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németek az Oise és fihni között megszakították az érintkezést az ellenséggel

fi

— A német visszavonulás tervszerűen folyik. - A
támadásokat mindenül! visszautasították a németek.
— Az antant hihetetlen erőfeszítései a döntésért. A mai német hivatalos jelentés a német
-hadsereg ujabb sikereiről számol be. Az ellenség támadásait mindenütt visszaverték a
németek, akik visszavonulásuk dacára is a
helyzet urai maradtak. Legalább is minden
jel ezt bizonyltja az antant nagy offenzivájá-nak kezdete óta. I)e a mai német hivatalos
jelentés is több Ízben bebizonyítja -ezt. Bebizonyitíaj telőször, ajmifcoí- bejelenti, hogy
„Huluchnál eredményteljes előretörések az
angol árkokba" és lejjebb, amikor igy ir a
német hivatalos: „. . . az ellenség csak tegnap követte félénken utóvédjeinfcet". A hivatalos jelentésnek ez a két mondata nagyszerű jele a visszavonuló német hadseregfölényének a „diadalmas" angol, francia és
amerikai egyesült hadsereg fölött.
•Kiegészítője a jórorriényeket keltő -hivatalos jelentésnek az a magánjelentés, amely
az antant hadseregének hihetetlen mértékű
eramegfeszitésérőf számol be. „Az ellenség
tiizb evetet te kötelékeit és a legvégső erőfeszítéssel kihasználta összes hadosztályait"
— mondja ez a magánjeléntés, amely ézután részletezi, hogy hány hadosztály került igy antant részről tiizbe a nyugati front
most folyó harcaiban. De a Jelentés elmondja még azt is, hogy a csata tulment minden
eddigi mértéken. Ilyen har-colk és erőfeszítések után ennyi eredményt bizonyára kevésnek talál majd a most diadal mámorába ringatott antant-közvélemény is. Érzi ezt maga az antant vézérkara is, mert még' kétségbeejt öbb erömegiesziitéSsel igyekszik valami eredmiényt kicsikarni. Ezért folytatja
mindig nagyobb dühvel és elkeseredéssel és
szüntelenül borzasztó áldozatokba kerülő
támadásait és ezért kezd előreláthatólag hamarosan offenzívát a Maas és Moser között
is. A nyugati pofcol harcairól az alábbi jelentések ázámolnak be:
BÉR UN, szeptember 6. A nagyfőhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös és
Böhrn vezérezredes hadcsoportjai: Az ellenségnek felderítő osztagait, amelyek Yperti
és Labassée között elöretapogatqztak ós
Lenstöl északra erös tiiz és rajtaütés közben előretörtek, visszavetettük. Este hesseni csapatok az ellenségnek többszörös támadásait Plögsteirt és Armentierés között

visszaverték, Ez alaklommal 100-iiál több
foglyot ejtettek. Huluchnál eredményteljes
elötörések az angol árkokba. Uj állásaink
elöterepében heves gyalogsági harcra került
a sor. A bapaume—cambraii országúton, a
havrecourti erdő mellett és a Fortille szakasztól keletre emelkedő magaslatokon erös
támadásokat, amelyeket az ellenség a reuville—mancourt—moslaus vonalon intézett
ellenünk, visszavertünk. A Peronnéból és a
Sommeon át az ellenség csak tegnap követte félénken utóvédjeinket. A Somme és az
Oise között az este — a ham-chauni vonaltól nyugatra — az ellenség erősebben követte visszavonulásunkat. Az Oise és az Aisne
között is tervszerűen S|Zakitottuk meg az ellenséggel való érintkezést, őrségeink harci
érintkezésben vannak az ellenséggel az

kiadóhivatal:
SZEGED, KARASZ-UTCA 9 . SZAffl.
A kiadóhivatal t e l e f o n j a : 81."

S z o m b a t s z e p t e m b e r 7.
amiegni borissis—sofrouk—coudei vonalon.
A német trónörökös haűcsoportja: Az
ellenséget Soissonstól keletre és a Deslen keresztül gyalogsági osztagaink és tüzérségünk sokáig feltartóztatták és veszteségeket
okoztak neki. A Fismestöl északkeletre
emelkedő magaslatokon az amerikaiaknak
erősebb támadásait visszautasítottuk.
LUDENDORFF, első föszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.!
BERLIN, szeptember 6. A nyugati harctérén Soissons é's Arras között húzódó 135
kilométer arcvonal két részre oszlik, még
pedig a francia és az angol frontra. A kettő
között az Amienstől St. Quentinig terjed a
határ.
Az ellenség tűzbe vetette kötelékeit és
hadosztályait. Az angolok 33 hadosztályt, tehát többet, mint a haderejüknek felét, a franciák 104-ből nyolcvanhetet, az amerikaiak
32-böl 22 hadosztályt vetettek harcba. A
csata tulment minden eddig elképzelt mértéken. Valószínű, hogy az ellenség folytatja
elkeseredett támadásait, felhasznál minden
megszerezhtö anyagot. Támadásait az eddigi front szárnyain tul is kiterjeszti és esetleg a Maas és Moser közötti területen offenzívát kezd.

A francia kamara ünnepli az antant-fegyverek
diadalát.
GENF, szeptember 6. Párisból jelentik:
A kamara ülésszaka megnyitásának alkalmából Deschanes elnök megnyitójában üdvözölte a francia hadsereget, amely legyőzte
a német hadsereget. Bámulatát és hódolatát
fejezte ki a francia és angol katonák iránt.
Az üdvözlésihez Clemenceau miniszterelnök
is hozzájárult.
— A mi katonáink győzedelmesen vissza-

verték a barbár hordákat, ök a civilizáció
katonái — mondta. Beszédét igy fejezte be
a miniszterelnök: „Mi azt akarjuk, hogy a
franciák és a szövetségesek győzelme az
emberiség győzelme legyen".
A kamara elhatározta, hogy mindkét beszédet kinyomatja és falragászok utján közli a néppel.

