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Csütörtök, november

Oroszországban egységes
kormányt alakítanak.
Kompromisszum készül a bolsevikiek és a többi
pártok között. Hat nap előtt érkezett meg a bolseviiki
államcsíny sikeréről szóió szenzációs jelentés és azóta vége-hossza sincs az Oroszországból jövő legeilentétesebb híreiknek. Mihelyst kiderült, hogy a bolsevikiek gyors
érvényre iufása nein járt együtt a polgári
pártoknál szokásos eiv-ieladással, hanem
ezek továbbra is programjuk első pontját:
a gy ors béke megkötését forszírozzák, az
antant-hatalmak mindent elkövettek, hogy
Kerenszki áldemokráciáját ültessék vissza
Oroszország nyakára és az uj uralmat kompromittálják.
Egy berlini jelentés világosan» megadja
okát annak, hogy miért nem lehet egyelőre
az oroszországi eseményekben tisztán látni. Az antant-sajtó túloz, ferdít és hazudik,
hogy eltussolja az orosz polgárháború igazi
jelentőségét és a közeledő 'békejelenségeket
ismét fantasztikus távlatba helyezze. A
semlegesek
jelentései
megbízhatóbbak
ugyan, de ezek is mire Németországon keresztül eljutnak hozzánk, olyan retortákon
szűrődnek át. amelyek kevésbé alkalmasak
arra, hogy a bolsevikiek belső radikalizmusának igazi fajsulyát tárgyilagosan mérlegelhessék.
Legmegbízhatóbbak még és igy legjobban megvilágítják a helyzetet azok a
jelentések, amelyek a mi sajtóhadiszállásunkról vannak keltezve. Késő éjszaka is
éVkezett a sajtóhadiszállásról egy jelentés,
amelyből kiderül, hogy Oroszországban a
meddő belső harcok után a békés megoldást
keresik és olyan egységes kormány létesítésién fáradoznak, amely az összes pártok a t koncentrálná a hatalmon levő bolsevikiekkel. Ez a fontos elhatározás csak egy
kompromisszum szükségszerűségéből bontakozhatott ki. A jelentésből az is kiderül,
hogy a kompromisszum magában foglalja
a bolsevikiek főbb p r o g r a m j á t : a gyors,
általános békét és a földosztást.
SAJTÓHADISZÁLLÁS, november 14.
Az orosz főhadiszállás a következő felhívást
közli november M-ikén délelőtt 8 óra 36
perckor:
Mindenkihez!
Az anarchia elleni sikeres harc válságának azonnali elintézése Irdekében,

továbbá minden demokratikus erőnek á
jogot fenyegető veszedelemmel szemben való összefogása és a nyugalomnak és egységességének a fronton való
f a i tartása érdekében a hadsereg főbizottsága támogatja egy egységes kormány alakítását, amelyben a nemzeti
szocialistáktól kezdve a bolsevikiekig,
helyet kap valamennyi párt, az alkotmányozó országgyűlés
haladéktalan
összehívása, az általános békére vonatkozó azonnali javaslat és a földbirtokoknak a földbirtok-bizottságnak vajtó
átadása alapján.
Pekrestov,
a hadsereg főbizottságánaík elnöke.
ROTTERDAM, november 14. A Morningpost jelenti: Az orosz fővárost most a
legforgalmasabb közlekedési pofotokon barrikádokra felállított géppuskákkal kormányozzák. Lenin felkelése katofoai operációhoz hasonlít. A kormány mellé pártolt tengerészek és szárazföldi katonák fegyelmezettek és feltétlenül megbízhatók. Az uj
helyzet a Kerenszki uralma alatt felnnállott
zavaros állapotokhoz képest határozott Javulást mutat.
BERLIN, november 14. Az orossz belső
háborúról ideérkező táviratok homlok-

egyenest ellenkeznek egymással, asze;.ní,
hogy Rotterdamon, vagy Stockholm on
keresztül érkeznek-e. Az angol fővárosból érkező birek a mlakszimallsták helyzetét egyíöl-egyig rosszínak mondják. Á
Stockholmon át, mindenesetre több bizalmat érdemlő jelentések, Lenin kormányalakítási tárgyalásairól adnak hírt. Ugyan 1
csak Stockholmon át jelentik, hogy a bolsevikiek nagy hazaárulás! pört indítanak
a régi kormány elfogott miniszterét ellen
és kétségtelen, hogy Kerenszkit kézrekerltése után rögtön ki fogják végezni.
LONDON, november 14. Ajz orosz
'nagykövet kijelentette^ hogy nem ismer! el azt az áruló bandát, amely Pétervárott ideiglenesen felülkerekedett.
HÁGA, november 14. Japán és Kína
háborút üzent Oroszországnak és az
antant megbízásából büntető ekszpedlciót fognak küldeni a szerződésszegés
megtorlására.
Berlin, november 14. Az orosz határról
jelentik: A szovjetek főtanácsa végrehajtó'
irodát szervezett, amely a további i n t é z '
kedésig átveszi az államügyek
vezetését.
Az iroda vezetői Lenin, Troökij és Dhan.
Az első ülésen döntő rendszabályt léptetnek életbe a háború és a béke .kérdésében.
Küldöttséget választottak, amely a frontra
utazott, hogy első sorban a fegyverszünet
kérdését tisztázza.
London, november 14. A Timse jelentése szerint a távirati összeköttetés Pétervárral ismét helyreállott. A francia kormány
pétervári követétől. Nulenstő! táviratokat
kapott.

Hivatalos jelentés Kerenszk vereségéről.
' LONDON, november 14. (Reüter-jelentés.) Kerenszki állítólagos vereségéről
szóló drótnélküli jelentés teljes egészében
igy szól:
A Kerenszki és Kornilov Vezetése alatt
álló ellenforradalmi csapatokat tegnap a forradalmi hadsereg elkeseredett harcok közben Csarszkojeszelónál teljesen megverte.
A forradalmi kormány 'nevében megparan-

csolom, hogy a forradalmi demokrácia minden ellenségével szemben ellenállást tanúsítsatok és minden szükséges intézkedést
megtegyetek Kerenszki letartóztatására. —
Ezennel megtiltok minden hasonló kalandos
vállalkozást, amely a forradalom sikerét és
a forradalmi hadseregek győzelmét veszélybe hozhatná. M u r a j e v , a Kerenszki ellen
harcoló csapatok főparancsnoka-

A Lenin-pártiak a békéért küzdenek.
Rotterdam,

november 14. 'A Daily Teíe-

graph jelenti P é t e r v á r r ó l : Ssok katona csak
békét ókat, semmi
•akar Kerenszki
len karcolni.

mást

és éppdly

kevéssé

cáfipatai, mirit a németek

nult be Péter várra, hogy a védelmi harcban
részt vegyen.
Kopenhága. november 14.
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A matrózok azonban folytatni

ról érkezett szökevényekkel és matrózokkal

akarják a harcot az ideiglenes kormány ellen. Vasárnap este néhány ezer matróz vo-
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r

í

•

Kerenszki, Kornilov és Kaiedin
szövetkezése.

Kopenhága, november 14. Haparandáiból
jelentik: Kaiedin tábornok kijelentette, hogy
a kozákok továbbra is Kerenszkit támogatják és visszaállítják az ideiglenes kormány
hatalmát. Adig is a kozákterületeken ők ve-
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szik át a kormányhatalmat. Kerenszki. kornilov és Kaiedin manifesztumot irtaik alá, a
melyben kijelentik, hogy az orosz birodalom
jövendő központja Moszkvában és NovoCserkaszban lesz. Az utóbbi a kozákok régi
fővárosa, liir szerint a kozákok megszállták
Kievet. (M. T. /,)

Ellentétes jelentések a polgárháború kimeneteléről.
Stockholm, november 14. A Svéd Távirati Iroda jelenti: Három napi megszakítás
után a Pétervárai való távirati forgalom ismét megindult. A szombaton és vasárnap
lefolyt véres harcok után az orosz fővárosban a nyugalom ismét helyreállott. A lapok
újból megjelennek.
Leninék mögött 50.000 katoca és matróz
állott. Kornilov vezetése alatt jelentékenyebb
lovascsapatok vettek részt a harcban, különösen kozákok, akik véres küzdelmek árán
nyomultak t e Pátervárra, amelynek helyőrsége a matrózok kivételével megadta magát
Kornilovnak. A bolsevik! matrózok azonban
megszállva tartották a munkásnegyedet és
amikor erősítést kaptak, leverték Kornilov és
K&rénszki
csapatait.

alapján Haparandába érkezett oroszországi
utasok előadását közlik, akik elmondottál-',
hogy Kerenszki teljes győzelmet a r a t o t t , és
Pétervár ünnepelte Kerenszkit. Kaledint és
Kornilovot. Az utasok ' még elmondották,
ihogy valamennyi pétervári csapat Kerenszki
hez csatlakozott és liog\ Lenint letartóztatták.
A mindig kitűnőm, értesüli, stockholmi
Socialdemokraten jelentése szerint Kornilov
lovasságával, főleg kozákokkal, behat It P é tervárra, ahol különösen, a Newski P r o pékten véres utcai -harcokra került a sor. Az
ant y : "''-"e+ségcf érintkezésbe léntek Kor nilovval. A bolsevikiek a munkásnegyedbe voTw't"k vksza: Kerenszki Gatsinában ta r tózdodik c arokainál.

