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A németek engedményeket
tettek a béketárgyaláson.
- A megszállott területek egy részét hajlandók kiüríteni, - A lakésság képviselői részt vehetnek a
tárgyalásokon, Ismét biztatóbb hírek érkeznek Bresztlitovszkból. A szerdai tanácskozásokon a
legfontosabb kérdésekben közeledés jött létre a tárgyaló felek között. Egyedüli ütközőpont még a megszállott területek kiiiritésé11 ek kérdése. A központi hatalmak nevében
Kühlmann azonban oly engedményeket tett,
amelyek jogossá teszik azt a reményt, hogy
a súlyos problémát végre sikerül megoldani.
A központi hatalmak hajlandók a megszállott területek egy részét az orosz leszerelés
után kiüríteni. Erre az elhatározásra a béketárgyalás sorsa érdekében nagy szükség
volt.
Az orosz küldöttség nevében Trockii
ragaszkodott a megszállott területek teljes
katonai kiürítéséhez a népszavazás idejére.
E tekintetben még. megegyezés nem jött
létre, de Kühlmann kijelentette, hogy a részl e t e s ' t á r g y a l á s során nem fog elzárkózni
további engedmények elől sem.
A szerdai tanácskozásokon még két
igen fontos ügyben történt megállapodás.
Kühlmann kijelentette, hogy hozzájárul ahoz,
hogy a megszállott területek képviselői is
résztvegyenek a béketárgyaláson és hogy
elvileg nem ellenzi azt sem, hogy a menekültek a népszavazásra a megszállott területekre visszatérjenek. Kühlmann azonban
az orosz delegációval is el akarja ismertetni
a menekültek képviselőinek akt a iogát, hogy
éz áliaanalaktilás kérdésében határozhassanak Bresztlitovszkban. Éhez Trockij nem
járult hozzá.
Amint e jelentésekből látszik, sok kérdés tisztázására vau még szükség. A hajlandóság a béke megkötésére a tárgyaló felek között megvan. Kühlmann és Trockij —
amidőn a nézeteltérések már veszedelmesen
feltornyosulnak — ezt mindannyiszor hangsúlyozzák is, de azért a tárgyaló felek még
szárazon akarják tartani a puskaport.
A Magyar Távirati Iroda jelenti Bresztliíovszkból január 16-iki dátummal:
Czernin külügyminiszter gyengélkedése
folytán az ukrajnai delegátusokkal mára kitűzött bizalmas megbeszélést a külügyminiszter magánlakásában tartották meg. A
másfél óra hosszat tartó tanácskozás, amelyen a német küldöttség is teljes számban
részt vett, elvi megállapodásra vezetett a
központi hatalmak és Ukrajna között való

jövőbeni politikai viszony tekintetében .és
ezáltal alighanem döntő lépés történt.
Bfeszth'iövszk, január lő. E hó 15-ikén
a területi és politikai kérdések szabályozására kiküldött osztrák-magyar, német és
orosz bizottság két további ülést tartott.
Czernin ezeken megbetegedése miatt nem
vehetett részt. Az orosz küldöttség elnöke
visszatért a megszállott területek képviselőinek bevonására vonatkozó kérdésekre és
azt indítványozta, hogy ezek a képviselők
most már vegyenek részt a tárgyalásokon.
Kühínmna államtitkár készségének adott
kifejezést, hogy az említett
megbízottak
bevonassanak a tárgyalásokba, természetesen azzal a féltétellel, hogy a megbízottak
bresztlitovSZki megjelenését az orosz küldöttség is ugy fogja fel, hogy e területek
állammá való átalakulásának
presunkíiv
képviselői kiküldése által orosz részről is
elfogadják.
Trockij kijelentette, iiogv nem ismerheti
el. hogy ezek a megbízottak alkalmasak volnának arra, hogy az illető országok lakosságának akaratát kifejezésre jutassák. Kühlmann államtitkár ama javaslatának tárgyalásánál, amely szerint a döntő szavazás a
megszállt területeken az Oroszországgal
való béke megkötése után történjék, Trockij
ur felvetette a kiürítés kérdését. Kifejtette,
hogy nincsen kellő alapon megokolva, hogy
a kérdéses területek sorsát a háböru lefolyásával é s további kimenetelével hozzák
kapcsolatba. Kühknami rámutatott
arra,
h o g y az is nagy engedékenység, hogy a
szövetségesek késznek nyilatkoztak, hogy a
központiak formula zásának első cikkelyében
említett területeket az orosz leszerelés befejezése után, tekintet nélkül a világháború
folytatására, kiürítsék. További engedményeket a szövetségesek részéről nem tart
kizártnak. Azonban kizártnak kell jeleznie,
hogy a központi hatalmak második cikkelyében felsorolt területek kiürítésének tekintetében olyan időpontot állapithasson meg, a
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mely nincs kajvcsolatban az általános béke
megkötéséve!.
Trockij azt felelte, hogy a kérdéses
népek egzisztenciájának saját akaratuk szerint való szabályozásában a legjobb biztosítékot lát az ellen, hogy a háború a keleti
fronton iámét feléledjen. Ezután Kühlmann
kijelentette, hogy a felek között egyértelműség uralkodik azon óhaj tekintetében, hogy
a háború által teremtett állapotoknak mihamarabb véget kell vetni.
Az orosz küldöttség elnökének válasza
után az ülés folytatását délután 5 órára halasztották,
A délutáni ülést 5 órakor Kühlmann beszéde nyitotta meg, amelyben kijelentette,
hogy ma reggel befejezték a megszállott területek kiürítésére vonatkefeó tárgyalást.
Átmennek a másik vitás pontra. A főkér(lése
ennek az lesz, hogy az elliatározás szabadságát a csapatok jelenléte mennyiben csorbítja. A központlakat az a szándék vezeti,
hogy ez a szabadság a lehető legnagyobb
mértékben biztosítandó. Kijelenti, hogy bizonyos Számú felfegyverzett haderőnek jelenléte a közrend fen tartása szempontjából
szükséges. De kijelenti, hogy ezeknek a haderőknek semmiféleképpen sem szabad politikai nyomást gyakorolni a szavazásra.
. Az orosz küldöttség elnöke ismét a
megszállott területek kiürítéséről kezd beszélni. Kühlmann ama kérésével szentben4
hogy a tárgyhoz szóljon, Trockij kijelentette, hogy először a kiürítéssel kell tisztában
lenni és ez még nem tőrtént meg.
Kühlmann azt felelte, hogy az volt a
benyomása, hogy a kérdést kellőképen tisztázták. Ha ez nincs igy, nincs kifogása,
hogy tovább tárgyaljanak erről a témáról.
A szövetségesek egyébként hajlandók a
részletkérdések megvitatására.
Trockij még kijelentette, hogy a kérdésre még nem válaszolhat olyan formában,
amelynek a tárgyalás szempontjából gyakorlati jelentősége lehet. Az összes kérdések tisztázása csak akkor történhetik meg,
ha megállapodnak, hogy milyen fettételek
mellett megy végbe a szavazás. A haderő
jelenléte a szavazás lehetőségét súlyos módon érintené. Kühlmann kijelenti, hogy a
menekülteknek joguk van hazatérni ésjcéri,
hogy az orosz kormány erre vonatkozólag
terjess'zen javaslatot elő, amire Trockij is
késznek mutatkozik.

megkeidféfe a tárgyalást Bresitlitovszkban a* ormi
delegáció áltat javasolt négy pontról.
Közeledést állapítottak meg a kö/puot! hatalmak és Oroszország között.
Bfcsztntovszk.
Január 15. A Magvar Távirati Iroda jelenti: Január 14-én délután
öt órakor tartotta az osztrák-magyar, német
ék az orosz bizottság negyedik ülését a teríi-

leti kérdések rendezőre tárgyában.
Kühlmartn államtitkár bejehnytfo. hogv
a szövetséges államok kormányai abban állapodtak meg, hogv az orosz küldöttség meg-

2
formulázott Javaslataira ugyancsak rnegformulázott szóbeli választ adnak. Ismét rá kell
mutatnia azonban arra, — mondotta — 'hogy
a tárgyalásoknak írásos módiát időtpazarlónak tartja. Ha valóban békés megegyezésre
akarunk jutni, akkor legjobb volna az anyagot szóbeli ufón megtárgyalni, aztán mindkét részről egy-egy urat bízni meg a megállapodások irásba foglalásával. Amennyiben
egy közös fogalmazványban nem tudnának
megegyezni, külön kellene irásba foglalniuk
a vitás pontokat.
•Ezután felolvasták a szövetségesek érdemleges válaszát, amelv a következőképen
hangzik:
— Azok a javaslatok, amelyeket a központi hatalmak által megszállott teriiletek
ügyében az orosz megbízottak a német, osztrák-magyar megbízottak elé terjesztettek,
annyira -eltérnek a szövetségesek nézeteitől,
hogy ilyen formájukban elfogadhatatlanoknak kell azokat minősíteni. Anélkül, hogy
részletes utalás történnék e -javaslatok külső
formájára,: nem mellőzhető annak megállapítása, hogy nem viselik magukon a központi
hatalmak által célzott megegyezés jellegét,
ellenkezőleg, sokkal inkább látszanak egyoldalú orosz követeléseknek, melyekből hiányzik a hajlandóság a jogos ellenérvek figyelembevételére. Mindazonáltal kész az osztrák
magyar és német delegáció niégegyszer s ezúttal . megformulázva, nézeteit a függő kérdésekről világosan megjelölni és még egy
kísérletet tenni az által óhajtott megegyezés
elérése céljából.
— Rá kell mutatnunk arra. — folytatta

btuüagtaröbszáö
Kühlmann — hogy a központi hatalmak számára az Oroszországgal kötendő béke nem
jelenti egyúttal az általános békét is. ellenkezőleg. kényszerítve vannak arra. hogv a
többi ellenséggel folytassák a háborút. 'UÜbóI kijelentjük, hogv a megszállott területeken meglévő alkotmányos "orgánumok egyelőre teljesen illetékeseknek tekintendők abból a szempontból, hogv a nép széles rétegeinek akaratát képviselik.
— A szövetségesek tudomásul veszik az
orosz kormánynak azt a nyilatkozatát, hogv
a megszállott teriileteknek a régebbi orosz
cári birodalmához való tartozásából nem von
le olvan következtetéséket: melvek államjog!
kötelezettségeket rónak e területek lakosságára az orosz köztársasághoz való viszonyukat illetőleg. Tudomásul veszik azt a kijelentést is. hogv azok n határok, melyeket
a népek ellen elkövetett erőszakkal és bűntettekkel alkottak meg. a cárizmussal együtt
eltűntek, valamin? azt a kijelentést is. hogv
az orosz kormánynak most nem az a főfeladata. hogv e területeknek az orosz birodalomban való megmaradását erőszakolja, hanem a valódi önrendelkezési io.e érvényre jutását biztosítsa.
— Ebben az összefüggésben fölmerül az
a-kérdés, hogv miből meri fi a'jelenlegi orosz
kormány azt a jogát, hogv ezeknek a területeknek önrendelkezéséi a végsőkig. t p v , át a
háború folytatásától
sem riadva
viszsza, védelmezze. De feltéve, hogv vannak
ilyen jogok, abban az esetben a következő
n é w pont felől kell a megegyezést megkísérteni: 1. a területek terjedelme; 2. az önrendelkezési jog politikai feltételei; 3. átrre-.
ne.ti kormányzat és végül 4. az akaratnyilvánítás formája.