A2: angol szervezeti munkásság képviseletet követel
a békekonferencián.
BÉCS, szeptember 6. A szakszervezetek Derbyben tartott kongresszusa egyhangúlag elfogadta Thomas munkásminiszter
határozati javaslatát, amely a szervezett
munkások számára megfelelő képviseletet
kér a békekonferencián. Szivére köti a kor-

mánynak a kongresszus, hegy nyomban
kezdjen tárgyalásokat, mihelyt az ellenség
önként, vagy kényszerülten elhagyja Belgiumot, az angol és francia megszállt területet,
politikáját újra a világbéke biztosítékául
szolgáló népjog elvére alapítja.

Lenin az amerikai munkásságtól az imperializmus
elleni harc támogatását várja.
BÉCS, szeptember 6. A -Pravda Leninnek egy az amerikai munlkásokhőz intézett
nyílt levelét közli, (melyben Lenin hangoztatja, hogy az amerikai munkások számára
az imperializmus elleni harcban elsőrendű

szerep jut. Az amerikai imperializmus volt
az utolsó, amely a világháborúba beleavatkozott. Az amerikai milliomosok féltik a vérből és verejtékből öss^ehalmozott dollárjai
kat. Az orosz munkás- és paraszttorrada.

DÉIÍMAjG YABOEBZÁG
lom halálfal fenylegeti a világ kizsákmányolőit. A protetáriátus forradalmi iharca a régi világ ellen szükségsz-erüen véres. A szovjet köztársaság legyőzhetetlen, mert a proletár izmus forradalmat alkotott, amely forradalbmboz rövidesen az egész világ proletariátusa csatlakozni fog.
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A spanyol-német konfliktust az antant terrorja
idézte elő.
BÉCS,, szeptember 6. A spanyol-német j szágot, ha ez magától nem szakit Németorkonfliktus valódi okát most leplezi le igazán j szággal, vagy legalább nem kobozza el a
a Times. A cikk bejelenti, hagy az antant j spanyol kikötőkben levő német hajókat,
katonai uton fogja kényszeríteni Spanyolor-

Lenin merénylőinek bűn- A cseh papság állásfoglalása az önálló cseh állam
társai voltak
ügyében.

Bécs, szeptember 6. A Lenin ellen elkövetett merénylet ügyében folyó vizsgálat során egyre valószínűbbnek tűnik
fel, hogy a merénylőnek bűntársai voltak.
Lenin végzi az államügyeket
iBécs, szeptember 6. A Neue iFreie IPresse
berlini tudósítója arról értesül, hogy Lenin
állapota jelentékenyen javult. A beteg kifejezte azt a kívánságát, hogy a kormány
ügyeinek intézésében betegsége alatt is résztvehessen. ezért minden eseményről értesitik
és a fontosa'bb államiratokat is elébe terjesztik aláírás végett.

Gorkij részvéttávirata

Leninhez

Berlin, szeptember 6. Kjopenbágából táviratozzák: Moszkvai jelentés szerint Maxim
Gorkij távirati unton részvétét fejezte ki Leninnél) az ellene elkövetett merénylet alkalmából.

Kettészakadt az orosz
baloldali szocialista párt.
Bécs. szeptember 6. Bernből érkezett
orosz jelentés szerint az orosz baloldali
szociálista párt kettészakadt.
Az uj párt
megalakítását a bolsevikiek feleslegesnek
tartják, elveik alig térnek el az övékétől,
akiknek a parasztságra nagy befolyásuk
van. Az a céljuk, hogy az osztályharcot
előmozdítsák.

Járőrharcok az olasz
fronton.
BUDAPEST, szeptember 6. A Tonaleszorostól délre olasz járőröket visszautasitottunk. Assiagónál egy támadást visszavertünk. Egyébként több helyütt élénk ágyútűz.
Albániában nincs újság.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

BÉCS, szeptember 6. Politikai körökben
nagy feltűnést kettj, hogy Jeglich jaihachi
érseknek a dél-szláv deklaráció mellett agitáló pásztorlevelét minjderi korlátozás nélkül terjeszthetik a lakosság között. Az osztrák közvélemény a legenergikusabban követéli, hogy egyenesen a király lépjen közbe
és tiltsa meg a platetum regis alapján Jeglichnek további agitációs működését.
BÉCS, szeptember 6. A cseh szlávszocialista párt főválasztmánya bizalmi ülésén delegálta egy tagját a cseh nemzeti vá-

Roosewelf az anneksziós béke mellett izgat
— Németországot és a monarchiát fel kell darabolni. —
NEW YORK, szeptember 6. Roosewelt a
itewyorki városházán beszédet tartott a
Lafayette emlékünnepen. Beszédében kijelentette, hogy Németországnak nem adják
vissza a gyarmatokat, azokat Anglia és Japán fogja megtartani. Szerbia és Románia
területi épségét vissza fogják állítani, Ausztriából az összes olasz területeket Olaszországnak, a román területeket Romániának
.íj®^

LEGÚJABB.

BERLIN: (Wolff.) 1-én, 2-án és 3-án éjjel német bombavető repülőrajok a francia
és angol front mögötti katonai célokat
szolgáló építményekre 201.257 kilogramm
bombát dobtak le. A főcél éz volt, hogy az
utánpótlást lehetetlenné tegyék és ezért elsősorban a pályaudvarokat és gyülekező helyeket támadtuk meg. A poperinghei, továbbá vallisi-i, st. pauli-i, habevilíe-i, lohons-i
és oiserosi pályaudvarokat jól eltaláltuk
bombánkkal. Az óráik hoszat tartó tüz és
robbanások igazolták a támadás kedvező
voltát.