Berlin, november 14. A Vossiseihe Zeitung-nak jelentik Stockholmból november
12-iki kelette 1 : Verohovszki tábornoknak, aki
Berlin, november 14. Az első összeütköcsapatok élén Lugába ment, hogy Kerenszki
zés a bolsevikiek között vasárnao történt é s
zászlóaljai
előtt elállja a Pétervár felé veRerei'szkinek -némi sikere volt iiavan, de
végleges győzelmet
nem diíatott.
A hétfői zető utat, nem sikerült ez a terve. A tizennap folyamán tovább-folytak a harcok, illet- kettedik hadsereg, amely Kerenszki mellé
ve ujabb, harcok támadtak, amelvek átnyúl- csatlakozott és amelyet maga Kerenszki veták m á s n a p r a is és Kerenszki döntő veresézetett, elfoglalta Gatsinát. Ennek következtégével
végződtek.
ben Carszkoie Szelő -és Pavlovszk között ütA ma reggeli berlini lapok ellentmondó
híreket közölnék az orosz polgárháborúról. , kőzetre került a sor a Péter várról szem-beÁ Berliner Tagebiatt ko-penlhágai jelentés \ jövő bolseviki csapatokkal.

A kadetfpárlíak véres harca a boSsevikiekkel.
Berlin, november 14. A Daily News a
következő, hétfőről keltezett táviratot kapta
Péter várról':
A kadettpárt ÍI1 cl Hü Ha k a hirnek a h a tása alatt, hogy Kerenszki csapatokkal közeledik Pétervárhoz, a táviró hivatalt, a postaépületet, a Vladimír katonai iskolát -megszállották, de véres veszteségükkel
ki\\é\ték
őket ezekből az épületekből. A Vladimír katonai iskolát tábori ágyukból reggeltől délután három óráig bombázták. A kadetípártiak vitézül védelmezték magukat a túlerő
ellen és súlyos veszteségéket okoztak ellenfeleiknek. Később nehéz ágyút hoztak a bolsevikiek segítségére, mire a vörös gárda emberei behatolhattak az iskolába.. Dühös közelharc támadt erre, amelyben sok kadettpártit
megöltek, vcagy rettenetesen megsebesítettek.
A holttesteket az utcára dobták, ahol a néptömeg még a holttesteket is meg akarta lin-

cselni. Végül az életbenmaradottakat elvitték
a börtönbe. A telefonközpont épületét szintén órák hosszáig ostromolták. Végül azonbdn a kadettpártiak itt is kénytelMdk
\\ollak
mtagukat megadni, (M. T. I.)

Orosz lapok Jelentései.
Stockholm, november 14. Maxi n Gorkij
lapja, a Novoje Sizn a Lenin és Kerenszki
csapatai között lefolyt harcról a következőket i f j a : Km-mszkinek 5000 főnyi lovassága
vo't, de a gyalogsága igen kevésnek bizonyult; A bolsevikiek nagy erősítéseket kaptak Révaiból és az északi frontról. — A Volta Narodna cimü lap jelenti: A Lenkékhez
hü helyőrségek egy része eteáncolta magát
a Kremlben és rálőtt Kerenszki csapataira.
Formális harc fejlődött k i . A lap. amely. Kerenszki pártján van. a következő felhívást
közli: 'A bolsevikiek romlásba
döntötték
Oroszországot. Polgártársak, fel a h a r c r a !
Gyülekezzetek a jóléti bizottság körül! Éljen
az alkotmányozó gyűlés! •

Wilson a monarchia béketörekvéseiről.
AMSTERBAM, november 14. (Reuterjelentés.) Wilscfl elnök beszédet mondott
az amerikai munkásszövetség évi közgyűlésén.

őket) hogy Németország vazalusaivá lesznek, Ők azonban nem akarják nemzeti öntudatukat és büszkeségüket az elnyomatásnak kitenni. Nagyon meglep, hogy egy olyan
— Ez a harc döoitö híarc — mondotta — embercsoport, mint most Oroszországnak
a régi hatalom és az uj szabadság elvei kö- bizonyos körei, azt hiszik, hogy minden
Németország
zött. A központi hatalmak egyike, amely veszedelem nélkül élhetoek
oldalán.
Semmi
kifogásom
nincsen
a békeinkább kívánja a békét, mint e csoport vezető hatalma, már s o k , javaslatot tett ne- vágyak törekvései ellen, csupán az ügyefogyottakat kifogásolom.
künk és ti tudjátok, hogy ez mit jelent. Azt
jelenti, hogy ennek az országnak a népei j
Wilson azzal fejezte be beszédét, hogy
tudják, hogy az a veszedelem fenyegeti ' House ezredest, a legnagyobb békebarátof

Szeged, 1917. november 15.
Európába küldte, de nem azért, hogy a békéről tárgyaljon, hanem hogv meglássa,
hogyan lehetne a háborút megnyerni.

A Painüsvé-kormány
megbukott.
PÁRIS, november 14. A Havas-ügynökség jelenti: A katonai és diplomáciai helyzet tárgyában beterjesztett
interpellációk
letárgyalása után a kamara 250 szavazattal
192 ellenében napirendi indítványt fogadott
el, ' melyben bizalmat szavaz a kormánynak. Az ülés utám a Pahilevé-kormány benyújtotta lemondását.

A M S T E R D A M : A Tinres-nek jelentik
Tokiéból: Az oroszországi események Japánban 'nagy nyugtalanságot keltenek, T e rauohi • gróf felfüggesztette a h a d g y a k o r latok megtartását. Általában azt
hiszik,
hegy Japán á szövetségesek
kívánságára
fog cselekedni.
AMSTERDAM:
Lloyd George párisi
beszéde angol politikai .körökben nagy feltűnést keltett. Azon a nézeten vannak, hogy
h a ilyen beszéd egyáltalán szükséges volt,
azt az angol alsóház titkos ülésén kellett
volna elmondani. A miniszterelnök állása
megingott.
LUGANO: Faviole tábornok az angolfrancia hadsereg koncentrációját Lombardiában befejezte. Már megkezdődött a második h a d s e r e g szállítása is.
LUGANO: Diaz tábornok napiparancsban közli, hogy átvette az olasz h a d s e r e g
főparancsnokságát és kijelenti, hogy számit valamennyi katona hűségére és ömmegtagadására.
P Á R I S (Havas-jelentés): Painlevé a
francia kamrában nyilatkozatot olvasott fel,
amelyben hangsúlyozza, hogy a legutóbbi
idők m é l y r e h a t ó eseményei folytán kötelessége a k o r m á n y n a k , hogy nyilatkozzék. Az
egyik esemény az, hogy a pétervári túlzók
átmenetileg ha tabunkba kerítették az orosz
•fővár-est, bár a legutóbbi jelentésekből kiderül, h o g y az ideiglenes k o r m á n y a hatalm a t helyre tudja állítani, de a rázkódás
-utóhatásai még egy ideig érezhetők lesznek. A második esemény, hogy a keleti
fronton bc-á-íió szünet a német hadseregeknek lehetővé tette számos hadosztályt az
olasz frontra küldeni. Az olasz északkeleti
arcvonalat ínég ki nem derített körülményék között áttörték. A második olasz hadsereg sajnálatos visszavonulása ajkaim "val
jelentékeny veszteségéket szenvedett. A
velencei t a r t o m á n y szabadon állott az ellenség betörésére. Anélkül, hogy hívásra
vártai volna, francia csapatok siettek oda
és az olasz fronton oly mozdulattal foglaltak helyet, amelynek gyors és pontos v é g rehajtása dicsőséget keltett. M a már angol
csapa Tömegek is igyekeznék az
Alpesek
túloldalára.
S A J T Ó H A D I S Z Á L L Á S : November 14iikén este jelentik: Olaszországban semmi
l é n y e g e s változás. Keleten nincs újság.
BERLIN (Esti jelentés): Nyugaton és
keletén nem volt nagyobb harci esemény.
Az olasz fronton sikeres liarook a- hegységben,
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Kelemen főispán beszede háborús kötelességeinkről.
— Szeged üdvözli a királyt szerencsés megmenekülése alkalmából. —
(Saját tudósítónktól.)
A novemberi közgyűlés szerdán délután ünnepi aktussal kezdődött. A királynak legutóbbi
szerencsés
megmenekülése, a hetedik hadiikölesönre való
jegyzések megkezdése és a katonák fehérneművel való ellátására megindult mozgalom arra késztette Kelemen Béla főispánt,
hogy a közgyűlést nagyobb beszéddel nyissa
meg, amely — mert emelkedett szelleme
mellett propagativ ereje is nagy — bizonyára nem hatástalanul hangzott el. A főispán
beszédére a város' nevében Somogyi Szilveszter polgármester válaszolt, tömören és
szépen. A két beszédben Szeged nyilatkozik
meg a mai nagy időkhöz mért méltósággal,
azért a közgyűlésnek erről a részéről itt
közlünk külön, teljesen részletes tudósítást.
A főispán a következő beszéddel nyitotta
meg a közgyűlést':
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Amidőn a november havi rendes közgyűlést
megnyitom, megemlékezni kívánok vitéz hadseregünknek Olaszországban
győzedelmes
előnyomulásáról.
Az olasz fronton a tizedik és a tizenegyedik isonzói csatában legkivált a hős
magyar katonák, a mi véreink, s ezek -között
a mi fiaink is, a 46. gyalog,ézredhéliek is tartották a veliik szemben túlnyomó nagy erővel támadó olasz hadakat és megakadályozták, hogy az ellenség utat törhessen magának Trieszt vagy Laibach felé. Igen nagy
véráldozattal, csodálatot érdemlő hadi tényekkel, páratlan önfeláldozással állott helyt
az olaszok rohamaival szemben a legnagyobb
részt magyarokból álló hadseregünk. A Monté Santó és a San Qabrieleért folvt harcok a
páratlanul SZÍVÓS, dicsőséges védelmi harcok
kiemelkedő példái fognak maradni, de — a
dolog természete szerint — üiabb súlyos
véráldozatot róttak a hősiesen küzdő magtar nemzetre. Ezekben a harcokban elesett
hősökről, elsősorban Szeged vattás hős fhr
tói most kegyeletes érzéssel emlékezem meg
é; erről a helyről -juttatom kifejezésre azt,
htgv Szeged város közönsége
tisztátlan,
ttilységes fájdalommal viseltetik éleséit fíaiMz dicső emléke iránt.
Ezeket a harcokat követő tizenkettedik
ísoizói csata már nem védekezés a hitszegő
olastok támadása ellen, (hanem a ml offenziváik hűséges német szövetségeseinkkel, a
kikkl teljes szolidaritásban a -béke kiküzdéseig együtt áldozunk, együtt szenvedünk,
együ1: vérezünk. Nemcsak a Monté Santó,
a Sai Gabriele, Tolmein. Karfreit. Görz ismét amiénk, de a központi hatalmak fegyveres >.reje a mi királyunk fővezérlete alatt
bámulíos lendülettel, diadalmasan nyomul
előre V olasz földön. Velencétől 30 kilométernyi^ vagyunk, s eddigelé 200.000 foglyot
ejteítüh, ágyukat, hadiszereket, anyagkészleteket normis mértékben zsákmányoltunk.
Hatrtalan bizalommal fordul a nemzet
ifjú kirá-unk és a hadseregünk küzdelmei
felé. Szépd város közönsége a legmélyebb
megdöbbtéssel értesült arról a veszedelemről, melyln a mi urunknak és aoostoli királyunknakélete forgott, amidőn f. h ó 10-én
automobiljául az Isonzó-vizmocsárba
zuh a n t . saját eszedelmes helyzetével nem törődve, kísérőnek egy tagját akarta kimenteni, mialak Óiulláimok őt magát is a folyóba sodo^ák ev a ijg v o i t megmenthető 3 kat a s z í r ' 3 " ^ sze, nc& étlenségtől. Szeged város okossága h ^ g e s örömérzettel vett tu$ mást arról, -hCy a z isteni gondviselés a
/eszedelemnek e!h\j t ásával uralkodónk életet megmentette a i,agyar hazának.