Németországnak é s Ausztria-Magyarországnak nem
szándéka a most megszállói! területekei bekebelezni.
ad 1. Az. a megállapítás, hogy az önrendelkezési jog csak a nemzetek részeit illeti
meg, néni egyezik meg a ini fölfogásunkkal.
Szerintünk a nemzetek részei is követelhetik
önállóságukat. Nem fogadhatjuk el azt a megoldást sem, hogy az okkupációs határ a szóbanforgó nemzetek választóvonalául szolgál'
jon. Kurland, Litvánia és Lengyelország történelmi egységet alkotnak. Németországnak
és Ausztria-Magyarországnak nem szándéka
a most megszállott területeket bekebelezni.
Nem szándékuk a kérdéses területek népét
nekik tetsző államformák elfogadására kényszeríteni, de kénytelenek ugy a megszállott
területek népei, mint a maguk számára szabad kezet biztosítani.
ad 2. A csapatok visszavonása mindaddig. mig a világháború tart, lehetetlen. Azt
azonban meg lehet tenni, hogy azok számát,
amennyiben a katonai körülmények megengedik, anni'ira csökkentjük, amennyi a rend
fenntartásához és a technikai üzemekhez feltétlenül szükséges. Nemzeti csendőrség szervezéséről lehet beszélni. Ami a menekültek
visszatérését illeti, megígérjük a kérdésnek
esetről-esetre való jóakaratú .megvizsgálását.
. ad 3. Az orosz javaslat a maga részleteiben nem elég világos.
, .
ad 4. A szövetségesek küldöttségei készek arra, hogy népszavazás döntsön az állami hozzátartozandóság kérdésében.
Erre
egy széles alapon választott képviseleti testületben történő szavazás is elegendő volna,
Ukrajna és Finnország sem referendum ut-iá'ú* vált független állammá, hanem a megválasztott nemzetgyűlés határozata, alapján. A
központi hatalmak hozzájárultak ezekhez amesszemenö javaslatokhoz, csak azért, mert
tijból meg akarják kísérelni, hogy megegye-

| zésre jussanak az orosz kormánnyal. A meg| egyezés azonban ezekben a nehéz kérdések-'
| ben csak akkor lehetséges, ha Oroszország is
elárulja azt a komoly akaratát, hogy békét
akar velünk és ha egyoldalúan diktált feltételek helyett a kérdéseket a másik fél szempontjából is vizsgálódás tárgyává teszi. Csak
ezen előfeltétel mellett remélhetik a központi
hatalmak a felmerült konfliktus békés elsimítását.

Szeged, 1918, január 1?.
terődően fentartia azt a iogot. hogy szintén
pontonkint nyilatkozzék azokról a kijelentésekről, amelyek ma felolvasásra kerültek.

Kühlmann azonosiija magát Hoffmann tábornokkal.
Kühlmarkí államtitkár- szólalt fel ezután
és a következőket mondotta:
— Ami iHoffmann tábornok ur beszédét
illeti, ugv a magam, mint a tábornok ur részére kifejezetten fenn kell tartanom a iogo 1 .
hogv erre az ügyre'visszatérjünk. A birodalmi kancellár ur. az egyetlen felelős á'Iammrniszter ad iránvitó utasításokat, az ő szerveinek a nemzetközi politika egész területen.
Egyébként amellett a szoros politikai
egyetértés mellett, amely körtém és Hoffmann tábornok ur között van. tökéletesen
magától értetődik, hogv a mi véleményeink
között semmiféle eltérés nincs. Az alapvető
különbség a mi felfogásunk és az orosz de'
gáció felfogása között az. hogv mi. vele ellentétben, a meglevő, tényekre épitühk, hogv
mi szakadás és erőszakos átmenet nélkül
rendezett á/'arri életet akarunk az illető területeken és hogy mi visszautasítjuk azt. hogv
pusztán az elméletek kedvéért először egy
légüres teret teremtsünk és azután ebben a
légüres térben egv még nem ismert módon
létesüljön az állam Egyébként megelégedéssel veszem tudomásul az elöltem felszólalt ur
ama fejtegetéseit, h o g v ' ő és delegációja most
• m á r hajlandó megkezdeni a bennünket egymástól elválasztó felfogások részleteiről a
valódi vitát és azok tisztázását.
Erre törekedtem én munkánk első pillanatától kezdve és. az volt a véleményein,
hogv a kölcsönös álláspontoknak Írásban l e - .
szögezett kifejtése, amint az a karácsonyi
szünet előtt történt, elég alapot nvuit a további tárgyalásokra.
Most indítványozom,
hogy ragaszkodjunk az oro-z delegáció által
javasolt munkarendihez, hogv arról a négv
pontról, amint azok a mi válaszunkban fel
vannak véve. most már valóban rész'etes tárgyalást kezdjünk. Remélem, hogv ez esetben
néhány nap múlva kénesek leszünk teljesen
világosan és a felelősség. tiszta tudatában
megmondani, hogv vájjon a nehézségek !eervőzhetök-e, vagv pedig az itt tett kísérletet
abba kell ihagvni.
Trockij kijelentette, hogv véleménye szerint most át lehet térni mind a két előterjesztett válasz tárgyalására. Mé? egyszer
hangsúlyoznia kel! azonban, hogy a csapatok visszavonása kérdésében semmi esetre
sem csatlakozhatok a német elnök nézetéhez,
meiv szerint állitólag a megszálló csapatok
eltávolítása légüres teret hagyna rnaga után.
Azok a népek, amelyek Lengyelország. Litvánia és Kurland területeit lakják, semmiesetre sem kerülnek politikailag sulvos helyzetbe, ha a megszálló csapatok
magukra
haervják őket. Amennyiben technikai nehézségekről van szó. mint például saját vasút,
posta stb. hiánya, ilven kérdésekben köimmi
megegyezésre jutni anélkül, hogv ebez szükséges volna megszálló csapatok ellenőrzése.

Ezután Twckii ur emelkedett szólásra.
. — Remélem, — mondotta — hogv a
központi hatalmak imént felolvasott válasza
mindenesetre el fogia oszlatni a formális nehézségek körül támadt kétségeket, amelyek
az orosz delegátusok körébén HoffmárJn tábornoknak a mult gviilésen elmondott beszéde nvomán keletkeztek. Az orosz delegáció
azon a nézeten van. hogv ebben az esetben
azzal a féllel • folytat' tárgyalásokat, amelyet
a német kormány képvisel. Az államiftkár ur
erre azt felélte, hogv ezeknek a tárgyalásoknak minden pontia a német kormányzat egyeEzzel szemben Kühhriwn államtitkár rátemes" akaratát fejezi ki. Amig ez? a felfogári
senki formálisan meg nem cáfolja, az orosz mutatott a r r a . hogv a technikai okok mellett
delegáció ezt érdemleges nyilatkozatnak te- a biztonsági okok is fontos szerepet játszakinti. Ha- Hoffmann tábornok arra utal. hogy nak az illető területeken, ammt erre a felolaz orosiz kormánv hatalmára támaszkodva vasott szövegben utalás is történt.
Kühlrvam ur javasolta azután, hogv términden más nézetet erőszakosan einvom. akkor konstatálni kell.-hegy amig a társada- jenek át az orosz delegáció által javasolt
lom harcoló osztályokból.áll., mindaddig a négy pont szabályszerű tárgyalására az orosz
kormány hatalma az érőn alapszik és vágr. - delegáció által kezdeményezett rendben.
hajtó módjait az erőszak jellemzi. De kategoMiután Trockij csatlakozott e javaslatrikusan kell az ellen a föltevés ellen tiltakoz- hoz. az ülést befejezték és a legkközelebbi
nom. hogv kormányunk minden más párt- ülést január 15-én délelőtt 11 órára tüztéki kiállási! egvéfit törvényen kivlil helyez,
Ami a tárgyalások alakiát ille'i. az orosz
küldöttség szükségesnek farija éppen azokat
a pontokat, még pedig megfelelő elszántság• gal. előtérbe állítani, amelyek a nézeteltéréseknek az okai. mert csak ebben az esetben
lehet az igazságos megoldást megtalálni. —
Trockij azzal a megjegyzéssel, fejezte be beszédét', hogy az orosz'küldöttség magától ér-

Merénylet Lenin ellen.
PÉTER VÁR, január 16. Amikor Lenint
aki a szocialista vörös gárda egy osztagát,
amely a frontra ment, elkísérte, az autóján visszatért, egy revolverből öt lövést
•ettek rá, A lövések azonban nem találtak.

