Legolcsóbb beszerzés! forrás.

Telefon 8 5 4 .

Egész napra nyáron reg. 6-tól este 8-ig 37.— 2 6 5 0
„ télen reggel 6-tól este 6-ig 5 7 . - 26.50
Félnapra nyáron reggel 6-től déli 12-ig 18 60 13 20
télen
18.60 13.20
„
nyáron délután 1-től este 8-ig 18.60 13.20
téI
_ »
en
„
„
„ *
18.60 13.20
3 20
5.30
Egy órára
1 .—
1.20
Minden további negyedórára . . .
Ha a bérkocsi használata félórát nem
2.30
1.40
vesz igénybe
2.60
1.70
Félóráért
4.10
2.40
Háromnegyed óráért
Éjjel ezen dijaknak felével több fizetendő. A nappali idő nyáron reggel
6 órától esti 8 óráig, mig télen reggel
6 órától esti 6 óráig terjed, ha napközben megfelelő szünidő nem volt,
délben egy órai szünettel.
Nov. 1-től márc. 31-ig van a téli időszak.
Meghatározott szállítások.
Temetéseknél a szokott várakozás is
beleértve, oda és vissza összesen
10.70
6.50
Téli vagy nyári táncvigalmaknál a városon kívül, de a körtöltésen belül és
az ujszegedi vigadóhoz oda és vissza
5.30
3.80
Téli vagy nyári táncvigal. a városban
4 30
2.60
Baromvásárba vagy vissza fizet, fuvar
5.30
3.20
Baromvásárba oda és vissza félórai várakozással
7 90
4.30
Lóverseny alkalmával a lóversenytérre
vagy vissza
.
16.— 10.70
Táncvigalmak alkalmávai Kállay-ligetbe,
oda vagy vissza
. . . . . .
6.50
4.30
A negyedórán tul való várakozás, valamint a hidvámdij Újszegedre való
hajtásnál oda és vissza, vagyis kétszer
Újszegedre való hajtásnál csak egyszer fizetendő a megrendelő által.
A vaspálya indóházakhoz vonatérkezés
vagy induláshoz oda vagy vissza 25
kg. teherrel nappal . . . . . .
4.30
3.30
Ugyanaz éjjel
530
3.80
Az ujszegedi állomáshoz nappal . .
4.3©
3.20
Az ujszegegi állomáshoz éjjel . . .
5.30
3,80
A gőzhajó állomáshoz I. ker. nappal
2.60
2 30
A gőzhajó állomáshoz I. ker. éjjel
.
3 80
2.t0
A többi kerületből nappal . . . .
4.30
2.60
A többi kerületből éjjel
5.30
3.20
Az egyik indóháztól a másikhoz nappal
6.50
4.30
Az egyik indóháztól a másikhoz éjjel
9.60
6.50
Lakodalomra
10.70
7.90

Superiör príma K I 7 . —
Caramella
K 18.—
Kapható Bokornál Valéria-tér.

férfi és női divatcikkek
legnaguobb raktára. —

Csekottics-u. 6.

Szeged, 1017. október 20.
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Szíves tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek, hogy
vegyiruhatisztitó és kelmefestő üzletemet november elsőtől
Attila-utca 10. alól, Mikszáth Kálmán-utca 9. szám alá Valériatér sarokra helyezem át. Kérem jövőben Is a nagyérdemű közönség b. pártfogását.
LlJCZa SÓZSef

Telefon 85.1,

Nyomatott.Várnay L. könvnyomdájában, Szeged, Kárász- utea 9,

vegyiruhatisztitó és kelmefestő.