flódolatomat fejezem ki ő császári és
apostoli királyi Felség legmagasabb személyé iránt, ki ezekben a nehéz harci küzdelmekben a felülmúlhatatlan fáradalmakat legyőzve éberséggel és csodálatos lelkierővel
áll a dicsőségövezte hadsereg élén.
Őfelségének, a béke fejedelmének halálos veszedelme és szerencsés megmenekülése
alkalmából még fokozottabban kötik le minden figyelmünket az olaszországi -hadi események, ugy véljük, hogv fegyvereink győzelme k-özelebb visz bennünket az annyira
sóvárgott béke megvalósulásához. Diadalmas
előrenyomulásunk mellett is erősek és elihatározottak vagyunk abban, hogv a több mint
három év óta duló embertelen harcnak, a
tömeges embermészárlásnak véget vessünk,
az antant államaival békét kössünk
Az antant hadicéljai mai is azt jelentik,
hogy megsemmisíteni, teljesen letörni akarnak bennünket, az ő-háborús céljaik ma is
olyanok, amelyeknek teljesítése n központi
hatalmak és ezek között a mi hazánknak területi épségét ép ugy, mint állami szuverénirását megsemmisítenék — ilv viszonyok
között erősek, elhatározottak é s ingadozás
nélküliek vagvunk abban is. hogv a háborúi
végig küzdjük, mert habár hóditahi nem is
akarunk, csakis olvan békét köthetünk, amelybéke állami területünk csorbítatlan épségét,
gazdasági és kulturális fejlődésünk lehetőségét, vagyis a mi nemzeti érdekünket biztosítja.
Ezek után tekintetes törvényhatósági bizottság annak a szilárd meggyőződésem ie v
adok kifejezést., hogv amint a harcokban a
magyar csapatok erkölcsi fölénvessége műidig teljes értékével megnyilatkozott, ugv az
itthon levő magyar nép morális ereje sem
fog -egyetlen vonatkozásban sem meginogni,
ha a Gondviselés még továbbt-aríó háborús
megpróbáltatásokat, szenvedéseket és nélkülözéseket ró is reánk. És amikor az itthonmaradottak háborús kötelességeiről szólok,
két irányban hivom fel Szeged város egész
közönségét,
A hetedik
fuidikölcsön
jegyzése alkalmából felkérem elsősorban a
tekintetes törvényhatósági bizottságnak öszszes tagjait, hogy hatékony közremüködé
síikkel erős támaszai legyenek ennek a nagyfontosságú nemzeti ügynek. Nem elegendő a
katonai fölényünk, a háború folytatására és
befejezésére anyagi eszközök kellenek. A jelenlegi gazdasági helyzet igen kedvező a
badikölcsön-jegyzés szempontjából, a pénzbőség jelei mutatkoznak mindenütt, a mezőgazdasági év is jól zárult, a szegedi szántóföldek idei jövedelméből egész nagv vagyonok keletkeztek, gazdáink nagv pénzfelesleggel rendelkeznek. A minél nagyobb siker
eminens országos érdekéből a jegyzésben
részt kell venniök mindazoknak, aikik eddig
akár közömbösségből, akár tájékozatlanságból a pénzbefektetés e módjától ideg nkedtek és akik ebbeli kötelezettségüknek nem
tettek eleget oly mértékben, mint azt az ország egyeteme tőlük vagyonukhoz és jövedelmükhöz mérten joggal elvárja.
Megértetni kell mindenkivel, hogy a- hadikölcsön révén összegyűlő pénz nélkül hadseregünk működése megbénulna, amivel nem
csak az eddig elért eredményeket veszélyeztetnők, de mindenünket, egész vagyonunkat
oktalan, könnyelmű módon kockára tennők;
megértetni kell mindenkivel, hogv a létünkért folytatott küzdelem anvagi eszközeit a
legnagyobb készséggel kell az állam rendelkezésére bocsátani; mindenkinek részt vennie kell a béke kivivására szükséges anyagi
eszközök előteremtésében.
Ezzel kapcsolatosan bejelentem a tekintetes törvényhatósági bizottságnak, hogy vá-