Szeged, 1918. január Tv

Szeged köve feli az önálló magyar hadseregei
(Saját tudósítónktól.)
A DélnidgyaJWssás szerdai számában érdeme szerint méltatta azt a tanácsi előterjesztést, a m d y az
önálló magyar hadsereg fölállításának követelését és a kormánynál való sürgetését hozta javaslatba a közgyűlésnek. Mint előrelátható volt, a legnagyobb magyar vidéki város törvényhatósága egyhangú lelkesedéssel
csatlakozott a tanácsi előterjesztéshez és
iinnepi lelkesedéssel fogadta ugy a tanács javaslatát, mint az annál szólásra jelentkezett
három közgyűlési tag beszédét, akik nemzeti,
politikai és ipari szempontokból fejtegették
az önálló magyar hadsereg fölállításának
szükségességét és jelentőségét. A közgyűlés
eme részének lefolyásáról az alábbi tudósításunk számol be:
Dr. Tóth Mihály katonaiigvi tanácsos
ismertette a tanácsnak az önálló magvar
hadsereg fölállítására' vonatkozó előterjesztését, amelyét szerdai számunkban egész
terjedelmében közöltünk. A tanácsi javaslat
felolvasását állandó helyeslés és lelkesedés
kisérte. maid dr. Kószó István törvényhatósági bizottsági tag. országgyűlési képviselő
emelkedett szólásra:
— Biztos tudatában vagyok annak. —
kezdte beszédét dr. Kószó — hogv amié az
ország anyagi függetlenségét csak az önálló
vámterület biztositfiatja és hogv minden magvarnak forró vágya egyrészt, hogv anyag
függetlenségünk biztosítva legyen, addig küzdelmeiben nemzetünk mindig csak az alkalomszerűséget várta, hogv nemzeti ioeait érvényesítse. A kiegyezési törvény nem mondja azt. hogv nekünk örök időkre közös hadsereget kell föntartanunk Ausztriával. Ellenkezőleg. ez a törvény megnvitia számunkra
a lehetőségét annak, hogv lerázzuk magunkról azt a bilincset, amely a közös hadsereg
rendszerével olv erősen köti a magyarságot
Ausztriához, mig a vezető szerep teljesen
Ausztriáé. Mikor a mai világháborúban a
magvarság megmutatta ereiét, hatalmát, becsületességét? megmutatta azt. hogv félreismerték az udvar körül és azok. akik évszázadok óta folyton csak a nemzetiségi izgalmakat gyújtogatták közöttünk, nehogy
megerősödhessünk, akkor szabad, sőt kell
neki a iogait követelni. Azt hiszem, a világháború megmutatta azt. hogv a magvarság
sokkal nagyobb erőt és sokkal értékesebb
anyagot szolgáltatott a közős küzdelemhez,
mint Ausztria és hogv a magvarság mindenkor és mindenütt hiven teljesítette kötelességét. Nem nézte soha. hogv saját határait
védi-e, megtartotta mindenkor becsülettel és
magyaros bátorsággal, őseitől öröklött hatalmas erővel esküjét. Amikor a magvarság az
uralkodónak is bebizonyította, hogv egyedül
a magvarság az. amelvfe mindenkor b.zton
számithat. amelyre mindenkor bizton támaszkodhat. hangosan követeli az elismerést
a magvar nemzet egész összessége. Es amikor a negyedik évben is apa a fiúval indul a
nagy küzdelembe és helvt áll. akárhova viszik, akármelyik ellenséggel állítják szembe,
akkor is. amikor a saját határait már nem
kell féltenie, szabad a nemzetnek legszentebb
jogait követelni. Az uralkodó maga is különös elismerésre nyilvánította méltónak a magvar nemzetet. Es amikor a budai várban
már fején volt a szent korona, királvi szavával igérte meg. hogv az önálló magvar hadsereg szervezésére a legelső alkalommal
megteszi a szükséges intézkedést. Ha a nemzet hangja mellett a kormány ezt a királyi
szóra hivatkozással követelni fogia. bizton
hiszi, hogv ennek a követelésnek lesz visszhangja. Csak nem kell tűrni semmi idegen
beavatkozást, ez nem Ausztria, hanem a
magyarság és a kiráJv ügve. A javaslat érdeméhez ezek után nem szól hozzá, de miután a javaslat szövegezése oívan szép Cannyira benne van az egész nemz-t hangjai

3

nem adták a magvar iparnak és kereskedelemnek a kvóta szerint minket megillető szálszava, vágva, érzése és szive, javasolja, ha- lításokat. Ezt a tényt a delegációban állapítározza el a közgyűlés, hogv a határozatot tották meg hivatalosan. Hogv ez mit jelent,
Szeged törvényhtósága, mint amelv először nem is kell bővebben fejtegetni. Ajánlja elfoglalkozik ezzel a kérdéssel az országban, fogadásra a tanácsi javaslatot.
Cserö Ede volt a következő felszólaló,
megküldi az összes törvényhatóságoknak
aki a szegedi munkapárt nevében szólalt fel:
csatlakozás végett.
— Dr. Kósz'ó remek beszéde után —
Taps és éljenzés fogadta ezeket a szavakat. amelyek után Wimmer Fülöp a kereske- mondta — igen kevés, amit én mondhatok.
delmi és iparkamara elnöke állott szólásra: Elég annvit. hogv azt a kormánvt. amelv az
— Engedjék meg nekem. — mondta — önálló magyar hadsereg jelszavával iön, minhogy financiális és iparfejlesztési szempon- den magyar • embernek lelkiismeretben kötetokból is támogassam a tanácsnak ezt a ja- lessége támogatni. Itt félre kell tenni minvaslatát. A hadsereg szükségletének tudva- den politikát, egyéni érzelmet, ezt a korlevőleg az ország kereskedelmét és .iparát mánvt ebben a munkájában mindenkinek hakellene fejleszteni, még a mai viszonyok kö- zafiúi és erkölcsi kötelessége támogatni a
zött is. Tehát legalább a kvótaszerüségeí fönn végsőkig. Ehhez a kérdéshez Ausztriának
kellene tartanunk, ugy. hogv az ország hadi- soha köze nem volt. nem lesz és vissza kell
kiadásainak kvótaszerü része visszatérüljön utasítani minden erőnkből az illetéktelen beaz országnak a kereskedelmi és ipari meg- avatkozást. Megengedi, szemben állhatunk
rendelésekben. Ezzel szemben azonban a de- az osztrák politikai törekvésekkel, de a kérlegációban kiderült, hogv a háboru sok mil- déshez a nemzeten kiviil csak a királynak
liárdos kiadásai közben, amelvből mi visel- van köze. Ezekkel ajánlja elfogadásra a jatük a ránk eső részt, négyezer milliárddal vaslatot.
kevesebb Összeget juttatott az osztrák hadA közgyűlés ezután zugó éljen és taps
vezetés Magyarországnak, mint a kvóta ará- közben egyhangú lelkesedéssel elfogadta a
nyában kellett volna. Négyezer milliárddal tanács javaslatát. •
károsítottak meg bennünket akként, hogy

Wekerle nyilatkozata az önálló magyar hadseregért
folytatott küzdelemről.
(Budapesti tudósítónk
telefonjelmtése.)
A képviselőház szerdán délután tartotta
hosszabb szünet után az első ülését.
Szász
Károly elnökölt az ülésen, aki megnyitó szavai után elparentálta Tüdős János debreceni
képviselőt, majd bejelentette, hogy Szentfiványi Árpád indítványt nyújtott be, hogy a
Ház délelőtt tartsa üléseit. Az elnök javaslatára a Ház olyképpen állapította meg a
napirendet, hogy csütörtökön megválasztják
a választójogi bizottság tagjait.
Hegedűs Lóránt ezután meginterpeilálta
a kereskedelmi minisztert a magyar iparnak,
különösen pedig a nyersanyag beszerzésnek
sérelme ügyében. Az interpelláció igy szólt:
— Van-e tudomása a kereskedelemügyi
miniszter urnák arról, hogy a háborús nyersanyagbeszerzés, elsősorban a szövő-fonóiparnak külföldi beszerzése tekintetében van a
magyar ipar jövőjének legfontosabb érdeke, hogy legalább a kvóta arányában részesülhessen a nyersanyagokban?
— Tett-e a miniszter ur e tekintetben
megfelelő intézkedéseket? Kötött-e megállapodásokat s ha igen, milyen természetiieket?
— Különösen kérdem azt, hogy kellő
határozottsággal és félreértést nem tűrő mó) don visszautasitotta-e a miniszter ur az osztrák kormány egy funkcionáriusának azt a
precedensnek konstruált álláspontját, amely
szerint a nyersanyagbeszerésnek kvótaszerinti felosztását Magyarország részére megtagadta?
Felszólalásában azt fejtegette, hogy nem
részesülünk a kvóta arányában. Lehetetlen,
hogy az osztrák hadi károkat is mi viseljük.
Az osztrákok mindenütt elnyomják a magyar
ipart. A valuta körüli eljárásuk egyenesen
képtelen.
Qróf Serényi Béla miniszter azt felelte,
hogy a hadügyminisztérium egyes osztályainak magyarellenes eljárását nem helyesli.
Ezeket a dolgokat már reparálták. —- Földes
Béla átmenetgazdasági miniszter szintén válaszolt az interpellációra és kifejtette azokat
az eszközöket, amelyek szükségesek a ma-

gyar ipar fellendítésére.
Ballá Aladár interpellálta ezután Wekerle miniszterelnököt katonai programmja
miatt. Interpellációja igy szólt:
— Annak hangsúlyozása mellett, hogy
a magyar nemzet védrendszerének mielőbbi
megállapítása és rendezése csakis a magyar
törvényhozás és az alkotmányosan megkoronázott magyar királyra tartozik, kérdem a
miniszterelnök urat;
1. Van-e tudomása arról, hogy a nem- •
zeti magyar hadsereg felállítására vonatkozó
programja keresztülvitelének megakadályozása céljából ugy az osztrák kormány, mint a
közös külügyminiszter
alkotmányellenesen
beleavatkozott. Utóbbi legalább is azzal, hogy
félhivatalosa a Fremdenblatt, feltűnő módon
állást foglalt ellene.
2. Ma minderről tudomása van,' mit szándékozik tenni ugy az osztrák kormány, mint
a közös külügyminiszter jogtalan és alkotmányellenes viselkedésével szemben a ma- '
gyar állam presztízsének megóvása céljából.
Dr. Wekerle Sándor miniszterelnök az
interpellációra a következőket válaszolta:
— A képviselő ur helyesen értelmezte,
hogy a katonai kérdést nem azért vettük fel programunkba, hogy ezáltal a választójogot
elüssük, vagy annak tárgyalását elhalasszuk.
Programunk előterjesztésénél és azóta is
többször kinyilvánítottuk, hogy mi tulajdonképen a választójog keresztülvitelére alakultunk. És pedig e kötelesség teljesítésétől semmi félt képen sem engedjük eltántorítani magunkat.
— I^en sok életbevágó, a jövő kormány
tevékenységére nézve döntő befolyású programpontot felvettünk programunkba és igy
felvettük az egész hadseregnek nemzeti és
gazdasági szempontból való kiépítését is.
(Hossz(Ifiti{rtó éljenzés a bdloldalan.) Véleményem szerint fontos és életbevágó ezen
programpont egész jövőnkre nézve és ezért
sem más programpontnak ezidő szerint való
érvényesítése, vagy valamely, akadályba való
ütközése nem képezhet iánk nézve indokot