Nagy izgalom r ó m a i politikai
BERLIN: (Wolff.) Állásaink szeptember
körökben a délszlávok ellen.
2. és 3-án történt visszavonása után nagyobb
Berlin, szeptember 6. Rómából jelen- küzdelmek nem fejlődtek ki, minthogy az eltik, hogy a laibachi délszláv összejövetel lenség sokáig nem vett észre semmit. Az
az ottani politikai körökben nagy izgal- ellenség Dauelt oktalanul bombázta. Ennek
mat keltett, mert a délszláv konferencia következtében egy teli találattal a szép színhatározata nemcsak Dalmáciából, hanem házat elpusztították. A város nyugati része
Istriából is tökéletesen ki akarja zárni az lángokban áll.
olaszokat.
BÉCS: A Daily Express a háború kezAz angcS lapok szerint az antant
német területre viszi át a harcot.
Rotterdam, szeptember 6. A Times foglalkozik azokkal a jelentésekkel, melyek szerint
a németek visszavon utasuknál teljesen elpusztítják az elhagyott területeket,
— Itt az ideje, — írja az angol lap — hogy
világosam megmondjuk a németeknek, hogy
a francia területek elpusztításáért, megfelelő
és keserves elégtételt fogunk követelni, mihelyt a s^övetségOK csapatok Németország] területén
lesznek.
A Daily Mail hasonló szellemben ir.

lasztmányba. Ma már ez a párt is Síz-tanek
annektá'lÓ politikájának hive. Nagy feltűnést
kelt Bécsben a cseh papok állásfoglalása.
Tegnapelőtt ugyanis az összes püspökségek
lelkészei gyűlést tartottak. A katolikus papság egyhangúlag az önálló és független
cseh állam mellett foglalt állást. Huy gróf.
prágai hercegérsek rögtön audienciára ment
a királyhoz papjai érdekében, hogy megmentse azt, ami még megmenthető. A megdöbbenés Bécsiben nagy.

dete óta elesett angol katonák számát 900
ezerre, az összes hadviselő államok elesett
katonáit pedig 10 millióra teszi.
BÉCS: Hintze államtitkár tegnap este
kiséretével visszautazott Berlinbe.
PÁRIS: Foch marsall a párisi községtanács üdvözlő táviratára azt válaszolta,
hogy a németek elörerohanását megtörték,
az ellenséget továbbra is könyörtelenül fogjuk üldözni.
WASHINGTON: Az Egyesült-Államok
hajóépítő műhelyében augusztus hónapban

adják. Orosz-Lengyelország, Galícia és Posen önálló Lengyelország kell, hogy legyen.
Livlandnak és Finnországnak szabadsági
biztosítékot kell szerezni. A régi birodalomnak egy része sem maradhat a német iga
alatt. Palesztina önálló zsidó állammá alakítandó, Törökországot ki kell szorítani Európából.

| 86 kereskedelmi hajót építettek, 340
j tonnatartalommal.

ezer

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti
6-án este: A nap a nyugati fronton küzdelmek nélkül telt el.

Semleges vélemény Rupprecht
5ajor trónörökös eljegyzéséről.
Berlin, szeptember 6. Antónia luxemburgi hercegnőnek Rupprecht bajor trónörökössel vaió eljegyzését semleges államokban ugy Ítélik meg, mint Haertling
birodalmi kancellár ügyes politikai sakkhuzását, amelynek dinasztikus
szempontból megfelelő céljai vannak.
Francia hivatalos jelentés
a legújabb harcokról.
GENF, szeptember 6. A francia vezérkar jelenti: A francia csapatok az éjszaka
folyamán fentartottálk az érintkezést az ellenséges utóvédekkel. Tegnap estefelé viszszavertük a Monte-Tombesen két ellenséges
német ellentámádást. A franciák és amerikaiak átkeltek a Wesle folyón, Len-Venteaux és Janchery között.

Az első u k r á n lövészezred
üdvözlete Károly királynak
KíEV, szeptember 6. Az első ukrán lövész-ezred felállítása alkalmából, mikor annak parancsnokságát
Vladimir-Volinszkijban átvett'e Jahitov hadosztályparancsnok,
a tisztikar és. a legénység nevében hódoló
táviratot küldött Károly királynak és a király meleg szavakban fejezi ki Szeren,csekivánatait.
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Jemetnek

DÉBM1AG Y ARORISZÁG

a fronton egy ötös honvédet

Olasz harctér . . .
A szegedi 302. j ion véd gyalogezred ez év
juniius elejétől tiarcol az olasz fronton. Eddig résztvett már a felsőmagyarországi, nyugatgaliciai, bukovinai, kefetgaliciai, erdélyi,
romániai (moldvai), északromániai, majd ismét a kelet bukovinai harcokban. Négy év
alatt mindössze két hónapig volt az ezred az
ország belsejében: ez év április és május hónapjában, amikor Temesmegye területén rekvirált s eme kevésbbó szimpatikus működésével is hódított, gavalléros viselkedésével meghódította. a délvidék lakosságát, amiről a kevevárai, károlyfalvai és dettai szép emlékek
beszélnek.
Junins eleje óta. ismét harctéren van az
ezred s a. veretlenségnek (különös játéka az,
hogy most azt az állást tartja, ahonnan a
másik szegedi háziezredinek, a 46-osaknak viharos rohama junins közepén megindult. Bátran és elszántan néz itt szembe az ezred ismeretlen végzetével « bármit hozzon a jövő,
az bizonyos, liogy ezen a frontszakaszon ismét
szegedi fiukkal
lesz dolga az ellenségnek. Talán ezt érzi a
talián s ezért iktil'd a 302-esek vonalára olyan
tömegtüzet néha-tnéba, hogy .az már kisebbfajta pergőtiiznek is beillik. Kevés nap múlik el sebesülés nélkül s halottja is van már
az ezrednek az uj állásban. Igy augusztus
18-án gránáttól találva hősi halált halt az
ezred kobzosa, poéta lblkü ifjú hegedűse,
Bartók Zuárd 11adápródjodolt-őrmester. íSzétkely fiu volt és unitárius teologus s mint
ilyennek, nem kellett volna a harctérre menni. Ám magyar becsülete és székely vére az
oláhverő honvédekhez hajtotta s miután az
(Erdélybe betört románok feldúlták ősz apjának, a szintén unitárius lelkésznek csendes,
békés otthonát, ő, az ifjú legátus elindult a
najgyvilágba s Szegeden felcsapott 5-ös honvéd bakának. Igy lett belőle 302-es hős, részt
vett igen1 sok vakmerő vállalkozásban, bátorsága köztudomássá vált- a zászlóaljnál s
akkor volt boldog, ha a Piaveban gázlót kereshetett. Augusztus 17-én, a király születése
évfordulóján hallottuk még páratlan szép
basszusát: a kuruc-idők keserve és a jelen
idők sok-sok fájdalma égett a nótáiban. 18-án
már elnémult örökre, szenvedés nélkül, egyszerre röppent el a lelke a fellégek fölé, ahova
bizonyára Csaba királyfi leventéi várták, csalogatták . . . Az egész ezred mélységes gyásza s a hajtársak mérhetetlen fájdalma kisérto utolsó útjára augusztus 19-én a auseganai temetőbe. Naplemente után temette el
az ezred lelkésze, dr. Szabó (Mihály s Dugántsi
aMebripdes, ezredparancsnok vezetésével részt
vett csaknem az egész tisztikar a végtisztességen. Naplemente után szállott a hantok alá
az ifjú hős, mint az ősmagyarok, mint a régi-régi székely elődök. Ám nem valami pogány ritms hozta ezt magával, hanem inert
nappal odalátnak a taliánok a temetőbe. Rohamsisakos és gázmaszkkal felszerelt kiséret