rosunk lakossága háborús kötelességét ebben
a vonatkozásban is méltó módon gyakorolja,
a lakosság érdeklődésének felköltése érdekéből indkoltnak tartottam a városi hatóság, a
törvényhatósági bizottság, az egvházi férfiak, a pénzintézetek élén álló vezető férfiak
és a sajtó munkásainak bevonásával, mindannyi közvetlen, önfeláldozó és önzetlen
munkásságának igénybevételével két központi propagativ bizottságot alakítani, egyiket a belterületen, a másikat a külterületen
kifejtendő akció Vezetésére és iránvitására,
hogv az egész polgársággal megértessék a
hadikölcsön jegyzésének szükségszerű, hazafias, emellett hasznos és előnvös -rendeltetését. A belterületi propaganda bizottság elnökségére dr. Pálfy József árvaszéki elnök
urat, a külterületi propaganda bizottság elnökségére dr. Turóczy Mihálv városi tiszti
főügyész urat kértem fel és az egész akció
további vezetésével a -szab. kir. város -polgármesterének személves hatékonv támogatása
mellett őket bíztam meg.
Még egy nagyfontosságú iigv van, m'-Iyr, a tekintetes törvényhatósági bizottság tel4
i s figyelmét felhívom: arról van szó, hogy
a katonaság
fehérnémü-készlete
elfogyott.
a beállott hiányt pótolni kell. ezért a honvédelmi miniszter ur az egész országban fehérnemű-gyűjtést rendelt el. Az egész gyűjtési
akció szervezésével Taschler Endre városi
főjegyző urat és Völgyessy János városi gazddsz urat kértem fel és bíztam meg, akik
közvetlen érintkezésbe léptek a nagyméltóságú m. kir. honvédelmi miniszter ur kiküldöttjével; a polgármesternő úrasszony elnöklete alatt egy lelkes női bizottság is kezébe fogja venni az ügyei és én mindenkit arra kérek, hogy a gyűjtés sikerét tanáccsal,
tevékenységgel és buzgó példaadással mozdítsa elő. Nem szabad szem elől téveszteni
azt, hogy aki a hadsereg szükségletének fedezéséhez hozzájárul, az a magvar kazának
hoz áldozatot és csak tartozó kötelességet
teljesít, amikor -felesleges készletéből juttat
azoknak a hős katonáknak, akik távol, tartják az -ellenséges haderőt a mi határainktól,
akik megvédik a rni otthonunkalt. a mi házi
tűzhelyeinket.
Befejezésül azon szilárd m e g g y ő z ő d j
semuek adok kifejezést, hogv Szeged város
itihon maradt polgársága az ő háborús kötelességeit minden irányban hazafias készségei teljesíteni fogja; kifejezésre fogja juttatni vitéz katonáink iránt való háláját és
határtalan szeretetét, teljesíti azt az elemi
kötelességet, hogv mindkét mozgalommal
támogatására siet »z államnak és a hadseregnek; épen azért egv pillanatig sem szabad kételkednünk abban, hogv ellenségeink
sem katonai téren, sem az ellenünk folytatott
gazdasági harcban célt érni nem fognak; a
háborús kötelességeknek a fronton és Lthon
teljesítése azt fogja eredményezni, hogv a
most még duló világháború eseményeiből, az
olaszországi győzelmeinkből, az oroszországi bei zavarokból, de főként az összes hadviselő államok népei által érzett általános
békevágyból 3 világbéke fog kibontakozni és
a sok-sok vérveszteség, szenvedés és nélkülözés után egy szebb jövő fog elkövetkezni.
Ezekkel az érzésekkel eltelve szívélyest n üdvözlöm a tekintetes törvényhatósági
bizottság mfegjeient .tagjait és a november
havi rendes közgyűlést megnyitom.
A beszédre dr. Somogyi Szilveszter .polgármester válaszolt. A város közgyűlése nevében nagyon köszöni a rendkívül szép, komoly és hazafias érzésekkel felt elnöki megnyitót. Biztosit a -a főispánt, hogv Szeged
hazafias közöns ge —• mint a multba-n, ugy
most is — ereiéhz mérten ki fogia venni részét a hadikö'csönjegvzésekből. A háború
h ' v a m á n sohasem álltunk olvan jól, mini
most és tudtuk, hogy hős fiaink fegyvere n
legjobb eszköz valutánk megjavítására. A
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fehérflemü.akció is a főispán által kijelölt
utöli folyik, Minden társadalmi réteg kiveszi
részét ebből a mozgalomból is. Hiszen tudjuk, hogv hős fiairtk mindennel el vaitnak
látva; de felférnemiijiik nincsen. — Az uralkodócsalád — folytatja tovább a polgármester — mindenkor egyik legbiztosabb támasztckát láthatta Szeged lojális, királvih'ü közönségében, Ifjú királyunk szintén bebizonyította
már, hogy szivén viseli sorsunkat s a Fehértó iránti érdeklődése jóleső érzéseket váltott

ki lelkünkből ifjú uralkodónk iránt. Meghatódottan mond hálát a Mindenhatónak minden
magyar ember, hogy királyunk szerencsésen
megmenekült az életvészedelemből. Indítványozza, hogv a közgyűlés iuttdssa el a trón
legmagasabb zsámólyáhöz őszinte szÁrenesekivánátait uralkodónk életvesfedelemből való szerencsés megmenekülése alkalmából.
A közgyűlés az előterjesztéshez egyhangúlag hozzájárult. a m i után megkezdődött a
tárgysorozat pontjainak tárgyalása.

Fölemelték a színházi helyárakat.
(Saját tudósítónktól.) Ez is megtörtént.
A közgyűlés fölemelte husz százalékkal a
színházi helyárakat, de esak ugy, ahogy a
Délnmaifarország
kezdettől fogva hangsúlyozta, a háború tartamára és Almássy Endre önkéntes lemondása folytán is a megállapított idő egy részében kizárólag a színészek
javára. Azt az indítványt, hogy a tisztviselők és munkások —^ korlátolt számban — a
mai áron kapjanak jegyeket továbbra is, nem
fogadták el, aminek oka — mint utólag kide
rtilt — az, hogy a szavazás alkalmával feltett kérdést, sokan félreértették. Az igazgatónak. és az egész konzorciumnak kötelessége
megértéssel és loyalitással lenni a nehéz háborús helyzet igavonói iránt; a kérdéses kedvezményt — amely az ő jövedelmüket alig
érinti, —. ajánlják fel a rettenetes drágaság
fixfizetéses áldozatainak.
,A helyárak fölemelésének ügyét a tanács javaslatával dr. Gaál Endre kulturtanác.sos ismertette. A tanács tudvalevőleg javasolta a helyáraknak husz százalékkal való
fölemelését, azzal a kikötéssel, hogy az igazgató az ár,fölemelésből származó többjövedelemből csak mint színész részesedhet s hogy
a szinház a városnak a helyárfölemeléssel
szemben tartozik a fűtés költségeinek megtérítéséül 12.000 koronát évenkint visszafizetni.
Pásztor József az első fölszólaló. A tanács javaslatához a maga részéről hozzájárul, de bizonyos módosításokkal. Ezt megelőzőleg azonban kénytelen az előadó tanácsos
előadását korrigálni. Almássynak tavaly nem
36.000 korona jövedelme volt, hanem a 12.000
korona színészi fizetéssel együtt 48.000 korona. Igaz, hogy az uj beszerzéseknek negyven
százalékát az igazgató fizeti és a további hatvan százalékot a konzorcium, de ez egyike a
legjobb üzleteknek, mert ezért a negyven százalékért. minden beszerzett u j holmi Almássy
tul jdonába megy át,
Közbekiáltások:
De nem jó üzlet, mert
a díszletek elromlanak.
Pásztor József: Én láttam 25 éves díszleteket is a színházban, tehát nem romlanak
el 2—3 év alatt. Javasolja, hogy a tanács javaslatához módosításul fűzze hozzá a közgyűlés, h"gy az árfölem- •
csak 1919. junius
végéig, tehát a szezon végéig érvényesek. Javasolja továbbá, hogy a tisztviselők, munkások, bizonyos számú jegyet kapjanak — teknika dolga, hogy miképpen — amelyek fillérrel sem drágábbak a ma érvényben levő áraknál.
Dr. Balassa Ármin nem járul hozzá a
tanács javaslatához. Nem járul hozzá, hogy a
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színigazgatót kizárják a konzoreionális szerződés szerint az ár fölemelésből őt megillető,
tiz százalékos haszonrészesedéstől. A szinligyi
bizottság maga is foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy teljesitette-e Almássy szerződését, vagy sem? Almássy ott kifejtette az okokat, amik miatt a tapasztalt hiányok előfordulnak. A diszletek ronggyá válnak egy sorozatos előadás alkalmával, tehát nem is
olyan jó üzlet az a beszerzés. Ha a színtársulat nem nehezményezi, hogy az igazgató mindenképpen részesedjék a többjövedelméből,
mért akar ebbe beleszólni a város. Szép, hogy
a város a fűtés költségeinek megtérítésével is
hasznosodéi akar, de tessék a városnak ott
vigyázni, ahol az helyénvaló, nem" pedig- itt.
Tessék inkább azután nézni, hogy a város által beszerzett famennyiségből egy nagy iparvállalatnak eladtak nyolcvan vaggonnal az olcsó beszerzési áron. Kéri a birtokon kívüliség
kimondását,
Dr. Hollós József szerint amit a város
megad a színészeknek drágasági pótlék címén, azt nem veheti vissza más cimek°n. A
szinház nagy látogatottságáról szól. amivel
kapcsolatban figyelmébe ajánlja az illetékeseknek, hogy a város közönségének nemsokára kérés lesz egy szinház. Jó lesz tehát arról
gondoskodni, hogy ez a kérdés is megoldást
találjon. A zeneiskolát ugy kell építeni, hogy
alkalmas legyen, színielőadások tartására.
D r . Gaál

E n d r e : Ugy

lesz

építve.

Aczél Géza elfogadja a tanács javaslalát. Pásztor József pótlásával. De feltételül
kiköti, hogy a belyáremelés a második év
alatt is csak akkor illeti meg a színházat, ha
fenmarad a konzoreionális állapot.
Kormányos Benő: Nagyon századrangút
kérdés. Csak a színészek megkapják amit
kérnek.
Hauser Rezső Sándor aggodalommal
nézi minden kultúrintézmény helyáremelését.
Ila kultúrintézmény a szinház, azt mindenki
száméra hozzáférhetővé kell tenni s akkor az
emelés káros.
Újlaki Antal: De a színészeknek enni
kell testvér.
Hauser Rezső folytatja beszédét. Az u j
helyáremelés éppen a tisztviselőket zárná ki
a színházból. Éppen ezért örömmel üdvözli
Pásztor indítványát, hogy a tisztviselők részére bizonyos korlátolt számban jegyeket rezerváljanak olcsóbb áron. De nem adja meg
az emelést csak 1918. év végéig.
Dr. Beesey Károly megállapítja, hogy
a törvényhatóság egyhangúlag szükségesnek
tartja a helyárak fölemelését. De lehetetlennek tartja, hogy Alraássyt kizárják az uj jövedelemből és igazságtalannak tartia a színháznak ujabb 12.000 koronával való megterhelését a helyáremeléssel szemben. Emeljék