A

_

*

arra, hogy keresztülvitelétől eltérjünk.
A képviselő ur azt a kérdést intézte
hozzám, hogy van-e tudomásom arról, hogy
Ausztria részéről támadások intéztettek. —
Sajnálatomra nagyon is van tudomásom erről és arról is, hogy egcsz koncentrált támadást intéztek e programpont ellen. Egyben
azonban megnyugtatom a képviselő urat.
hogy a külügyminiszter urat ne sorolta a támadók sorába. A külügyminiszter ur nagyon
is tudomással bir állásának kötelezettségéről és nem lépi tul hatáskörét se közvetlenül., sem közvetve.
— A képviselő ur azt kérdezi, hogy a
támadásokkal szemben miképpen kívánjuk
megóvni a magyar állam presztízsét. Erre
egy mód van és e z : Ha nemcsak felállítjuk,
de következetesen ragaszkodunk ahhoz a
programhoz, amelyről el merem mondani,
hogy mögötte az egész nemzet áll. (Általános
helyeslés.) és amelyről anélkül, hogy koronás
királyunk személyét belevinni kivánnám, el
merem mondani, hogy ezek a törekvések az
ő határozott jóindulatával is találkoznak*
(ÁUuíújm helyeslésj
Nagy horderejű változások mindig nagy emócióval szoktak járni.
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Eleket látjuk most megnyilvánulni egész
Ausztriában. Talán m í g is vannak ennek a
financiális, szociális, és egyéb okai. A legmagasabbra csapó hullámoknak is el kell sülyedni. Ezekkel az emóciókkal szemben csak
egyre ügyeljünk: hogy határozott és erélyes
állást foglaljunk. Midőn ezt tesszük, csupán
arra hívóin fel a t. Ház figyelmét, hogy bármennyire is. áll az az álláspont, amelyet a
képviselő ur felvetett, hogy ezen kérdésnek
szabályozása jogilag tulajdonképen csak a
magyar nemzetnek és a királynak, a dolga,
mindzonáltal magasabb politikai momentumokat is szem előtt kell tartani. Épp arra
törekszem, hogy a felcsapott hullámok elsimuljanak és az emóció ne legyen a kérdés
megoldása után ujabb differenciának és politikai meg nem értésnek kútforrása. Ebbeli
törekvésünk megvalósítása iránt éppen most
folynak a tárgyaiások és igy taíáu természetesnek fogja találni a képviselő ur. hogy bővebben nem nyilatkoztatom.
A miniszterelnöki válaszát a Ház és az
interpelláló is tudomásul vette. Ezután az
ülés 6 órakor véget ért.

Cíyors munka a januári közgyűlésen.
(Saját tudósitánkfól)
Hatalmas t á r g y w mzat 59 ponttal és félig fűtött közgyűlési terem fogadta szerdán a szép számban összesereglett városatyákat, akik ez alkalommal engedékeny kedvükben voltak: a tanács legtöbb
javaslatát elfogadták. A sok számmal egy
nap alatt végeztek, ezt nem megrovásul mondjuk, mert u gyors munka néha erény. A főispán távollétébén Somogyi Szilveszter polgármester elnökölt. Amint irva van: a közgyűlés
interpellációk hiányában az indítványokká?
kezdődött.
Dr. P á l f y -József és társainak azt az indítványát, hogy a közigazgatási tisztviselők
közül évenkin'f' egyet-egyet három hónapot*
külföldi tanulmányútra küldjenek ki és erre
a célra a költségvetésbe évi 5000 korona kiadást illesszenek be, a tanács ismeretes javaslatára Gtfyhktolpnbfff elfomáfip a közgyűlés,
•Következett Pásztor József indítványa a
Szolgák, altisztek és végrehajtók fizetés rendezésére, valamint a városi szervezeti szabály-,
rendelet módosítására vonatkozólag. Az indítványt és a- tanács javaslatát TafK-Méf Endre. főjegyző ismertette. A tanács az indítványnak réak az első részét ajánlja elfogadásra, amely azt hozza javaslatba, hogy a közgyűlés Írjon föl a bel ügy miniszterhez a szolgák és altisztek fizetésrendezésének mielőbbi
Kikészítése ügyében. Az inditvány második részére, amely a városi végrehajtók fizetésének
olyan rendezését célozza, hogy —. a törvény
rendelkezései szerint — a városi végrehajtóknak legalább egy részét vegye föl a tizenegyedik fizetési osztályba a város; az a tanács javaslata. hogy ez indítványt, vegyék le a napirendről, miután a város a végrehajtókat az
altiszti státusba kivánjá sorozni. Az indítvány harmadik részére vonatkozóan, amely a
szervezési szabályrendeletnek a februári köz-'
gyűlésre való elkészítését és beterjesztését jajavasolja olyan formában és keretek között,
mint azt m á r a közgyűlés és szervező bizottság egy év előtt elfogadta, az a tanács javaslata, hogy ezzel a kérdéssel később, alkalmasaid) időben kell foglalkozni. Ma ismerteti a
főjegyző a tanács indoklását — minden munka meddő és hiábavaló lenne. Megtörténhet
ugyanis, hogy a készítendő szervezeti sznbályrv:1
;; el szemben a most készülőben levő
törvények teljesen ellentétben fognak állani.

K é r i . a tanács javaslatának .ennek alapján
való elfogadását.
Pásztor József a tanácsnak indítványa
két pontjára beterjesztett javaslatát nem fogadhatja el. A végrehajtók fizetésének ügyébon már régen kötelessége lett volna a tanácsnak dönteni. Az általános fizetésrendezések
jóváhagyása alkalmával ugyanis a belügyminiszter leiratában külön foglalkozik a végrehajtók fizetésével. A miniszter másfél év
elolt kelt leiratában art mondja: „tegye a város közgyűlése ezt a kérdést újból megfontolás és uj határozat tárgyává". Mint —i legtöbb
esetben — a közgyűlési határozatoknak sincs,
ugy a belügyminiszter enie rendelkezésének
sem volt foganatja a fanácsnál, A tisztviselők fizetéséről szóló törvény sarkalatos
pontja, hogy senki kevesebb fizetést nem kaphat, mint ami őt törvény szerint megilleti. A
belügyminiszteri leiratbun ugyan nincs meg,
de az 1912. évi 58. t.-o. határozottan kimondja,
hogy a végrehajtókat a XI. fizetési osztályba
kell sorozni. Ezzel szemben a, szegedi végrehajtók egy kivételével esak 1000 korona fizetést kapnak, a város tehát a végrehajtókat
jogtalanul megkárosítja évi 409—800 koronával, pedig ezek a szegény alkalmazottak nagyon is rá vannak utalva erre az összegre. A
törvény bizony mindenütt sokkal humánusabb, mint a tanács szokott lenni kisfizetésű
alkalmazottaival szemben. Az egyik 10 étje
van a városnál és fiz évi szolgálata után még
mindig 1.000 korona fizetése van.
Ami a szervezeti szabályrendeletet illeti,
végteléníü meglepett a főjegyző ur indokolása. Éppen egy éve már, hogy az indítványt
beterjesztettem ide, hogy azt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Csudálatos, hogy akkor
nem voltak ilyen természetű aggodalmai a főjegyző urnák. De nem voltak akkor sem. a
mikor a szerveKŐbizottság ült össze, letúr
gyalni, hogy melyek azok a részek, amelyeket
a politikai viszonyok változása érinteni fog.
Akkor a szervezőbizottsággal egyetemben
meg is állapodtunk abban, hogy ezeket a részeket nem bántjuk, de elkészíti a főjegyző utazókat a változtatásokat, amelyek a várospolitika fejlesztésére irányulnak. Mi ugyanis
nem politikát akarunk, hanem munkás és
gondos várospolitika alapját akarjuk lerakni
a szervezeti szabályrendelet módosításával,
hogy elősegítsük ennek a városnak fejlődését
és megakadályozzuk a vidéki városok versenyében való lemaradását. Kéri inditványá-
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nak a tanács javaslatával szemben való elfogadását.
Tdsehter Endre főjegyző válaszában hivatkozik arra, hogy hivatalos értesítés szerint aa
altisztek és szolgák f izetésrendezóse ügyében
országos intézkedés van készülőben. Éppen,
ezért fogadta el a tanács az indítvány első
pontját. Ami a végrehajtók ügyét illeti, fölszólaló erre nézve tévedésben van. A miniszter nem tette kötelességévé a városnak, hogy
a végrehajtókat a XI. fizetési osztályba sorozza. Tagadja, hogy a törvénynek az a rendelkezése, hogy a végrehajtókat a XI. fizetést
osztályba kell sorozni, a városi végrehajtókra is vonatkoznék. A városi végrehajtók minden kvalifikáció nélkül lehettek végrehajtókká, mig minden más végrehajtó állása kvalifikációhoz van kötve. Ami most m á r a szervezeti szabályrendelet módosítását, átdolgozását
illeti, annak megesinálása azért nem kívánatos, mert a tanácsnak biztos tudomása van róla,
hogy a választójogi törvénnyel kapcsolatosai*,
•uj városi törvénnyel is foglalkozik a választójogi minisztérium. Tudják azt. azokból a megkeresésekből, amelyeket a miniszter intézett a
városhoz. Ezekben mindben városi törvényre
vonatkozó adatokat kérnek. De nyilvánvaló
is, hogy a választójogi törvénynek törvényerőre való emelése után. íMegállapított tény,
hogy az átszervezés (Hú 200.000 koronájába kerülne a városnak. Ennyivel pedig nem merné
megterhelni a mai súlyos időkben a törvényihatóságot. Technikailag is keresztülvilietetlen, hogy februárra elkészítsék a szabályzatot. Kéri a tanács javaslatának elfogadását.
Pásztor József ismételt- felszólalása után
a közgyűlés elfogadta a tanács javaslatát.
Lippay Lajos tudvalevőleg négy gőzeke
vásárlását indítványozta. A tanács napirenftretérést
javasolt
az
inditvány
fölött.
iLippay Lajos és Pap István felszólalása után
a közgyűlés elfogadta a tanács javaslatát.
Közvetkezett dr. Kószá István és társainak ismeretes indítványa a városi tisztviselők részére ingyenes nyelv-tanfolyam létesítése ügyében. A tanács tudvalevőleg magáévá
tette az indítványt, amelyet a közgyűlés is
egyhangúlag elfogadott. A határozat értelmében tiz városi tisztviselőt ingyenes oktatásban
részesítenek a városi nyelviskolában.
'
A köriratok tárgyalása során egyhangú
lelkesedéssel csatlakozott a közgyűlés Pestvármegye határozatához, amely tudvalevőleg'
energikusan utasítja vissza a eseheknek Magyarország' ellen intézett támadásait és rágalmait.
Kolozsvár törvényhatósága a román-magyar határkiigazitás ügyében hozott határozatot, amely Erdély védelmének szempontjából kívánja a határ kiigazítást. A tanács javasolta, hogy- a közgyűlés tegye magáévá ezt
a határozatot. Pataki Simon
felszólalásában
hangsúlyozta, hogy szükség van a liatárkiiga.
zitásra. Mikor megnyugtatták, hogy a tanács
javaslata is ez, befejezte felszólalását. A köz,
gyűlés ezután hozzájárult a tanácsnak ehhez a
javaslatához is,
.Brassó vármegye feliratát, az erdélyi hadi károk teljés megtérítése érdekében. Maros',
megye feliratát az osztrák ukrajnisták területi törekvései ellen. Somogy vármegye közgyűlési határozatát a magyar államnyelvnek
a közös intézményeknél való érvényesítése
ügyében, Sopron köriratát a Moldvában lakó
magyarság megvédése érdekében hasonló szellemű fölterjesztéssel pártolja a közgyűlés.
Ezután került sor az önálló magyar hadsereg fölállítása ügyében tett tanácsi előterjesztésre, amelyről lapunk más helyén .számolunk be. Megválasztotta a közgyűlés a népnevelési bizottság tagjává Móra Ferencet, as
egészségügyi bizottság tagjává?" BüJm)r*Kdolfot
és Glatocer Bélát, a kórházbizottság tagjává
dr. Turóczy Mihályt és •Scultétj/ 'Sándort, a
•pénzügyi bizottság tagjaivá M<xy Gyulát és
dr. Dobay Gyulát, a jogügyi bizottsági tagságra dr. Szeles Józsefet, a közművelődési bí«