Hollandia tiltakozó jegyzéke
,
Németországhoz
Hága, szeptember 6. A Magyar
Távirati
Iroda jelenti: A németalföldi távirati iroda
jelenti:
A kiilügymiriiszterium hivatalos közleményt tett közzé, mely szerint a berlini holland követ azt a megbízást kapta, hogy Krossenia halászna,szádnak egy német tengeralattjáró által történt lövetése ellen, melynél egy
halász életét vesztette, komoly tiltakozást jelentsen be és kártérítést követeljen a halász
hátramaradottjai részére. Utasítást kapott
továbbá a berlini holland követ, hogy tiltakozzék a- nőmet kormánynál az elten, hogy ;ha-jókat iSÜlyesszAUiek el azért, mert a zárlati
.területei) tartózkodnak, valamint az ellen,
hogy hét németalföldi bal á sz j á róni ii vet sii-

állotta körül a sirt: itt minden pillanatban
beleszólhat a talián a szert airásba, nem ugyan
tömjénfütktel, amely ellen nem kell a, gázmaszk, líahem illatos, gyilkos gázzal, amelyet
nem. a pietás szenteltvize kisér, hanem esetleg a- sraipineJl' szétfröocfsant golyói tesznek
hatásosabbá. A komor, megilletődött arcok
kontúrjai a sisakok alatt belevesznek az esti
homályba: csak a pap áll fedetlen- fővel s
mély megindultsággal búcsúzik a líaIhatatlan 'halottól:
— Isten veled drága hősünk, Isten veled nóta,s ajkú iZuárd! A te borongó basszusod nem
zokog már többé a megértő, egysorsu cimborák között: ugy kellett történni, hogy most a
mi fájdalmunk sir a sirod felett, melynél vigasztalást csak -a szent tanitás kínál, amely
szerint Isten akarata vagyoni életben és balálban egyformáin. Ifjú hősünk, ifjú bajtársunk, ugy fáj nekünk a te kihűlt, a te összeroncsolt szived! Ugy jöttél közénk, mint a
regék bátor szivü, legendás leventéje, Csaba
királyfinak késői, erős, romlatlan lelkű székely lovagja: hivatásod Istenhez húzott s
mielőtt papjává lehettél volna az Istennek,
vértanújává lettél a magyarok Istenének.
Nagy Isten, ki érti meg a te szándékaidat,
ki ismeri a te útjaidat?! (Hisz a liáz, ahol ez
ifjú hős született, a te dicsőítésedtől zengett,
mikor felkelt a nap s tégedet áldott a.kkor is,
mikor lenyugodott most mégis oda, abba a
házba, öreg szolgá dhoz küldöd al megpróbálItatásnak és mérhetetlen fájdalomnak csordultig teljes poharát az ősz apa deli büszkeségét s a csendes papi ház minden reménységét. öli Uram, szűnjön meg immár haragod az igazak felett., s büntetésed forduljon
azok ellen, akik romlásunkra törnek.
Aztán elmondta még a szertartást végző
ezredlelkész, hogy mint dúlták fel a románok
az elesett otthonát, mint lett hontalanná a
honban, mígnem magyar vére a honvéd családhoz vezette, ahol rögtön a harctérre jelentkezett, bár mint teológusnak megvolt az
a kiváltsága, liogy az országban maradhatott
volna, de az ő becsületes lelke nem azt kutatta, hogy e súlyos időkben mi a kiváltság.
hanem azt, hogy mi a kötelesség. Beszédét
igy fejezte be:
-— Hsa sirod felett vihar zug majd él, az a
vihar hirdesse nemzetednek a te dicsőségedet s a nagyvilágnak ama faj dicsőségét és
becsületét, amelyhez tartozol. Ha szellő susog sirod felett: az a szellő vigyen vigasztalást azoknak, akiket legjoblian szerettél s a
kik legjobban szerettek. S ha majd szeretteid
kegyelete elvisz ez idegen földből a hazai
földbe és eső permetezi a hantokat az az eső
termékenyítse meg a földet, amelyből kinőttél, amelyért harcoltál, amelyért meghaltál.
Ámen.
Aztán felszakadt a szivekből a himnusz
kérő, reménytől repeső és panaszos melódiája s tompán hullottak a hantok a mezei virággal borított koporsóra. . .
T. A.
lyesztettek el a tengeralattjárók. Tiltakozni
fog a követ, az ellen is, hogy holland halászok
kénytelenek voltak aláírni egy nyilatkozatot,
melynek tartalmát nem ismerték. Végül utasították a követet, hogy ! a halászjárómiivekről elvitt tárgyak visszaadását követelje.