föl 30 százalékkal a helyárakat 20 helyett, de
ne vegyék el a luisz százalékos emelésnek fi
felét. A szinligyi bizottság javaslatát fogadja
el azzal a kikötéssel, hogy az emelés két év
helyett 1919. szezonvégéig szól.
Pap Róbert felszólalása után, aki a színház ujabb 12.000 koronás megterhelése elléri
szólt, dr. Somogyi Szilveszter polgármester
állott föl szólásra. Éppen ma délelőtt hallotta,
hogy a közélelmezési hivatal eladott az olcsó beszerzésű tűzifából 80 vaggonnal egy
iparvállalatnak.
Lantos Béla: És a gyermekek az iskolákban fagyoskodnak.
Somogyi Szilveszter: Tudomásul veszem, hogy a Szilléri-sugáruti iskola ablakai
be vannak törve és hogy azokat elsősorban az
igazgató kötelessége becsináltatni, hogy a
gyermekek ne fázzanak.»A város aztán, ha
jut, ad tűzifát is. Egyébként a felemiitett
ügyre vonatkozólag ígéri a közgyűlésnek,
hogy szigorú és igazságos vizsgálat tárgyává
teszi.
Vekes Bertalan: Szegeden nincs is fával
fűthető ipartelep. Bizonyosan a munkásoknak
vitték azt a fát.
A polgármester azután szól arról, hogy
milyen nehéz a város
pénzügyi egyensúlyát
föntartani és hogy mennyire méltányos és
igazságos akkor, amikor a város nem remélt
haszonhoz juttatja a színházat a helyáremeiéssel, a város vagyoni viszonyaira is gondolni. Kéri a tanács javaslatának elfogadását
Pásztor és Aczél pótjavaslatával, amelyhez a
tanács is hozzájárul.
Lantos Béla személyi megtámadás eimén
kér szót. A polgármester őt közbekiáltásával
kapcsolatban olyan színben tüntette föl, mint
aki nem teljesiti kötelességét. Pedig a mulasztásért egyedül a tanácsot terheli a felelősség. Ö még szeptember 4-én beadott a mérnökséghez egy beadványt...
Kormányos
Benő: J a , a mérnökségről
van szó! (Derültség.)
Lantos Béla folytatja védelmét. Nem
terhelheti felelősség a tanács mulasztásáért.
Negyedszázados múltja igazolja, hogy kötelességét mindenkor hiven és pontosan teljesítette.
,.
1
Weiner Miksa és dr. Gaál Endre u j h/l
való fölszólalása után a közgyűlés a szinh/zi
helyáraknak
junius
légéig

husz százalékos
emelését
1319.
elfogadta.
Kikötötte
azonban,

hogy az emelés csak abban az esetben érvényes, ha a konzoreionális állapot fenmamd.
A tisztviselők részére kedvezményes jegfek
rezerválasát nem tartja szükségesnek. Sa«tugy nem szól a közgyűlés bele az igazgató
mikénti részesedésének kérdésébe sem Viszont a szinház tartozik a fűtési fcöltséeket
évi 12.000 koronával megváltani. A határozat birtokon kiviil életbelép.

Hölgyek figyelmébe!
ő s z i divat ú j d o n s á g o k g j á s z k a l a p o k , k a i a p d i s z e k , mídeü*
k a l a p o k n a g y v á l a s z t é k b a l . Átalakítások jutányos, árban kézülnek.

Rózsa

Im r

é n é,

női kalap draterme

Deák Ferencz-u. és Oroszlán-u. árok.
Ügyes kézi és tanuló leár.yok fel/étetnek.

Rájöttem, hogy az á!ta!am gyártott

„fóodiano-Clubspeeialité" szivarkahtivelynek
utánzatai vannak f o r g a l o m b a n , a m e l y e k e l t e n e g y e d ü l i
v é d e t e m a v é d j e g y e s az a l á í r á s o m p o n t o s m e g f i g y e l é s e .

A védjegy.

Szeged, 1017, november ÍJ).

Csapataink bevonultak Jeltrébe.
B U D A P E S T , november 14. (Közli a
•miniszterelnöki sajtóosztály.)
Csapataink
tegnap bevonultak Feltrébe. A Suganavölgy két oldalán Scheichenstül gróf táborszerinagy hadserege hatalmasan kiépítette
az utóbbi napokban elért sikereket. Hadosztályai elérték Primolanot és miután még
tegnapelőtt bevették a Monté Longarot,
nagy hóban rohammal elfoglaltak töbfi védelmi müvét Asiagótói keletre és bevették
a Monté Lisseren fekvő púincélerödöt. Az
Olaszország ellen harcoló szövetséges haderők immár az Adriától egész a Pasubioig
mindenütt ellenséges földön állanak.
A Letro-tónál rohamcsoportjaink kive-

tették az ellenséget két támiaszpohtjából, a
mely alkalommal foglyok és géppuskák maradtak kezünkön.
A keleti harctéren és a macedón arcvonalon nem volt fontosabb esemény.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
BERLIN, november 14. A nagy főhadiszállás jelenti: A Hétközség fensikján csapataink rohammal elfoglaltak a hótól eltemetett olasz magaslati állásokat Asiagotól
délre és bevették a Monté Lisseren fekvő
páncélerödöt. Primolano és Féltre a mienk.
Az alsó Piave mentén tüzérségi tiiz.
I DDENDORFF, első föszáíiásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály 1

Myygatoo nem volt nagyobb harei
cselekmény.
BERLIN, november 14. A nagy föhadi- I daletöl északra jelentékeny hevességet <ért
szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had- el.
csoportja: Nem volt nagyobb harci cselekA keleti harctéren és a macedón arcmény. Flandriában csak este éledt fel újra
vonalon a helyzet változatlan.
a tüzérségi tiiz; Dixmuidennél és PasctíanLUDENDQRFF, első föszáíiásmester.

Közgyűlési vita a szegedi burgonyahiányról.
A novemberi közgyűlés. — Háborús segélyt kapnak a városi nyugdijasok is. — A munkaközvetítő hivatal szervezete. —
(Saját tudósít ónktól.)
Szerdán délután
kezdődött és szerencsésen be is végződött a
város novemberi közgyűlése. Nagyobb vita a
burgonyaellátás és n szinházi helvárak felemelésének kérdésénél volt. fontos és okos
cselekedete a közgyűlésnek, hogv kimondta
a nyugdijasok háborús segélyének kiutalását.
A közgyűlésen Kelemen Béla főispán elnökölt. Rack Lipót tb. tanácsos a polgármester havi jelentését ismertette, majd ennek tudomásulvétele után az elnök jelentette,
hogy dr. Kormányos
Benő interpellációját
visszavonta. Dr. Pap Róbertnek a burgonyaellátás ügyében beadott ismeretes interpellációját Bokor Pál ismertette. A tanács nevében. a betegsége következtében
távollevő
Balogh Károly helyett közli, hogy a város
mindent elkövetett, hogv burgonyához hozzájuthasson, de minden fáradozás hiábavaló
volt. Részletesen ismerteti a város intézkedéseit a burgonyabeszerzés körül, amelyeket
közléseinkből már ismer a
Délmagyarország
közönsége. Minden munkának azonban csak
az v-oit az eredménye, hogv .hat vaggon burgonyát kapott a város és jelenleg útban van
hat vaggon burgonya. A város a múltban
mindent megtett, hogy burgonyához juthasson, többet nem tehet m á r a jövőben sem.
Dr. Pap Róbert válaszol a tanács föl világositására. Interpellációját' leginkább azért telte, (hogy a város plénum,] előtt szellőztessék végre ezt a kérdést. Ami i burgonya
körül tapasztalható Szegeden, az már egyenesen tűrhetetlen. B u d a p e s t e n . — ' tudjuk mi
is — egyáltalán nincs burgonya hiány,
de
nincs például Temelsvárdtt sem. A hiba szerinte abban van. hogy a város nem vett elég
erélyes eszközöket igénybe a központokkal
szemben.
Fölkiáltások: Ugy van! Ugy van! \
központok!
Dr. Pap Róbert mégis tudomásul veszi
a tanács válaszának azt a részét, amely a
múltban történt intézkedésekről számol be,
de azt a részt, hogy más intézkedéseket a
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jövőre nézve tenni nem tud. nem veszi tudomásul. indítványozza, intézzél a
közgyűlés
erélyes föliratot a burgonyaközponlház
burgonyáért; ha kell deputációzzanak a közéleímezési miniszternél és kérjék föl közbenjárásra a város országgyűlési 'kénviselőjét.
Eivégre 100.000 ember ellátásának kérdése
megéri a fáradtságot s 100.000 ember nevében lehet erélyesen is beszélni, nemcsak -könyörögni.
A felszólalásra dr. Somogyi Szilveszter
polgármester válaszol. Először is alaki kifogást emel az inditvánv ellen. Pan Róbert
interpellált és nem indítványozott.
Weinér Miksa közbekiált valamit, mire
a polgármester a következőket mondja:
— Kérem Weiner ur. .hallgasson .meg
engem, mint ígérem, meghallgatom én i,s önt,
ha beszélni fog.
Kormányos Ben: Weirernek ez a szokása. (Derültség.)
Dr. Somogyi Szilveszter
polgármester
ezután reflektál Pap Róbert érveire. Igaz.
hogy Budapesten nincs burgonvaihiány. De
ennek igy kell lenni; hiszen Budapest ellátását o közélelmezési minisztérium intézi. H o g y
miért. nem kell magyarázni.'Viszont Temesvárott nem jobb a helyzet. Mikor nálunk van
valami élelmiszer, rendszerint ott nincs, s ha
ott van, rendszerint itt nincs. Akkor aztán
mindig a másik várost emlegetik, mint ahol
tej, v a j és burgonya folyik az utcán. Tehát
Budapesten kívül, amelynek minden élelmiszert szereznek...
Fölkiáltások: Margarint is.
Somogyi Szilveszter: Azt is Mindiánt.
Nekünk margarint sem adtak.
Fölkiáltások:
Nem b a j ! Jól tették!
Somogyi Szilveszter: Szóval Budapesten
kívül nincs még város, amely iobban lenne,
ellátva Szegednél. Hiba. hogv sokam nem\
szerezték be. szükségletüket, .ha itt nem lehetett kapni, a Nyírségbe n. Barcsaságban.
Bokor Adolf: De onnan m e g rem lehetett elhozni. Nem adtak igazolványt.
Zaj, az elnök csenget,