S/.carií, 1Ö1S. jatm;lr 1 i.
ié&itság tagjaivá le.mfthpjj Sándort, J / ó m FersDcot, FeRét-e Mihályt és Hauser E. Sándort,
a Somogyi könyvtár bizottsági tagságára PreIngg Józsefet cs a megüresedett műszaki bizottsági tagságokra Fogd Edét és Szabó Sándort. Ezek a választások mind egyhangúlag
történtek. Névszerinti titkos szavazással választották a szervező-bizottság tagjává Vahjiora Istvánt, aki 58 savazatot kapott dr. Ha-

IftSsa Árniiu 8 és László Kálmán egy szavazatával szemben. A megüresedett közigazgatási bizottsági tagságra 29 szóval a Laszti
Kálmán egy szavazatával szemben
Várhelyi
József prépostot választotta meg a közgyűlés.
Névszerinti szavazással elhatározta még a
közgyűlés, hogy megvásárolja a Nádor-utca
.8. szám. alatti házastelket u tea rendezés céljából 24.000 koronáért.

A miniszteri utasitás értelmében a hadisegélyre igényt tartó hozzátartozók újból
összeirandók. Az összeírást a megyében a
jegyzők. Szegeden a polgármester ábal erre
a célra megbízott városi tisztviselők végzik.
Az összeírást a. megalakítandó hadisegélv véleményező bizottságok felülvizsgálják és
ezek javaslatot tesznek, hogv melv hadbavonultak családtagjai és hozzátartozói mi?
Íven
fokú hadisegélvben részesíthetők. Egy
,m«mm*«mman»aammemm»*abmaranma»*„ "•"••••^••"••••««*»bbbbbbbbbb»b»»bbbb»b<»»b»sb»»b«a»ebij».í
bizottság 5 tagból áll, amelyek közt nő is tehet. A tagokat a városi tanács választja.
Az utasítás meghagyja, hogy mindazok. akik az összeírás alkalmával tudva valótlan
(Sóját
tudósítónkról.)
Szerdán újból
Elsőnek Hoffmann Jánost hallgatta ki a adatokat mondanak be. úgyszintén azok. akik
folytatták Mí'itix Walter és társai hadsereg- hadbíróság. A tanú elmondta, hogv 1914 nem jelentenek be olvan körülményeket, ameszállitási bűnügyének tárgyalását. A tárgya- augusztusában ismerkedett meg Meinx Wal- lyek a hadisegélv megvonását vonnák maláson Balihár ezredes helyett, aki betegsége terrel, aki fiiszeráruk szállításáról is tárgyait guk után. amennyiben tettük súlyosabb elbímiatt fölmentését kérte, HéiédiWÍv László, Hoffmannal, mint a hetedik hadtest szállító- rálás alá nem esik, 15 napi elzárással és 200
es. és kir. kamarás, huszárkapitány elnökölt, jával. A beszélgetés során Meinx kijelentette, korona pénzbírsággal büntetendők.
aki eddig szavazóbíró volt. Heivébe Hacke hogv neki. már elég volt a zsidókból. HoííAz utasitás szerint a legénységi álloKároly árkász-századost jelölték ki tanács- manrtak az volt az impressziója, hogv Meinx'
mányba
tartozó hadbavonultak családtagjai
tagnak. A tanúvallomások során
meglepő anyagi haszonban akart részesedni a szállífordulat következett be a bűnügyben. Meinx tásokból. A szállításokra azonban nem került részére 1917 november 1-től, a tisztek hozzátartozói részére pedig 1918 januártól folyóWalter eddig tudvalevően azzal védekezőt, sor.
sítandó
a felemelt hadisegély.
hogv a hadseregszállítók csábították a maTürk Salamon azt vallotta, hogv 1914.
»e»ü'«S»»«B»BBB«B»»»«8*BB.BBBSBB«a98»a«B»BBSS!»SK*S»>
gasabb árak számítására. A tanuk közül kettő augusztusában tizenegy koronáért és tizena szerdai tárgyaláson megdöntötte Meinx- egy korona ötven fillérért kínált teát Meinxuak ezt a védekezését és kijelentették. hogv uak, aki Mandelnek 19.14 októberében tizenMeinx egyenesen fölszólította a szállítókat, két korona ötven fillért adott kilogramonkint
liogv a rendes összegnél többet számítsanak, a teáért, Türk ajánlatát pedig visszautasíhogv neki is legyen haszna a szállításokból. totta. Meinx azt vallotta, hogy augusztusban
(BudápcWi tudósítónk
teleMnjelertíése,)
A súlyos tanúvallomásokat, amelyeknek dön- tizenhat korona volt a tea ára.
A
munkapárt
szerdán
este
értekezletet
tartő hatásuk lehet a nagyszabású biinpör sorPatzauer Sándor tanú szerint Meinx nem
sára, May Ferenc szeszkereskedő és Hoff- I akarta kifizetni a számlákat, mindig talált tott, amelyen Vadász Lipót üdvözlésére gróf
incinn János nagykereskedő tették.
' vaiami ürügyet. Azt a gyanút keltette, hogv Tisza István nagyobb beszédben válaszolt.
A tárgyalásról az alábbi részletes tudó- pénzt akar.
Erősen kikelt azok ellen, akik meg akarják
sításban számolunk be;
May Ferencet hallgatta ki ezután a bíró- mételyezni a nemzet lelkét. Nem azok hirDr. Dohány Gyula főhadnagy-hadbíró ság, akinek vallomása
erősen terhelő volt
iigvész a tárgyalás megnyitása után felszó- Meinx Walterre. A tanú elmondotta, hogy detik a háború azonnali befejezésének jellalt és kérte, hogv a bíróság hozzon határo- 1914 szeptemberében
vagy
októberében szavát, akik véreztek és küzdöttek a háborúzatot a hadbíróság u.i összeállításáról, mert Meinx Walter ajánlatot kért tőle ötszáz hek- ban, hanem a katonai kötelezettség elöl buja tárgyalásnak szerinte csak törzstiszt lehet tóliter rum szállítására. Az ajánlatot May az
káló politikusok, felmentett lapszerkesztők
az elnöke. Indítványozta, hogy a tárgyalást irodájában azonnal megíratta. Az ajánlat
48 órára félbeszakítsák, hogy ez ügybm a megírásánál Meinx is jelen volt. Az élelme- és hadiipari munkások, akik e háborúnak
temesvári katonai parancsnokságnak és a zési főhadnagy néhány nap múlva közölte csak előnyeit élvezték.
hadügyminisztériumnak megtehesse jelenté, May Ferenccel, hogy' a temesvári intendauA munkapárt változatlanul ragaszkodrk
sét. Dr. Ronutwov és dr. Molnár védők fel- tura az ajánlatot elfogadta. May ezután igv ahhoz, hogy a hadsereg kérdését a király és
szólalása után a bíróság az ügyész indítvá- folytatta:
a nemzet közti konfliktus tárgyává nem ennyát elutasította, mert az nem felel meg a
— Meinx Walter az ajánlat elfogadása gedi tenni. Azok a javaslatok, amelyekkel a
katonai bűnvádi perrendtartás rendelkezésé- után azt mondotta, hogy May számitsori töbnek. Az ügyész a bíróság határozata ellen bet minden liternél néhány fillérrel. A külön- kormány ma előállott, a 67-es kiegyezésbe
semmiségi panaszt jelentett be.
nem ütköznek és a 67-es alapon elégítik ki
bözet az enyém lesz. — mondta Meinx.
Dr. Romanov Rezső; Meinx védőié ezTárgytilúsvezet
(Meinxhoz):
Igaz ez? a nemzet jogos követeléseit. Ha illetéktelen
után indítványokat adott be. hogy Mamid
tényezők közébe furakodni akarnak a király
Meinx:
Alávaló
hazugság!
szállításaival kapcsolatosan a bizonyítási elMay
Ferenc
megismételte
előbbi
valloés
a nemzet közé, vissza kell utasítanunk
járást kiegészítsék. A hadbíróság a védő inmását.
majd
a
tárgya!ásvezető
kérdésére
kimindannyiunknak
ezt a törekvést. Megérett
dítványait elvetette. Az ügyész indítványait
a bizonyítás kiegészítésére azonban a bíró- jelentette. hogv Meinx ajánlatát visszautasí- a helyzet arra, hogy mindenki, akit aggodaság elfogadta és elrendelte -Ho ffmarin János, totta.
lomba ejt. ami körülöttünk folyik, összefogMeinx védője ellenezte a tanú megeskeTürk Salamon. Pafzauer Sándor és May Fejon.
Ennek útjában szerencsétlen akadály a
renc tanukénti sürgős megidázését. A bíróság tését. a biróság azonban Mávt megeskette
választójog
kérdése. De hiszi, hogy ebben a
már a szerdai tárgyalásra megidézte a tanu- vallomására. A tárgyalást csütörtökön folytatják.
kérdésben fennálló mélyreható ellentéteket,
kat telefonon.
ha nem is lesz 1 T c megszüntetni a kölcsönös kapacitáe' e dc : -.alább sokat fog belőle
letompítani. A mai komoly pillanatban igye— /Vlegfötf a végrehajtási utasítás. — Akik nincsenek rászorulva, nem kezni kell a nemzet egységét a jövő nagy
kapnak segélyt. — üj összeírás lesz. —
feladataira biztosítani. Ez áldozatot követel
tőlünk
és azoktól is, akikkel szemben állunk.
(Saját tudósitánktól.)
A honvédelmi mi- és a törvényes gyermek tarthat igényt a haHa
hajlandók
vagyunk ezekre az áldozatokniszter megküldte a városoknak a felemelt disegélyre. Nem kapnak hadisegélvt a hivahadiscgélvek megállapítása és kifizetése 'kö- tásos tisztek és tovább szolgáló altisztek hoz- ra, akkor a tárgyalás, amely félre fogja
rüli teendőkre vonatkozó végrehajtási utasí- zátartozói.
hozni a kölcsönös áldozatok árán a megtást. Az utasítás a kiadás napjától érvényes,
A végrehajtási utasitás értelmében se- egyezést, tneg fogja teremteni azt a légkört,
tehát már a lövő hónapban az u.i segélvskála gélyre jogosultak a következők: 1. törvényes
szerint fogják megkapni hadisegélyüket a feleség. 2. a gyermekek, ha nem törvényesek amelyben a nemzet javára hasznos munkáhadbavonultak rászorult hozzátartozói. Az is, 3. a mostoha gyermekek, 4. unokák. 5. a ra egyesültünk.
utasítás érvénye a leszerelés végleges befeje- hadbavonult ap.ia. anv.ia, mostohaapja, m o s Tisza kész végig menni ezen az uton
zéséig tart.
tohaanyja. nagyapja, nagyanyja. 6. az öröktekintet
nélkül annak személyes következmébe
fogadott
gyermekek,
7.
az
édes,
vagy
Az utasitás értelmében felemelt hadisemostoha
testvérek.
8.
a
hadbavonult
felesényeire.
Kéri,
hogy a párt tartson vele ezen
gélyt kapnak mindazoknak a hadbavonultaknak hozzátartozói, akik a háború alatt fény- gének apja, vagv anyja, 9. a nevelt gyerme- az uton.
leges szolgálatot teljesítenek, még akkor is, kek. 10. a hadbavonult nevelőszülei, 11. a nem
ha fegyvernélküli, helviszolgálatra hivattak törvényes feleség, ha a hadbavonulttal való
nyilt meg a Feketebe. A segély folyósítását nem akadályozza együttélésből gyermeke született. 12. az. a
sas- és Kigyó-utca
az a körülmény sem, hogy a hadbanlevő a kinek a hadbavonult köteles volt tartási diiat
fizetni.
13.
az,
aki
a
hadbavonultat
örökbe
sarkán (Kertész-kárháború kitörésekor éppen rendes szolgálati
fogadta.
pitos
volt
helyisége.)
Nagy
választék uri-, nőikötelességének tett eleget. Az sem lön tekinés
divatcikkekben.
A
n.
é.
közönség
b. pártfoA
hadisegélv
a
jogosultak
részére
azontetbe. hogv a hadba vonult tiszt-e. vagy a
gását kérem
Bocker Ferenc.
legénységi állományba tartozik. A tartalékos ban csak abban az esetben utalható, ha az
tiszteknél azonban csak a törvényes feleség illetők arra tényleg rá vannak szorulva.