Kornilov eleseti
Berlin, szeptember 6. Moszkvából jelentik:
Bénin hívei a merénylet alkalmából tegnap
tömeggyűlést tartottak, amelyen heves kifakadások hangzottak el a burzsoázia elten. A
A. gyűlés határozati javaslatot fogadott el, a
mely követelte a cenzúrát a polgári lapok ellen.. A gyűlés egyik szónoka, egy finn tiszt
beszéde folyamán közölte, hogy
KornUovot
március 18-án egy gránát megölte.
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A lopással vádolt szegedi
orvos biinügye.
(Saját tudósítónktól.) Dr. Kain Sándornak,
a lopással vádolt szegedi orvosnak szenzációs
bűnügyében péntek reggelre ujabb fordulat történt. Korán reggel telefonon jelentette Dr. Kain
Sándorné a rendőrségnek, hogy férje az éj folyamán öngyilkossági kísérletet követeit el. Ő
maga tanqja volt az öngyilkossági kísérletnek,
de tasgakadályozni már nem tudta és kérte a
rjendőrség gyors intéaíkedését, hogy férjét, aki
súlyosan beteg ember, megmenthessék.
Gyarmathy János ügyeletes rendőrtiszt az
értesítés vétele után intézkedett, hogy Káint
szállítsák be a közkórházba. A mentők meg is
jelentek pár perc múlva Kain lakásán és beszállították a közkórházba, ahol nyomban gyomormosást kapott. Az orvosi vizsgálat azonban
megállapította, hogy öngyilkossági kísérlet nem
történt, űr. Kain csak idegcsilapitót szedett be.
Felesége ezt látta és nagyon megijedt, azt hitte,
hogy férje öngyilkos akar lenni. Ezért tett jelentést a rendőrségen.
Dr. Kain Sándor egyébként már hosszabb
idő óta súlyosan beteg. Nagy mértékben morfionista már évek óta, az utóbbi időben pedig
emellett még kokaint is szedett. Tanuk bizonyítják, hogy kilószámra vásárolta be a kokaint,
amelyet minden mérték nélkül szedett. Általános a vélemény városszerte, hogy tettét beszámíthatatlan állapotban követte el] idegbaja az
utóbbi időben mároly súlyos volt, hogy több izben
megállapithatólag nem volt beszámítható. Emellett a feltevés mellett szól az a körülmény is,
hogy a Kain család anyagi helyzete igen jó.
Mint most értesülünk, a rendőrségi nyomozás során teljességgel beigazolódtak a vádak.
A pénzt Szécsényi detektiv fölszóllitására önként adta elő. Dr. Kain, aki a rendőrség előtt
azzal védekezett, hogy a pénzt találta az alatt a
szék alatt, amelyen a két zenész ruhái voltak.
— Bizonyára kiesett a tárcájukból a pénz, —
mondta, tehát magamhoz vettem, hogy odaadhassam majd nekik, ha ismét eljönnek. Ezzel szemben dr. Dreyer József rendőrkapitány
megállapitotía, hogy a pénz a zenészek tárcájából ki nem eshetett, miután — tanuk állítása
szerint — azt tárcájuknak abba a rekeszébe
tették, amely patent-kapoccsal záródik. Igy teljességgel kizárt az a lehetőség, hogy a pénz
kihűlt volna a tárcából.
A rendőrség egyébként már befejezte az
ügyben a nyomozást, ujabb tanúkihallgatásokra
nincsen szükség, miután a tényállás teljességgel
tisztázva van. Dr. Kain egyelőre a kórházban
marad, ahol idegbaja ellen kezelik, az iratokat
pedig szombaton átteszi a rendőrség a királyi
ügyészséghez, amely dönteni fog a továbbiak
fölött. Megbízható
értesülésünk szerint az
ügyészség indítványozni fogja dr. Kain Sánddor elmeállapotának megvizsgálását már azért
is, hogy a bíróságnak, amely a háborús viszonyok között amúgy is tul van terhelve munkával, ne kelljen esetleg hiába foglalkozni az
üggyel.
(s. i.)

Az angol kormány és Pétervár
között két hónap óta nincs
összeköttetés.
London, szeptember 6. (Reuter.) Körülbelül két hónap óta nincs közvetlen
összeköttetés az angol kormány és Pétervár között. Compte tengerészeti attasé
meggyilkolásának hirét csak semleges
közvetítéssel tudták meg Londonban. Erre
elküldték a semleges jegyzéket Cicerinnek, valamint letartóztatták Litvinovot is.
Az angol kormány beleegyezett, hogy
Litvinov és kisérete Bergenben hajóra
szálljon, amint az angolok átlépték az
orosz-finn határt.
.... ' - á l ;
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Főhercegek látogatása a
szegedi 46-osoknál.

Erzberger a megegyezéses
békéről

Szeged, 1918. szeptember 7.