Pásztor József: A kisegzis.ztenciáknak
pénzük sem volt.
Somogyi Szilveszter folytatna beszédét.
A város akart burgonyát szerezni. Gazdagon el akarta látni lakosságát. Lekötött a
Nyírségben 400 és a Barcs vsáéban 300 vaggon burgonyát. Közbeszólt azonban a kor-*
mánv és a vételt semmisnek mondta ki.
(Akkor kontingens-megállapítást kért a város.
iM;eg is állapították heti 3 vaggonban. Később
azonban ezt a rendelkezést is megváltoztatták. Kiadtak husz vaggon burgonyára utalványt. Mikor ezt be akarták váltani, azt nz
értesítést kaptuk, hogv sorrendben fognak
bennünket kielégíteni.
Közbekiáltások:
Ez az! ez a b a j ! (Nagyzaj; elnök csönget.)
Somogyi Szilveszter: Ismétli, hogy minden intézkedés megtörtént a bureonyábeszerzések körül. Jövőre azonban hajlandó
föliratiíag és ismételten személyesen is szóvátenni a közélelmezési miniszter előtt, hogy
már a közgyűlésen is szóvátették, a közgyűlés teljes helyeslése mellett, a burgonyaellátás körüli zavarokat. Minden eszközt megfog kísérelni a város, hogy burgonyát kapjon. Kéri ennek n válasznak tudomásulvételét.
A közgyűlés a választ tudomásul
vette.
Dr. Kelemen Béla főispán megnyugtatásul közli, hogy a jövő héten maga is eljár a
közélelmezési minisztériumban burgonyáért.
Ezután hozzászólás nélkül megszavazta
a közgyűlés Kövessy József indítványára a
tanítók jövő évi 35 százalékos háborús segélyét, majd névszerinti szavazással 4S igennel 5 nemmel szemben megvette
(tárgyán
Imréné 220 négyszögöles Ipar-utca 5. szám
alatti telkét 50.000 koronáért.
Ezután következett a szinházi h J v á r r k
•emelésének ügye, r,melyről lapunk más .helyén számolunk be.
Bárkányi Jó'-seftö ingatlant vásárolt a
város. A vásárolt ingatlanból 27 négyszögölre föltétlen szüksége va í a volt tulajdonos-,
nak, miután enélkül nem t t-ii bejáratot birtokára. Az eredeti áron kéri ..• ne * -> 27 négyszögöl területnek visszaadását. A közgyűlés
ennek a földterületnek eladási áron
való
visszaadását egyhangúlag elhatározta. Kisbb földterületet vásárolt a közgyűlés a g a j gonvdi iskola céljaira is.
Dr. Gaul Endre bemutatta
Eisenstadter
Róbert két 10.000 koronás
alapítványának
alapitóleveiét, amelyet á közgyűlés köszönettel elfogadott. A népiskolai hitoktatók óradijait 50 koronáról 80 koronára emelte i .
a közgyűlés, amely a városi közigazgatási
alkalmazottak családi pótlékát az állami
rendszer szerint utaltatja ki. A nvugdijasok
háborús segélyének kiutalását is elhatározta
dr. Végman Ferenc és dr. Kószó István fölszólalása után a közgyűlés.
Néhány kisebb ügy elintéző e után tudomásul vették a jövő évi virilis névjegyzéket. maid bemutatták üz államilag szervezett munkaközvetítő hivatal szervezetét. A
hivatal élére eszerint egv aljegyzői rangsorban levő kilencedik fizetési osztályba tartozó férfi kerül. Lesz ezenkívül egv irodákezelői rangsorban és tizedik fizetési osztályba
tartozó alkalmazottja a munkaközvetítőnek,
amely alkalmaz még egv napidiiast is. A*
közgyűlés a tervezetet elfogadta.
1

Neu Ernő
bank- és váltó-üzlete
Kígyó-utca 5.
Az 5Vs°A. és 6"/.)-os
VII. magyar hadlkölrsön
hivatalos aláirási helye.
Kedvezmények: fél
százalék jutaléktériiés
olcsó lombardkölcsön.
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Második Njilt Levél a

Szegedi

Orvosszövetséghez.
•Néhány hétté] ezelőtt vettem a Szövetség igazgatóságának határozatát, melybon a
pár haj-ügyben tett indítványomat, elvileg helyesnek- és orvosetikai nézőpontból megállónak méltóztatott nyilvánítani. Nagy örömemre szolgált az igazgatóság emezen határozata,
bár örömömet kissé lehűtötte a határozat másik része, mely azon in hitványomat, hogy:
mondja ki a Szövetség, hogy a párbajorvosi működést a fennálló magyar törvényekkel és az orvos magas etikájával ellentétesnek t a r t j a és tagjait ennek alapján a párbajor vosi működéstől eltiltja; határozatáról
az ország összes testvérszövetségeit értesiti
ás csatlakozásra hivjja fel:
„sí jelen viszonyok mellett kivihetőnek
nem tartja és az eredményes végrehajtást a
megfelelő időkre halasztja".
Akkor megelégedtem mindazonáltal ezzel a határozattal is. Mert az volt a nézetem,
hogy ha a Szövetség- elvben magáévá teszi indítványomat, elfogadja az indoklásomat: nem
lesz orvos, aki a Szövetség tagja, aki elfogadna párbajorvosi megbízást, mert hiszen az.
orvosszövetség immorálisnak és az orvosi
etikával ellenkezőnek nyilvánította azt.
iMa azonban más helyzet adódott: a ma
gyár lai'ály legfelsőbb parpncsdsal egyseépüen
eltiltotta a párhajt.
Vagyis: a magyar király alkalmasnak
tartja a mai időket a p á r b a j kiküszöbölésére.
Hiszem, hogy a Szegedi Orvosszövetség sem
lesz előkelőbb, nem lesz lovagiasabb a magyar királynál, aki ezzel a rendeletével, miként. annyi sok mással is, bebizonyította, hogy
nemcsak születésénél fogva, de moráljának

Q*i«eMé£ével, humánus, m»f«rtő lelkével is:
legelső embere országának.
Mert pedig az igazgatóság elvben már
elfogadta indítványomat, és, mert a király
szava elhárította azokat az akadályokat, melyek az Orvosszövetség vezetősége előtt állottak: most már kérem.
az Orvosszövetség igazgatóságát, hogy
azt a becsületbeli váltót, melyet az én kezembe
adott és amelynek lejárata a magyar király
szavával ezéymc] elkövetkezett: a legsürgősebben váltsa be.
Tudora, hogy a Szövetség igazgatósága
teljesen egy véleményen volt szerénységemmel ebben a kérdésben, tudóin, hogy egyetlen
orvos akadt csak a Szövetség vezetőségében, a
ki ellenezte indítványomat. Nem célom felette immár könnyű diadalt aratnom, de nem
hallgathatom cl, hogy az az egyetlen orvos,
aki egyben a Szövetség főtitkára, különvéleményével elárulta azt is, hogy nem alkalmas ember arra a magas polcra, melyet a
Szövetségnél betölt. Uj idők járnak és aki
nem érti meg az a j idők szavát, az megérett
az elbukásra.
A Szövetség megértő munkáját kérve
vagyok alázatos szolgájuk, Budapest, 1917.
november hó.
Pártos

Zolién.

— Károly király és Vilmos császár a
görzi csatatéren. A Magyar Távirati Irodának
jelentik Triesztből: Károly király 13-án reggel Vilmos császár állomáshelyére utazott és
meghívta őt, hogy tekintsék meg együtt a
görzi csatateret. Az uralkodók közös automobilon tették meg az utat, kíséretükben volt a
rendes kíséreten kivül Miksa, főherceg, Félix
pármai I r r c e g és báró A re, a vezérkar főnöke is. Az ut az isonzói csatatéren vezetett át.
Még láthatók mindenütt a tizenegy olasz offenzíva be nem hegedt sebei, a Biglia vidéke
és Görz városa még ma is az elkeseredett har-
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Csütörtökön és p é n t e k e n

• • Psylander esték

zerelem rmja

dráma 3 felvonásban, a f ő s z e r e p b e n

Waldemár Psylander.

cok nyomait viseli magán. A házak falain
lövések láthatók, sok ablakban homokzsákok
vannak. Wotruba őrnagy, a báró Zcidler altábornagy hadosztályának vezérkari főnöke,
amely hadosztály Görz védelme és visszafoglalása körül elévülhetetlen érdemeket s z ü zeit, ismertette a tizenkét Isonzó-esata részletes történetét. Vilmos császár nagy érdeklődéssel hallgatta az előadást ós megtekintette mindazokat a fontos pontokat, amelyek a
véres küzdelmek során szerepet játszottak.
Egy órai ottidőzés után a két szövetséges
uralkodó
az
elpusztított
Gradiskán át
Aquileába utazott, majd itt elbúcsúztak és a
német császár visszatért állomáshelyére, Károly király pedig Gradoba, majd torpedomiszádon Triesztbe, aztán állomáshelyére utazott. Este Vilmos császár állomáshelyén estebéd volt. amelyen Károly király is részt vett
Miksa főherceggel és szűkebb kíséretével
együtt.