Súlyos tanúvallomások Mein* Walter bűnügyében.

Tisza kompromisszumot
ajánl a választójog ügyében.

A jövő hónapban már a felemelt hadisegéByt fizetik.

uri

£

Szegeti, 1918. január 1?.

Több olasz támadást vertünk vissza.
BUDAPEST, január 16. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az asiögói fsusíkon, a Col del Rossotól nyugatra visszavertünk egy ellenséges előretörést. A Brentától keletre csak a délutáni órákban folytattak az olaszok eredménytelen támadásokat. A Monté Perticon nyugati lejtőjén az
ellenség háromszor intézett rohamot vonalaink ellen; minden egyos alkalommal már
tüzérségi és géppuskatüzünkbeu nagy veszteségei mellett összeomlott a roham. — A
Monté Fontani Seccatól délre csirájában elfojtottunk ellenséges támadási kísérleteket.

Az alsó Piave mentén hosszabb élénk tüzérségi harcok folytak.
A VEZÉRKAR FŐNÖKE.
BERLIN, január 16. A nagy főhadiszállás jelenti: A Brenta és a Piave között különös hevességgel a Monté Asalone területen élénk tűzharcok folytak. Az olaszok a
Marié Fontana Seccatói délre ismételték
meg eredménytelen támadásaikat;
vísszaverttí köket. A Piave szakaszon, Montcllotól északra az angol tüzérségi tüz erősödött.
LUDENDORFF, eisö föszáilásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A franciák átmeneti sikere nyugaton.
BERLIN, január 16. A nagy fóhadiszál-, 1 előre és átmenetileg benyomultak árkainkba.
lás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcso- Nehány íelderitö csapataunk a felső Vogéportja: Lensnél és Lenstöl délre a tüzérségi zekben foglyokat szállított be.
tevékenység fokozódott. Néhány szakaszon
Keleti harctér: Nincs újság.
földerítő harcok folytak. Ornestöl délre fogMacedón arcvonal: A Cseraa-hajlásbaih
lyokat szállítottunk be.
fokozott harci tevékenység.
Albrecht württembergl herceg badcsoLUDENDORFF, első főszáílásmester.
portja: Badouvillerstöl északra több órás
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
tűzhatás utón francia osztago línyomultak

L E G Ú J A B B .
P É T E R V Á R : A P r a v d a szerint a kozákok ellen nagy makszimalisia haderőt vontak össze Két páncélos vonattal 30.000 ember és nagyszáma tüzérség indult el. Jekaterlnoszlavtól busz versztnyire tizennégy
napig tartó harc volt, amelyben a makszimalisták sikert arattak.
KÖLN: A Kölnische Zeitung jelenti
Svájcon át: Eg yorosz fiatalember, aki Japánban végezte tanulmányait, Tokióba érkezett és felmutatta orosz nagykövetté való
kinevezését. A japán kormány a kinevezést
nem volt hajlandó elismerni. Az eddigi orosz
nagykövet kijelentette, hogy hivatali helyiségét nem hagyja el.
P Á R I S : A kamara mai ülésén Laíout
szocialista képviselő rámutatott arra, hogy
a Caillaux ügyében végzett házkutatásnál
nem tartották meg a törvényes szokásokat.
Caillaux nem volt jelen és igy nem volt abban a helyzetben, hogy a talált okiratok valódiságát kétségbevonja. Clemenceau miniszterelnök kijelentette, hogy a francia
igazságszolgáltatás szuverenitása csak Fran
ciaországra terjed ki, azt nem lehet Olaszországra is ráerőszakolni. Ezután a kamara
309 szóval 105 ellen bizalmi napirendet fogadott el.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
Tengeralattjáróink ujabb eredménye a Földközi-tengeren egy angol romboló és 24.000
tonna kereskedelmi hajótér elsülyesztése,
Egyik tengeralattjárónk, amelynek parancsnoka Obermulett tengerészfőhadnagy, elsülesztett Alexandria előtt egy zsúfolt személyszállító gőzöst és azután heves támadásban megsemmisítette a H. 8. angol torpedórombolót. A szállitógőzös fehér angolokat szállított.
(A Wolff-ügynökség megjegyzése: A
tengerészeti vezérkar jelentésében emiitett
rombolót az angol jelentés már felsorolta atz
elsülyesztett hajók között. Érdekes megemlíteni, hogy a britek a tengeralattjáró fokozódó veszedelme miatt a Mezopotámiába

és Palesztinába irányuló szállítmányok egy
részét nem a Földközi-tengeren, hanem az
Atlanti-, a Csendes- és az Indiai-óceánon
keresztül szállítják.) '
BÉCS: A lisztfejkvóta leszállítása miatt
kitört bécsi és ajsóausztriai sztrájkok kapcsán a Neue Freie Presse megállapítja, liogy
a szállítások dolgában a Magyarországgal
megkezdett tárgyalások kedvezően haladnak
előre, minthogy Magyarországon meg van
a belátás, hogy további segitséget is adjanak Ausztria részére.