A szovjetkormány megtizedelteti
az ellenforradalmárokat

— Moszkvában 500 embert kivégeztek. —
Berlin, szeptember 6. A Berliner
Tagé— Auguszta főhercegnő é s József főherceg
blatt tudósítója beszélgetett Erzberger
kéi>Berlin, szeptember 0. Moszkvából jelenBékéscsabán. —
viselővel .a békéről. Arra a kérdésre, kik a bé- tik, hogy eddig ötezer embert tartóztattak le,
A katonaünnepek között, amelyeket hadi- ke ellenségei, Erzberger ezt válaszolta:
kiknek legnagyobb része a forradalmi szociajótékonycélokra különös sikerrel rendeztek az
•— Először is a veszedelmes illúziók, másod- listákhoz tartozik. Az ötezer ember köziil ötidén, bizonyára ki fog válni a 46-os altisztek szor a politikai gyávaság. Politikai illúzió- százat. kivégeztek. A többi négyezer ötszázat
szeptember 22-iki, békéscsabai nagy népünne- kat'vég nélkül találunk az antantnál, amely- is halálra ítélték, de a kormnáy csak minden
pélye. Díszessé és emlékezetessé teszi majd ezt nél sokan még mindig .hiszik, hogy Németor- tizediket végeztette ki. Kihirdette a kormány,
Auguszta főhercegnő és József főherceg szemé- szágot legyűrhetik, ami pedig valósággal: go- hogy a négyezerötszáz elítélten is végrehajlyes megjelenése. A szeretett főherceg, a leg- nosz ámítása önmaguknak és másoknak. Más- tatja a. halálos Ítéletet, ha az eWenforradalnépszerűbb hadvezér, a mult évben már kitün- részt Németországban is sok annexionista márok ujabb zavargásokat idéznek elő.
tette látogatásával kedvelt 46-osait, akikkel a azon a nézeten van, liogy leteperhetjük az
doberdói nagy harcok alatt, a san-martinói antant-hatalmakat, ami épp oly veszedelmes
Hazug hir a brüsszeli királyi
dicsőséges hónapokban lélekben annyira össze- ámítás. Általában az olyan béke, amely csukastély kirablásáról
törött. A hetedik hadtést parancsnoka volt pán katonai legyűrés eredménye, a másik haBrüsszel, szeptember 6. A Magyar
Távakkor József főherceg, akit méltó büszkeséggel talmi csoport számára csupán fegyverszünet
irati
Iroda
jelenti:
Az
ellenséges
sajtó
átvette
vallunk a miénknek, magyarnak. 1917-ben volna, amely a világot két nagy ereszre szakíGyulafehérváron rendeztek népünnepélyt a 46-os taná és a mil'itarizmiust tenné minden nép a Daily Express amsterdami hírét, mely azt.
altisztek s Őfensége akkor egyenesen a frontról urává. Csak a birodalmi gyűlés rezoluciójá- az állítást foglalja magában, hogy a briisztette meg a nagy utat, hogy látogatásával is- nak keretében jöhet létre az állandó világ- szeli királyi kastélyból lopott műtárgyaikat,
és baitorokat kínáltak Hollandiában megvémételten is tanújelét adja az ezred iránt való béke.
telre. Ehhez hozzáfűzi azt. a rágalmazó megjóindulatának.
A második akadály a politikai gyávaság, jegyzést, hogy a lopások csak a német közigazAz idén a hadirokkantak javára rendeznek amely abban nyilvánul, hogy sokan a béke
nagyszabású népünnepélyt Békéscsabán, mos- mellett való nyílt vallomástótelben a hazafias gatással való egyetértésiren történhettek meg.
A laakeni és brüsszeli királyi kastélyok
tani helyőrségükben a 46-os altisztek. Küldött- érzés hiányát látják és ezért inkább elhallgróf de iMerode főudvarmester felügyfaftetyr
séget menesztettek Auguszta főhercegnőhöz gatják véleményüket.
és igazgatása alatt állanak, a kastélyokban
Budapestre és József főherceghez a frontra,
Erzberger azután ugy nyilatkozott, hogy csak a királyi udvar alkalmazottai tartózdíszesen kiáliitott meghívólevelekkel. Többszö- főleg a nőknek és a tehetős osztálynak
kellene,
rösen kitüntetett altisztek voltak a deputációk zárt sorokban a béke mellett, sikra szállnia. kodnak, teljesen kizárt dolog tehát, liogy a
tagjai. Joachim Ferenc főhadnagy, festőművész Erzberger végül kijelentette, liogy az ő esz- félügyelő rendelete ellenére akár csak egyetlen bútordarab is eltávolítható lett volna.
festette az okmányalaku meghívók ízléses kere- méje a népszövetség.
Nemcsak a királyi udvartartásnak a kastétét. A küldöttségek arra kérték a fenségeket,
lyok közvetlen igazgatásával megbízott hivahogy fogadják el az ünnepély fővédnökségét
Hintze a spanyol kormány
talnokai, hanem de IMerode főudvarmester is
és személyes megjelenésük kegyében is részeerélyes jegyzékéről
kijelentette, hogy minden tárgy ugy áll a masítsék a 46-osokat.
ga
helyén ezekben a kastélyokban, mint a háA Budapesten járt küldöttséget
Auguszta
Bécs, -szeptember 6. Hintze államtitkár foború
kitörésekor. Világos'tehát, hogy a iDlaily
főhercegasszony udvartartásának titkári hivata- gadta egy madridi lap munkatársát, akinek