— A bolgár király elutazott az olasz

frontról. Triesztből jelentik: Ferdinánd bolgár
király kedden az olasz frontról elutazott.

— Boroevics válasza Pozsony üdvözlésére

Pozsonyból jelentik: Pozsony város közgyűlése Szmrecsányi György főispán indítványára üdvözölte Boroevics vezérezredest. Boroevics az üdvözlésre meleghangú táviratban válaszolt,

— Az osztrák miniszterelnök a királynál.

Triesztből jelentik: Dr. Seidler osztrák miniszterelnököt kedden a király tartózkodása
helyén kihallgatáson fogadta. Az osztrák miniszterelnök szerencsét kivánt a királynak
ismeretes megmenekülése alkalmából, majd
tájékoztatta az uralkodót az általános politikai helyzetről. A kihallgatás teljes egy órán
át tartott.
— Kitüntetések. Unterrelner Mihály 5. honvéd gyalogezredbeli századosnak a legfelsőbb
dicsérő elismerés —< a kardok egyidejű adományozása mellett —. újólag tudtuj adatott.
A király Székely IMihály alőrmesternek és
Réti János járásőrmesternek a II. számú
csendőrkerületben a koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján adományozta. A király megengedte, hogy dr. Móczár
Antal, a 2/5. honvéd lovas tüzérosztálynál beosztott 1. honvéd lovas tüzérosztálybeli tartalékos hadnagy a porosz királyi harcos érdemrendet elfogadhass® és viselhesse. A király
Szenttamássy
Miklósnak, volt szegedi törvényszéki bírónak, jelenleg a belgrádi katonai főkormányzósághoz beosztott Ítélőtáblai
bírónak a Ferenc József-rend hadidiszitményes tisgli keresztjét adományozta.

Gyakran
látunk hölgyeket, akiknek arcbőrét szeplők, pattanások, mitesszerek, foltok éktelenitik el. Határozottan

önmagának
tesz az a nő szívességet, aki Díana-alabástrompudert és Diana-krémet használ,
mely kiváló készítmények az arcbőrt tisztává és üdévé varázsolják. Ha nem

ellensége
vígjáték 2 felvonásban.
A megrendelt jegyek legalább egy órával az előadás
kezdete előtt átveendők. Az azon ideig át nem vett
jegyek eladatnak.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.
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a saját szépségének, akkor kísérletet tesz
velük és csodás eredményeket ér el.
Olyan lesz

az ember
arca és keze, mintha tejben fürösztötték
volna meg.
Mindenütt kapható!
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Főelárusitóhely:

Diana Kereskedelmi Rt
Budapest, V. Nádor-utca 6.

Szeged, 1917. november 15.
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— Özvegy Holtzer Jakabné kitüntetése.
Ferenc Salvátor
főherceg, a Vöröskereszt
egylet véduökhelyettese özvegy Holtzer
Jakabné vezető főápclónőnek, mint a hivatalos
lap szerdai száma közli, a háboru alatt a katonai egészségügy körül szerzett kiváló érdemeinek elismeréseül a Vöröskereszt hadiékitinéuyes II. osztályú díszjelvényt díjmentesen adományozta,

— 80 vaggon városi fa. D r . Balassa Á r m i n
a szerdai közgyűlésen szóvá tette, hogy a közélelmezési hivatal az egyik nagy szegedi
iparvállalatnak 80 vaggon tűzifát adott el saját árban. A felszólaló ugyan nem nevezte
m g az iparvállalatot, a Szegedi Kenderfonógyár mégis mindjárt a közgyűlés után jelentkezett. nálunk és a következőket a.dth elő: A
Kenderfonógyár nem üzeme számára, hanem
« munkásai között való szétosztás céljából 80
vaggon tűzifát vásárolt a Szegedi Bankegyesillet-tőb A fa abból a mennyiségből volt, a
melyet a közélelmezési hivatal részére szerzett he a B:ui kegy estilet, amely a közélelmezési hivatalnak bejelentette, hogy a ma elsőrendű fontosságú üzem munkásainak 80 vaggon fát átengedett. Erről szól a következő
határozat:

— Közös gazdasági hivatal a m e g h ó d í tott olasz területeken. Bécsből jelentik: Hir
szerint Olaszországban egy közös magyar,
osztrák ós német gazdasági hivatalt állítanak
föl a gazdasági természetű ügyek intézésére.
Az érre vonatkozó tanácskozásokat a napokban megkezdik. A gazdasági hivatal á meghódított olasz területeken a közelebbi időben
hozzálát működéséhez.
— Társadslmi mozgatón! szeretetadomán v
és fehérnemű gvöftéséra. jelentettük már
hogy dr. Kelemen Béla főispán kezdeményezésére társadalmi mozgalom indult meg, hogy
szeretetadomáiiyckat és fehérneműt .gyűjtsenek a .katonák részére. A nemes céín mozgalom vezetői szerdán délben a városházán gyűlést tartottak dr. Somogyi Szil vesztemé elnöklésével. A gyűlésen Szeged jótokon <.- hölgyei közül mintegy harmincan jelentek meg.
A Szeretetadományok gyűjtésére hattagú bizottságot. választottak. A hízott-ág tagjai:
fíack B e r n á t n d r . Réthy Józseféé, 'r. Faragó Ödönné, Szász Frnőné. Vajda SándOrrTé
és Bernátskfi Kpmélné. A. bizottság haladéktalanul megkezdi működését, hogy karácsonyra szeretetadományokkal lássák el n katonákat. A fehérnemű gyűjtés részleteiről a
gyűlés nem határozott. A mozgalom sikere
érdekében a Tisza-szállóban, Alsó- é.s Felsőközponton. továbbá "Szatyraazon bálát rendeznek, amelyek előkészítésére dr. Kószó Istvánnét és Nagel Mánónét kérték föl.

A Szegedi Bankegyesület R.-T. bejelentését, amely szerint a közfogyasztás céljaira
beszerzett fából 800 (nyolcszáz.) tonna bükkhasábfát a Szegedi Kenderfonógyárnak átengedett, tudomásul vészem. Vételár az eredeti
'585 koroim., hozzáadva 11 korona 30 fillér kamat és 12 korona költség térítése tiz. tormán
kint. Felkérem a Szegedi Kender fonógyár
R.-T.-ot, liogy a most hozott ár elfogadása tekintetében nyilatkozni szíveskedjék, hogy annak előírása s beszerzése iránt szükséges,.intézkedést megtelm sem. Aliról a (Szegedi
Bankegyesületet, a Szegedi Kenderfonógyárat és a kebelbeli számvevőséget értesítem.
Szeged, 1917. május hó 7. Balogh, tanácsnok,
a közélelmezési hivatal vezetője.

— A kvóta ujabb megállapítása. Budapestről jelentik: A kormánynak előterjesztést kell tenni" az országgyűlésnek a kvótaarány megáll.'vitására is. A. legutolsó alkalommal 1907-ben állapították meg a kvótát, a
melyet tudvalevően akkor két százalékkal
fölemeltek. Az országgyűlés a közelebbi időben megválasztja a kvótabizottságot és hasonló intézkedést kell tenni az osztrák reiehsrathnak is. A hadikiadások emelkedésével a
kvóta érzékenyen sújtja Magyarország teherbíró képességét. E tekintetben a delegációban
nagy viták várhatók.
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— Házasság 1 . Joachim József festőművész
Szeged és Weil Ilona házasságot kötöttek.
— Svájc oltalmat kér az olasz műkincs-knek. Genfből jelentik: A Journal de Geneve
a svájci polgárok nevében azt a kérelmet intézi Károly királyhoz, hogy vegye oltalmába
az olaszországi műkincseket. Az antantpárti
. francia újság Károly király nagylelkűségéhez fordul Olaszország műkincseinek érdekében, amelyek' — írja — nemcsak Olaszország
dicsőségét hirdetik, hanem közös javai az emberiségnek.
— Nem érvényesek tovább a vásárlási
igazolványok. A Magyar Általános H i t e l b a n k
szegedi kirendeltsége a ínég he nem váltott
gabonavásárlási igazolványokra eddig kiadta az ciigedéb szett -mennyiséget, a .Szegeden
rekvirált gabonából.
közélelmezési miniszter mc:t tavi; atilag értesitidie a polgármestert, hogy a rekmráh gabonából a vásárlási
igazolványokra többi semmi sem utalható ki.
A bank kirendeltsége tebái a gabona további
kiutalását boszim lette.
— Szegedi Takarék é Hitel Részvénytársaság (Vár-u. 7 szám, főpostával szemben)
elfogad a VII. magyar hidikölcsönre előjegyzéseket. Az összes legmagasabb kedvezményeket
nyújtja ügyfeleinek. Előnyös lombardfeltételek.
— Agnoszkállák a Tisza halottját. A
rendőrségi sajtóiroda jelenti: A Tiszából kifogott holttestet sikerült agnoszkálni. Megállapította a rendőrség, hogy Hegedűs Imre ötvenhétéves hódmezővásárhelyi
földmivetö
holtteste a vizből kifogott hulla. A földmi-

Szerdáu és csütörtökön,
november 14-én és 15-én

nagyszabású történelmi
filmalkotás.