HÍREK
oceo

— Az osztrák kormány lemond a csehek
miatt. Bécsből jelentik: A német radikális párt
néhány nappal ezelőtt kinyilatkoztatta, hogy
a Seidléf-korruányt
a csehekkel szemben való
iefnéző magatartása, miatt nem támogatja.
(Emiatt a Seidler-kormány elhatározta lemondását. Seidler utóda hir szerint
ToggmbnCg
belügyminiszter lesz.
— Hír a hadügyminiszter lemondásáról.
iBécsből jelentik: Megbízható forrásbó] nyárt
értesülés szerint Stöger-Stejnör
.Rezső ihan'iigyminiszter le fog mondani. Jjemondását állítólag azért határozta el, mert véleménye a
magyar kormány katonai programjára vonatkozólag nem egyezik az osztrák katonai körökével. Stöger hadügyminiszter állítólag a magyar kormány katonai követelései mellett foglalt állást az uralkodó előtt.
— Hötzendorfi Conrad legidősebb tia
meghalt. Bécsből jelentik: Báró Conrad tábornagy legidősebb fia, Kurt százados a svájci
•Arozában tüdőgyulladásban meghalt. Az elhunyt tüdőbajos volt, de ennek dacára részt
vett a háborúban és különösen a ravaruskái
harcokban tüntette ki magát. Holttestét hazahozták. Báró iConrád immár második fiát
vesztette el a háboru alatt.
— A finn kormány üdvözlete a magyar
kormányhoz. A Magyar Tudósító jelenti;
Pddsonen Henrik helsingtorsi egyetemi tanár
a finn kormány megbízásúból fölkereste dr.

Wekerle Sándor miniszterelnököt és egy üdvözlő átiratot nyújtott áí, amelyben többek
közt a finn kormány kijelenti, hogy a finn
nemzet részére az a tudat, hogy egy hatalmas nemzetben, amely ezer éve dacol az
idők viharával, rokonát láthatja, támaszt és
ösztönzést ad a nemzeti létért folytatott nehéz harcban. A finn kormány az átiratban
azt a reményét fejezi ki, hogy az eddigi rokonszenv, amelyet a testvér nemzet részéről
tapasztalt, az uj helyzetben is változatlan
marad.
— Kitüntetések. Czupy Kálmán I. honvédlovas tüzérezredbei i
főhadnagy-gazdészati
tisztnek és Széli Bálint 46. gyalogezredbeli
népfölkelő hadnagynak az ellenség előtt tanúsított. vitéz maga tartásuk és kitűnő szolgálatuk elismeréséül a legfelsőbb dicsérő elismerés —1 a kardok egyidejű adományozása melleit — tudtul adatott. Aépmczky Obrád ,5. honvéd gyalogezredbeli népfölkelőt a bronz vitézségi éremmel tüntették ki.
— Fiuck András — árvaszéki ülnök.
'Csanád-vármegye tisztújító közgyűlése tegnapelőtt Makón megválasztotta Fluck Dezső
miniszteri osztálytanácsosnak fiát. Fluck Andrást megyei árvaszéki ültlöknek. A választás szavazás u t j á n történt, melynél a két jelölt közül Fluck András 79, az ellenfele pedig 18 szavazatot kapott. Az alig huszonöt,
éves i f j ú három év óta áll a megye szolgálatában s mint tb. szolgabíró végezte a reá bízott hivatalos dolgokat. Fluck András megválasztásával önmagának gratulálhat a vármegye, mert olyan munkaerőt nyer benne, aminőt a mai fiatal generációban nem minden nap
talál az olcsó közigazgatás. Nagy szorgalom,
kiváló tehetség és lelkes kötelességtudás jellemzik az i f j ú Fluekot, aki iskoláit, az első
normális iskolától kezdve mindig kitűnő osztályzattal végezte, jogi vizsgáit pedig kitüntetéssel tette 3e. E r r e való tekintettel az államtól utazási ösztöndijat is kapott s ez nyújtott neki alkalmat arra, hogy hosszabb ideig
Franciaországban tartózkodjon. Ezenkívül beutazta Németország minden nagyobb városát,
továbbá Svájcot, Angliát. Mint Író is kitűnt
több alkalommal világos, tiszta stílusban megirt politikai tanulmányaival, melyek közül a
Franklin Társulat kiadásában „A német birodalom alkotmánya" címmel két kötete meg is
jelent.
— Az Országos Hadigondozó kormánybiztosa Szegeden. Megírtuk, hogy báró SzentikeiWMJiy iZsigmond, az Országos Hadigondo-
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Telefon: 8 7 2 .
Szerdán és csütörtökön
január 16-án és 17-én.

A világirodalom egyik legnagyobb
remeke filmen

Dráma 4 felvonásban.
Irta: Ifj. Dumas Sándor.
Főszereplők:
Píerre Clemeoce'an .

. Ludwig Hartau a Berliner
Theater tagja.
Iza Dombronowska . Marta Orlanda a kopenhágai
udvari színház tagja.
Előadások d u. 5, 7, 9 órakor. Jegyek elóreváithatók d. u. fél 4 órától kezdve.
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Szeged, 1918. január 1?,
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zó délvidéki kormánybiztosa, valamint Mar- vényhatóságaik érdekeit a szigorú rekvirálás
1schalkó kúriai biró Szegedie érkeztek a hadi- ellen megvédeni, azonban teljes elutasításra
gondozó szervezése ügyéten. Szerdán delelőt* találtak, miután a szigorú rekvii álásra orszáez ügyben felkeresték Somogyi
Szilveszter gos érdekből és hadiérdekből múlhatatlanul
polgármestert, hogy a Szegeden eddig történ- szükség van. (Megígérte azonban, hogy oda
tek ügyében érdeklődjenek. A polgármester fog hatni, hogy a most elrekvirált lísztmenyismertette a rokkantak, hadiözvegyek ós bu- nyiségeket bővebb burgonya, káposzta, hüvediárvák ügyét Szegeden, majd megállapodtak lyesek és egyéb főzelékfélék kiutalásával póabban, hogy a szervezéssel kapcsolatban egy tolják. A főispán válaszét kihirdették a váirodát, kell felállítani, amely kizárólag csak rosháza előtt várakozó tömegnek.
ezek ügyeivel fog foglalkozni. A kormánybiz— Adomány, Dr. Köszö István országgyűlési
tos Szegeden nem fejezte be még munkáját,
képviselő ifjabb László Kálmán tartalékos
szombaton délutánra ugyanis a polgármester a
hadnagy elhalálozása alkalmából 25 koronát
társadalmi egyesületek bevonásával nagy érküldött hozzánk a Katolikus Nővédő Egyetekezletet fog- összehívni, amelyen Szentkesület napközi otthona javára.
reszthy báró is részt fog venni. Ezen az érte— A dohánydrágutás első napja. Nem az
kezleten arról fognak tanácskozni, hogy a
első
dohánydrágulási ól van szó, igy hát nem
(Hadigondozó körében felölelendő munkát miis
szenzáció.
Inkább kínos ügy a szegény doképen fogják megosztani a tálcadalommal.
hányos emberek számára, akik a többszörös
— Szabadka é s Újvidék is tiltakozik a árdrágítások miatt ma már ott tartanak, hogy
közélelmezés zavarai miatt. Szabadkáról je- igényeiket nem redukálhatják még Iejebb.
lentik: A szabadkai Munkásbiztositó pénztár Vagy ha igen, ugy lemondanak a dohányigazgatója a szervezett munkásság megbízá- zásról. Mint mindenben, a dohányzásban is
sából eljárt Nagy Ferenc közélelmezésügyi ál- vannak megalkuvók, akik az árdrágulás folylamtitkárnál, hogy a szabadkai liszt- és ke- tán — ha eddig naponta öt szivart fogyaszuyéradagck fejkvótáját ne szállítsák le. Az
tottak — ezentúl csak báromat fognak szívni.
államtitkár megígérte, hogy a szabadkai fejIgy hozzák be az árdifferenciát és áldogálnak
kvóta ér\m\eil(\'i nh(t>>\ad, A szervezett munkástovább a trafikok előtt. Szerdán Szegeden, a
ság kedden értekezletet tartott, amelyen tudomásul vették az államtitkár igéretét, de elha- trafikok előtt éppen annyi ember ácsorgott,
tározták, hogy a szabadkai iparosokkal együtt mint amig nem emelődött ismét a dohány
vasárnap népgyűlést tartanak, amelyen szó- ára. Kissé elkeseredettek voltak a munkások,
váteszik a szabadkai közélelmezés sérelmeit, az öreg dohányosok, azonban megengesztelőd— Újvidékről
jelentik: A szociáldemokrata- tek, ha rájuk került a sor és megkapták az
párt népgyűlést tartott, amelyen közel ötezer adagot. A kormány tehát bölcsen számit, a
ember vett részt. A népgyűlésen tiltakoztak mikor az áremelést az emberek gyengeségéa sérelmes rekviráló rendelet miatt. .Határo- re alapozza. Nem emelhet —; a kis árdrágító —.
zati javaslatot fogadtak el, amely szerint öt oly magasra, hogy vevője, milliószámra ne kedpszinyból álló küldöttséget me- rüljön. Nem ütött ki .Szegeden se a dohányelnesztenek Nagy Ferenc államtitkárhoz. A lenes sztrájk. Csendes megadással tűrik az
gyűlés határozatából küldöttség ment
Ja- emberek a sulyosbujó terheket, veszik, viszik
kcibjfy Gyula főispánhoz. A főispán kijelen- a szivart, dohányt és szívják boldogan, pedig
tette, hogy a magyarországi főispánok már minél drágább, annál rosszabb. Ugy kell az
régebben igyekeztek együttes eljárásban tör- embereknek.

KORZÓ MOZI R.-T.
I g a z g a t ó : V A S S SÁNDOR.
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—• Iskolai értesités. A kereskedő és iparostanonciskolában a tanítás február 4-ikén kezdődik.
— Egv százados rálőtt a feleségére.
Budapestről jelentik: Bktxetics Fülöp nyugalmazott 86 gyalogezredben százados n Királyutca 16. számú házban levő lakásán revolverrel rálőtt a feleségére és súlyosan megsebesítette. Blazetics kapitány, aki november óta
különváltan él a feleségétől, kedden este Király-utcai lakásán meglátogatotta a feleségét. Szóváltás támadt közöttük, mire a százados ingerültségéhen revolvert rántott elő és
elkövette a merényletet. A súlyosan sérült
asszonyt a mentők kórházba szállították. Blazetics szerdán délelőtt a kórházban fölkereste,
feleségét. A; rendőrség az esetről jelentést tett
•a térparancsnokságnak.
— Uiabb gázáremelés Budapesten. A
székesfővárosban a gáz ára ujabban 26 fillér
akár világítási, akár főzési célokra köbméterenkint. Ugy értesülünk, hogy a fővárosi gázmüvek
a
legmodernebb berendezésükkel a
130,000.000 köbméteres évi gáztermelés dacára
ezen 26 filléres gáz egységár mellett is még
ráfizetnek az üzemre, minélfogva a városi körökben további lényeges gáz áremelésről a tanácskozások Budapesten már meg is indultaké'
— A városi nyelviskolában az előadások
17-én megkezdődnek.
— Világításra: Karbidlámpát vásároljon,
karbidot kívánt mennyiségben kaphat Szántó
Sándor gépraktárában, Kiss-utca, Kiss D.
palota,
— Leszállított árban eladatnak a raktáron
levő legújabb női é s leány téii kabátok,
bundák, szőrme kabátok, szőrmeparniturák
stb. REMÉNYINÉ Feldmann Sári női divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyi-tér 2.
(Főposta mellett.)
— Karbid asztali és függő lámpákból
gazdag választék, lemezujdonságok óriási
választékban Szántó József gépárcdiázában,
városi bérház.