lában fogadták s előtte Őfenségének azt az a német-spanyol kérdésről a következő kije- Express híresztelése koholmány, a lap amsterdami tudósítója különben közismert arigéretét tolmácsolták, hogy amennyiben különös lentéseket tette:
ról, hogy hazugságokat gyárt, melyeknek az
akadály nem merül fel, Békéscsabán föltétlenül
— Igaz, liogy Spanyolország jegyzéke bizoa célja, hogy izgasson a németek ellen.
meglátogatja a 46-osokat.
nyos tekintetben erélyes, azonban ne feledjük,
József főherceg személyesen és azzal a lrogy Spanyolország ebben a háborúban tenNégy nap alatt 16 0 0 0 foglyot
minden szivet megnyerő közvetlenséggel fo- gerészeinket a. legszívélyesebb módon fogadejtettek az angolok
gadta a küldöttséget, amely ismert, ékesen jel- ta s mi ezért Spanyolországnak igen hálásak
lemző tulajdonsága. A fenség kijelentette az vagyunk. Ez a bála, amely tipikus inénxet jel— Angol hivatalos jelentés. —
altisztek küldöttségének, hogy ha csak lehetsé- lemvonás, befolyásolja politikai magatartá— szeptember 5. Tegnap a Lystöl északra
ges, személyesen utazik a békéscsabai ünne- j sunkat is. Törekvésünk az, hogy a felmerült
kemény harc folyt. Csapataink reggel megpélyre, ha pedig ez katonai elfoglaltságai miatt differenciákat békülékeny
szellemben
kileküzdhetetlen akadályokba ütköznék, fiát József egyenlitsük és hisszük, hogy a spanyol kor- támadták a 63-as magaslatot Messinestől
Ferenc főherceget fogja képviseltetésével meg- mányinak is ez a szándéka. Spanyolországnak nyugatra, elfoglalták azt és 100 foglyot ejtetbízni. Szó szerint ezeket mondotta József fő- nem érdeke, hogy elhagyjuk a barátság út- j tek. Délután megftámialíltuk Ploexteer faltot,
I elfoglaltuk és további 100 foglyot ejtettünk,
herceg Kalmár tiszthelyettesnek, a küldöttség jait.
j
valamint számos gépfegyvert zsákmányolvezetőjének:
[
— El is vártam fiaim, hogy engemet arra a A római kongresszuson a háborus- tűnik.
A 63-as magaslattól északra csapataink
szép népünnepélyre meghívjatok s el is megyek,
párti szocialisták győztek
tartósan tevékenyek voltak a. Witsehaete szaha a digó közbe nem szól. Ha közbe szól, akkor
fiamat, József Ferenc főherceget küldöm el
Berlin, szeptember 6. A semleges szocia- kaszban, ahol az ellenség ismételten, de eredmagam helyett.
listák Rómában tartott kongresszusa az ex- ménytelenül támadott. A Lys-fronton csapaA jó hirek, amelyeket a küldöttségek ma- tremisták győzelmével végződött. A kon- taink most tartják a következő fővonalat:
Vor meseele Vnherghem — Ploextéer—éNjepgukkal hoztak, nagy örömet keltettek. A nép- gresszus 14.015 szavazattal Turati politikája
pe—Laventie—Grostíéhy.
(Neuve Capelletől
ünnepélyre már hetek óla készülnek. Békés- ellen nyilatkozott. Tegnap megválasztották
csabán plakátok hirdetik a nagy eseményt s az az uj pártvezéreket és az AvanH igazgatósá- délre egészen Groenchyig elfoglaltuk korábbi, szeptember 4-én tartott vonalunkat és
altisztek állandó irodát tartanak fönn az ünnep gának uj tagjait.
Groenchy.től keletre megszállottuk a régi nérendezésére. A programm egész napra fog kiterjedni s az agilis rendezők mindenféle kedves Ujabb támadás készül a iondoni met állások részeit.
A déli fronton az ellenség tegnap este
•meglepetésre készülnek a közönség számára.
nagykövetség ellen
megtámadta tuj állásainkat Inchy en Artois
Blasche Adolf alezredes, a 46-os pótzászLondon, szeptember 0. A Magyar Távirati mellett. A' heves támadást azonban kemény
lóalj parancsnoka az altiszteket a legjobb inarról ér- harc után visszautasitottuk.
dulatu s messzemenő támogatásban részesiti. Iroda jelenti: A Reuter-ügynökség
Mouvresttől délre megjavítottuk állásunTermészetes, hogy az ünnepség védnökségében tesül, hogy Londonba érkezett jelentés szerint
szegedi előkelőségek is szerepelnek, nevezete- az a veszély fenyeget, lrogy a moszkvai angol kat. Armidtől keletre elfoglaltuk Neuchitlyt
sen dr. Kelemen Béla főispán, dr. Somogyi követséget íujból megtámiajdják. iMündazonál- és lBouyonia.lt. Egy ellenséges ellentámadást
Szilveszter polgármester, dr. Szalay József, dr. tal remélik, bog az angol kabinetnek Csic.se- tegnap este Mjarrancourttól keletre visszaverKószó István és d r ^ P á l f y József országgyűlési rinnél való közbenjárása elriasztó hatással tünk. Peron ne közelében is ütközetek folytak.
képviselők. Meghívták a nagy ünnepi alkalomra lesz és a boisevikieket megfontolásra fogja Vonalunkat kissé megjavítottuk.
Szeged város közönségét és bizonyos, hogy birni.
A legutóbbi négy nap folyamán az angol
szeptember 22-én Szegedről is sokan fognak
Litvinov londoni orosz követet letartóz- csapatok több mint 16.000 foglyot ejtettek és
Békéscsabára átrándulni.
tatták és titkárával együtt fogságba
ejtették. 100 ágyait zsákmányoltunk.