Ak! csekély készpénzzel és könnyű szerrel

h a d i k ö l c s ö n t a k a r j e g y e z n i , az kössön ..

i Fiiiiiri, Pii i l i l iilttil

MlSil-Öii,

Történelmi dráma 4 részben.

Izgalmas!

•• •

Szenzácíő!

Előadások, d. u. 5, 7 és 9 órakor, Jegyek
elöreválthatók d. u. 4 órától, kezdve.

\

mely intézet háboru veszélyére, öngyilkossá" és párbaj esetére is érvényes hadikölcsönbiztositást nyújt m é r s é k e l i dijak m e l l e t !
és pedig 5000 korona erejéig orvosi vizsgálat nélkül. A jegyzés kívánatra hirlapilag
közzététetik.
Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál
és hadikölcsön-biztositásokat felvesz a
F o n c i é r e , Pesti
biztosító intézet szegedi föügynöksége Kelemen-utca 7-

velő egy hónappal ezelőtt tűnt el hazulról. Felesége és négy gyermeke van:
— Karbidlámpa, karbid allandóan kapható Szántó Sándornál, Kiss-u. Kiss D.-paloia.
««>« -4a«e;!«ma<»imi8üi:aiabkb<iti«fidmt«baas<u>aii«saí9aaiiiii.- *

POLITIKAI HÍREK.
— Budapesti tudósítónk telelőn jelentése. —•
(Czernin budapesti tárgyalásai.) Gróf
Czernin Ottokár v közös külügyimíniszt&f
szeréari folytatta budapesti tanácskozásait.
A külügyminist'zer ismét több politikust Iáit gatett meg. Reggel nyolc órakor P r a z w vsziky sajtófőnök és Marsovszky titkár
jelentését fogadta. A m a g y a r politikusok
köz ül többen keresték az érintkezést a -külügy miniszterrel, de a rendelkezésre álló"
időből heim futotta, hogy a külügyminiszter
.módén politikussal tárgyaljon. Délelőtt há-<
rí mnegyed tizenegykor herceg Windischgraetz Lajos kereste föl gróf Czernint, aki
viszont félttóenkettőkor gróf Tisza István,
Hermina-uti lakására hajtatott, majd értesítette gróf Andrássy Gyulát és. gróf Appo•nyi Albert közoktatásügyi minisztert, 'hogy
délután óhajt velük tanácskozni.
A Bud, Tud. jelenti: Gróf Czernin kük
üg\miniszter dáielőRi látogatása gróf Tisza
Istvánnál másfél óra hosszáig tartott, azután
'•. í'f AppOiiyival tanácskozott félóra hosszat
a köliigymiir . íer. Délben a Nemzeti Kaszinóban herceg Windischgrcbetz Lajos dezsönét
adott a külügyminiszter tiszteletére, aki a
délután folyamán újból látogatást tett gróf
Tisza Istvánnál. Ezután tea volt gróf Szécscn
Miklós magyarországi föudv .írnagynál. Gróf
Czernin este családjával az Operába ment és
végignézte a Carmen előadásai A kiitíigyminiszter csütörtökön reggel 7 óra 55 perckor utazik vissza Bécsbe.
(Wekerle a h á b o r ú s kiadások f e d e z é s é r ő l ) Wekerle Sándor miniszterelnök mint
pénzügyminiszter o köhségveté- e1őteH~S:'.tésekor hoss. Vb exp tét noivb amolfbeu
nyilatkozni fog az. uj ndóter' okrőí is. Hir
szerint az elő erjesztés gerince n földadó
megváltoztatására, a mez/g'zdatotri kereseti
valamint * föld hozadékárak suivosabb megadóztatására vonatkozó javaslat bejelentésé
lesz. A mobil tőke jövedelmeit, külön íren a
hadinyereságeket
súlyosabban adóztatják
m>eg az uj adótörvények.
• :s>nnanmfn»i
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MŰSOR:
Előadások kezdete fél 8.
Pénteken : Sztambul rózsája, operett, páratlan egyharmados.
Szombaton délután : Névtelen asszony, (Madame) drama.
Szombaton este : Sztambul Rózsája, operett, páro • kétharmados.
Vasárnap délután: Varsói citadella, szinmü.
Vasárnap e s t e : Bérlcűziineíben Sztambul rózsája operett.

— A Joachim-kiáilitás. Nagy érdeklődéssel
várja a műértő közönség a három éve ka; uáskotló 'Joachim
Ferenc
képkiállitásáuck
megnyitását. Előr<
nem látott
akadályok
miatt a kiáll; ós nem 15 én, aliogy tervezve
volt, hanetU 17-én vilik meg a kulturj ' bau.
'

Szeged, 1917. november l l
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Ki vállalna el

Csütörtökön: Forradalmárok, dráma 4 felvonásban és
Teddy, mint népfelkelő, vigjáték 2 felvonásban.
Pénteken: Harríson és Barrison, vigjáték 4 felvonásban.
Szombaton: Harríson és Barrison, vigjáték 4 felvonásban
Vasárnap: Harríson és Barrison, vigjáték 4 felvonásban.
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műsora:

tlelliziisiííssal

kottáról, vagy kotta nélkül. Leveleket a
kiadóhivatal továbbit.
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MŰSORA:

Vasárnap : John Rool, detektív dráma 4 felvonásban.

A Z APPOLŐ

MŰSORA:

Vasárnap: Oszterlandi kémek, kémdráraa 4 felvonásban.

— Psyfander-esték. A Korzó-mozi csütörtökön és pénteken Psylander estéket tart. A
legnépszerűbb mozisziisész a „Szerelem, rabjct"
e. rendkívül sikerült drámában fogja ragyogtatni nagyszerű képességeit. A dráma
egy moziszinész szerelmi történetét dolgozza
fel és különös érdekessége, a nagy művész
játékán kiviil, hogy egy f i l m g y á r üzemébe is
beviszi a nézőket. Tattáka hármasban c. kacagtató vígjáték egészíti ki a gondosan ószrzeállltoít műsort.

Van szerencsém b. tudomására adni ugy a
helybeli, mint a vidéki nagyrabecsült érdekelt
feleknek, szíveskedjék teljes bizalommal hozzám
fordulni bármiféle üzletek lebonyolítása végett,
melyet pontosan és leggyorsabban lebonyolítok
ugy az eladónak, mint a vevőnek é s p e d i g
a következőket: Házakat, telket, üzleteket,
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb
birtokot, úgyszintén házasság-közvetítést valláskülönbség nélkül, a legnagyobb titoktartás
mellett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldésével
azonnal válaszolok.

Tisztelettel Kövesi Béla,
Margit-u, 28. I. 10.

Interurbán-Telefon 1308.
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Azok, akik a hetedik hadikölcsönt életbiztosítással jegyzik, ha a biztosított fél az
első évben meghalna, megszűnik a biztosítási díj fizetése, s a biztosított hozzátartozói
a biztosítási összeget hadikölcsönkötvényekben azonnal megkapják.
Az asszonyok a harctéren levő férjeiket, szülők a katonai szolgálatot teljesítő,
vagy hadbavonult fiaikat is biztosithatják
orvosi vizsgálat nélkül.
Hadikölcsön életbiztosítást minden egészséges férfi és nő köthet a Szegedi Népbanknál, Kossuth Lajos-sugárut 13. szám.

Felelős s z e r k e s z t ő : Pásztor József.
Kiadóiutejdonos: Várnay L.

Egy pár uj nehéz

parádés lószerszám

alakítását legdivatossabb formákra
jutányosán

Élelmiszerüzlet.

alakit

SZATMÁRI I,

sárga bőrből való vezető szárakkal

női kalap üzlet Kérász-u. 6. szám.

eladó. Báró Jósika-utca 13. házmesternél.

Kossuth Lajos-sugárut 8. szám.
Élelmiszerek, főzelékfélék és gyümölcsök kitűnő minőségben beszerezhetők.
Szép karfiol kapható.
Telefon 773.

Háló- és ebédlő-berendezések,
faliórák, székek, asr falok s
egyéb bútorok kaphatók:

K F N Í l F I I F ^ i M F I
n t l l ü t n l 3 n i
l u ,

Ee!t,:íIesa?a-ü,ca
"l™'
Keleti-palota. Telefon 8 3 « .

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

Telefon 773.

Jegyzéseket elfogadunk,
mint nyilvános aláirási hely a

6°|0-ös áll. járadékkölcsönre
es az
S V I o - o s

á l l .

járadékkölcsönre

az eredeti feltételek mellett.

5 0 . — koronától
bármely

kezdve

összegben je-

gyezhető eredeti feltételek

mellett

a hivatalos

a f á i r á s l helynél
*

Ezekre jutányos feltételekkel
nyujtunk előlegeket.

.v

bank- és
váltóüzletében.
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Nyomalott„Várnay LJtónvnyomdájában, Szeged,Jíárász- utca_9,
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