— Budapesti tudósítónk telefonjelentése. —
(Gróf Hadik János lemondása.) Gróf
Hadik János közélelmezési miniszter lemondását tudvalévően a király elfogadta. A király megbízta Hadikot, hogy* utódja kinevezéséig tárgyalásokat folytasson Landivehr Vezérőrnaggyal és Höfer osztrák közélelmezési
miniszterrel, hogy a kinevezendő közélelmezési miniszter működésében ne ütközzék hasonló tárgyi akadályokba.Bécsi jól értesült körök szerint nincs kizárva, hogy a király elejti
Landwehr vezérőrnagyot és (Höfer közélelme
zési minisztert. Hadik utódja valószínűen
Szter&nyi József lesz.

Szerdától— vasárnapig.

A világ legnagyobb szenzációja

Hagymamag.
karaláb,
káposzta,
paradicsom, petrezselyem, kell, sárgarépa,
vörös céklamagot, dughagymát, vajbabot és
mindenféle kerti
magvakat, foghagymát,
mézet, cirokinagof, heremagot gledicsiát legmagasabb árban vesz, rézgálicot céklamagot
ajánl

Történelmi filmregény a római korból
Befejező rész.

Hoffmann János
Petőfi Sándor-sugárut 91.

££«,
Telefon 134.

Ajánlunk
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POLITIKA! HÍREK.

Telefon 1 f - 8 g .

4 felvonásban.

'-i/

kőrisfa keréktalpat és küllőt
waggontételnél
mérsékelt áron

Előadások 5, 7 és 9. vasárnap 2, fél 4,
5 fél 7, 8 és fél 10 órakor.
H f t h l S P S b * Wholy, 2.60 Zsölye 2 . - , 1. hely 1.60 K„
II81 P r O l í . II. hely 1.20 K. III. hely - . 9 0 . fül.,
-"i* 'ui

M

Reiner Sándor és fia
nagyváradi fakereskedők.

t
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Szeged, 1&L8. Jtumái' l-f.

- Malomipari é s Áruforgalmi R--T. Budapest,
V., Gizella-tér 3.

M Ű V É S Z E T

Sürgönyeim: Malombank.

.

Telefon s z á m : 134-94.

A képzelt beteg. Ebben a színházi esztendőben mind sűrűbben találkozunk a repertoirben Moliére darabjaival, l m ez a jelenrég nem Moliére kultuszát jelenti, hanem azt
hizcnyitja, hogy a színháznál van egy színész,
aki Moliére szerepeit ambicionálja. (Shakespeare- nak is van egy rajongója: Dózsa Jenő,
aki jussát kérlelte és kapott is két Shakespeare előadást.) Igy jutunk hozzá a halhatatlan iró vígjátékaihoz. Tehát az alkalom, vagy
is a színész, név szerint Kettész Endre, az
előidézője a Moliére előadásoknak, amelyek
nem egy céltudatos, előre elkészített, művészi
munka tervezetnek a folyamányai. Ezek a
Moliére előadások hevenyészen készültek, hirtelen összeütöttek, minden gondosságot nélkülöző, térletszámok lepergetésére alkalmas
produktumok, amikhői nagy részében hiányzik a. hivés. a komolyság és a metier moghecsiiléee. Ilyennek készült A képzelt Ifátéti
előadása is. A címszereplő Kertész Endre komolyan vette a feladatot és igen szép részleteket nyújtott Argóm ábrázolásában, de
túlságosan joviálisnak festette a figurát,
hangos volt és az eszközeiben —> szokásától
eltérően —i nem igen válogatós. Színjátszó
képessége ezúttal is megnyilatkozott és nem
kiesínylendő érdeme, hogy vinni tudta a darabot. Az elmés, kotnyeles és furfangos cseléd alakjában Vajda Ilona sok kvalitást és
egészséges kedélyt mutatott. Jól és folyamatosan beszélt Dózsa Jenő, Biralde szerepében.
A többiek mondták a szavakat a sugó után.
élet cs lendület nélkül.
hmiihiniiiinunuiiiiiihnuiiiunnnuii

M O Z I .
AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA:

Szerdán és csütörtökön: „Pierre Clemenceau". Dumas
Sándor regénye 4 részben. A főszereplők Ludvig
Horfau es Marta Orlanda.
Péntektől vasárnapig: „Ahasvér" dráma 4 részben, főszerepben Cari de Vogf és „A látszat csal" viga
játék 3 felvonásban a főszerepben Anna Mülera
Lienkével.

A VASS MŰSORA:
20-án Vasárnap: „A fehérarcú férfi" fantasztikus diám
4 felvonásban.

MŰSORA:
13-dika"

m

ÜZLETE

Dus r a k t á r e l ő r a j z o l t k é z i m u n k á k b a n . Himzö m u n k á t
elvállalok a legszebb
kivitelben.

mig a készlet tart

napi áron szállítunk,
A nagy maghiányra való tekintettel

rendelések

csakis a beérkezés sorrendjében vehetők figyelembe.
Cslraképesséüért, tisztaságért
Szeged

sz.

kir.

város

szavatolunk.

közéielmezhl

hivatala.

Hirdetmény,

maximális áron kapható

A svertya forgalombahozatalát illetően közzétett
898111917. ké. számú hirdetményem pótlásaként közhirré teszem, hogy
egv szál 6-os gveriya árát 38 fűiéiben
egy szál 12-es gyertya árát 20 fillérben
állapítom meg, s az előbbiből egy-egy család részére
2 szál, az utóbbiból pedig 3 szál szolgáltatandó ki.
Az árak az elárusítók üzleteiben klfüggesztendek.
Szeged, 1918. január hó 15.
Ad 329918. ké. szám.

Bevásárlási könyvecskére a
Közélelmezési Hivatal
Fodor-utcai helyiségében

Dr. Somogyi Szilveszter,

naponként 8—12-ig.

polgármester.

A világítási rendelet

Ipari szabadságom lejártáig javításokat elsőrendű kivitelben olcsón elvállalok, garantált
háború előtti anyagokból

határozatait a fényhatás
csökkenése nélkii! csakis

Balög-féle kárpitos üzlet.

-félwattos

Raktáron kész ottománok és díványok.
Kossuth Lajos-sugárut 6. Telefon 1203.

lámpákkal
lehet betartani.

Biztos megélhetésü forgalmas

kifőző étkezde

! 1MJ

Twigsramiámpákal.

üzlet azonnal eladó, bővesbet Kövest Béla,
Margit-utca 28. I. 10.

Szeged sz, kir. város rendőrkapitányi hivatala.

Fagybalzsam

26,374|1917. szám.
Bernovics Gyuláné famegmunkáló telepengedély iránti kérelme.

kitűnő hatású kapható a Leinzinger
gyógyszertárban Szeged Szécséayi-tér.

Hirdetmény,
Szeged szab. kir.
város
kapitányi
hivatala mint iparhatóság közhírré teszi, hogy

odco

„Péntek

m

Tisza Lajos-liörui 48. sz.

MŰSOR:
Csütörtök: Pillangókisasszony. Repriz. A címszerepben
Hilbert Jankával. Páros háromharmad.
Péntek: A szerető. Romantikus szinmü. Páratlan egyharmad.
Szombat: Pillangókisasszony. Opera. Páros kétharmad.
Vasárnap d. u,: Névtelen asszony (Madame X.) dráma.
Este: bérletszünetben János vitéz. Daljáték.

2.0-án Vasárnap;
felvonásban,

m

KÉZIMUNKA

OQCO

AZ APPOLÓ

m

detektivdráma 4

— Az Ahasvér pénteki és szombati előadásaihoz a jegyek csütörtökön 3 órától kezdve, a
vasárnapi előadásokhoz szombaton délután 3
órától előre válthatók az Uránia pénztáránál.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadőtutoldum.-s: Várnay L.

Boiöltáüiygas
' f, aisuFotósf. ée tleiMszieí

Bernovics Gyuláné s z e g e d i íakós
Oál-utca 12. é s R é m a i - k ö r u t 38. szám
saroktelekre famegmunkáló
telepengedélvért folyamodolt. Ez ügyben az
1884: XVII. t.-c. 25. §-a értelmében a helyszínen megtartandó tárgyalásra határídőül#
1918. évi j a n u á r hő 28. n a p j á n a k
délelőtt 9 ó r é j a kitüzetik s erről az érdeklődök azzal értesíttetnek, hogy esetleges
kifogásaikat a tárgyalásig írásban, magán a
tárgyaláson pedig szóval előterjeszthetik, s
hogy ennek elmulasztása esetén a kért engedély kiadásánál egyedül a köztekintetek
lesznek irányadók.
A felállítandó telepre vonatkozó tervrajz
az iparhatóságnál a hivatalos órák alatt
megtekinthető.
Szeged, 1918. évi január hó 14-én,
Rendőrkapitányság.

a legrövidebb idő alatt jutányos
•
árak mellett készít
•
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Kitűnő é s t i s z t á n kezeit Italok. Szolid é s p o n t o s kiszolgálás.
Esténktnt e l s ő r a n g ú cifiány/eng.

husneműch

Oarsner Mihály csemegekereskedésében.

„Demokrata-kávéház"
ajánlatát kérem „ M a g a s j n t a t é k "
jeligére kiadóba.

szalámi

egyébb

JSzives p á r t f o g á s t k é r

Nyomatott Várnay L, könyvnyomdájában, Kárász-utca 9.

<f. m e t . * , >
Kenyeres

Gyula,

tulajdonos