N A G Y

B U T O R Á R U H Á Z .

Régi elismert kárpitos üzletemet és műhelyemet kibővitve egy nagy bútoráruházzal,
melyet a Kárász-utca és Klauzál-tér sarkán (Gaál-palota) megnyitottam, hol a legjobb
kivitelű uriszalonok, ebédlők, hálószobák, ugy mint teljes lakberendezések méltányos
á r a k b a n kaphatók.
Tisztelettel BraUíl Mihály.

Szeged, 1918. szeptember 7.
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— Félhivatalos cáfolat a bécsi
kompenzációs tárgyalások eredményéről. Bécsből jelentik : A bécsi Reichpost és legutóbb néhány budapesti lap
is közleményt hozott a bécsi rekompenzációs tárgyalások eredményéről, sőt
bizonyos részleteket is megírtak komolynak látszó formában. A Magyar Tudósító ugy értesült, hogy a kompenzációs
tárgyalások még teljesen
kezdetleges
stádiumban
vannak, ugy, hogy a részletek közlése legalább is korai. Azok az
adatok, amelyek eddig megjelentek, semmiesetre sem felelnek meg a valóságnak.
— Bolfras 60, Gaudernak 50 éves szolgálati jubileuma. Báró Bolfras vezérezredesnek abból az alkalomból, hogy hatvan évvel
ezelőtt a hadsereg kötelékébe lépett, a katonai
érdemkereszt 1. osztályához a gyémántokat,
báró Gaudernak lovassági tábornoknak ötvenedik szolgálati éve betöltése alkalmából a Ferencz
József-rend nagykeresztjét a hadiákitménynyel
adományozta és mindkét tábornokhoz igen
meleghangú kéziratot intézett a király.
— Zavarok Karinthiában a rossz élelmezési viszonyok miatt. Bécsből jelentik:
Karinthiában szerdán a rossz élelmezési viszonyok miatt zavargások törtek ki. Villachban
száz meg száz asszony vonult pénteken délelőtt fel a kerületi kapitányság elé és tiltakozását jelentette be a fagyasztott hus drágasága
miatt. Minthogy a hatóság kijelentette, hogy
nem áll módjában ezen változtatni, a tömeg az
élelmiszer kereskedéseket kereste fel és fosztogatni kezdett. Piítan nagykereskedő üzletének
kirakatait, amelyekben sonkák voltak, beverték
és az élelmiszer cikkeket kiszedték. Azután sorra
vették a felizgatott asszonyok a többi üzleteket
és csemege kereskedéseket és mindenütt kifosztották a kirakatokai. A tömeg abban a hiszemben, hogy a tiszti étkező a Park Hotelben
van, a szállóhoz ment, be akart nyomulni, azonban megakadályozták.
• — Kitüntetések. Nagy Sándor népfölkelő
tizedesnek és Szabó András tartalékos honvédnek az 5. honvéd gyalogezredbeli az ellenség
előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül
a bronz vitézségi érmet adományozta a király.
— Banfield báró lett. Bécsből jelentik: A
király Banfield Károiy repülő századosnak és
bátyjának Banfield Nándor századosnak a bosznia-hercegovinai 3. számú tábori vadászezredben a bárói méltóságot adományozta, egyben
megengedte nekik, hogy családjuk egy kihalt
ágának nevét viseljék.
— Czernin nyilatkozni fog a külpolitikai
helyzetről. Bécsből jelentik: Ismeretes, hogy
Bécs díszpolgárává választotta gróf Czernin
Ottokár volt külügyminisztert. Czernin a közelebbi napokban veszi át a bécsi városházán a
díszpolgári oklevelet ünnepélyes keretek között.
A volt külügyminiszter ez alkalommal nagy
beszédet fog mondani a külpolitikai helyzetről.
— Az Armeezeitung szerkesztője nem
távozik. Bécsből jelentik: Dánzer Károly, az
Armeezeitung eddigi szerkesztője, mint ismeretes, bejelentette, hogy lapjának szerkesztésétől
és kiadásától visszalép, mert politikáját nem
tudja kellően képviselni. Beavatott helyen ezzel
szemben ugy tudják, hogy Danzer nem lépett
vissza lapjától, sőt annak tulajdonjogát is megtartotta. Danzer meg akarta menteni azt a két-
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ezer példányt, amelyet a vezérkar rendel lapjából, ezért közölte a lemondó nyilatkozatot.
Danzer egyébként állítólagos visszavonulása óta
is folytatja magyargyalázó politikáját az Aimeezeitungban.
— A zsidók újéve. Péntek este kezdődik a
zsidók újévi ünnepe, amely szombaton és vasárnap lart. A két napos ünnepen a zsidó hívek ájtatos imákkal fohászkodnak a Jehovához
a jobb és boldogabb ujesztendőért. Századok,
évezredek óta nem volt ez a könyörgés oly
benső, szükségszerű és igaz, mint most, amidőn vértengerben merül el az egész világ. Az
ünnepi előestén a zsinagógát teljesen megtöltötték az áhitatos hivek.
— A kormánybiztos helyettese a tanyákon. Ónody Pál a közélelmezési kormánybiztos
helyettese, mint már jelentettük, Szegedre érkezett. hogy a kukoricarendelet végrehajtását
ellenőrizze. A kormánybiztoshelyettes pénteken
Fodor Jenő tanácsnok társaságában a tanyákra
ment. Fodor tanácsnokot, a mig a tanyákon az
ellenőrzés teendőiben résztvesz, az Árvizsgáló
Bizottság elnöki tisztségében Csonka városi
vegyész helyettesíti.
— Tanügyi kinevezés. Glattfelder Gyula
megyéspüspök a temesvár-józsefvárosi római
katholikus óvónőképzőintézet igazgatójává Bonn
M. Odivia iskolanővért nevezte ki, aki eddig
a szegedi tanitónőképzőintézet igazgatója volt.
— A Felebaráti Szeretet Szöve'ség népünnepélye. A Felebaráti Szeretet Szövetsége
szeptember 8-án a Gedóban nagyobbszabásu
népünnepélyt rendez, melynek tiszta jövedelmét a szegedi urinők otthonának alapja javára
fordítják. Nők-Otthonát szándékozik a szövetség felállítani és egész működésének súlyát
erre az emberbaráti intézményre fordítja. Az
ünnepély megtartására az előkészítő munkálatok már folyamatban vannak. Több önzetlen
úrinő csatlakozott a rendező bizottsághoz, hogy
minél szórakoztatóbb és impozánsabb legyen a
népünnepély. A gázcsárda vezetését Pongrácz
Albertné vállalta magára; a pezsgősátort Szász
Ernőné, dr. Kovács Ödönné, Bernáthy Jenőné,
dr. Kelemen Béláné és dr. Somogyi Szilveszterné vezetik; a virágsátort Szörényi Arturné
rendezi be; a zöldségsátort Pitte Ferenczné, a
konfetti sátort Polczner Elvira vállalta magára.
A szerencsekerék vezetését: dr. Kószó Istvánné,
Simon Ákosné, Pösel Károlyné és Benedek
kisasszony vállalta. Tervbe van véve a rég
kedves világposta, melynek rendezését Nagy
Gyuláné vette át, továbbá a gyorsfényképészeti
sátor Varga Borbála, Haszlinger Etelka és
Rácz Erzsike vezetőkkel. A szövetség felkérte
a repülőosztagot, hogy az ünnepély alatt a tér
felett repülők szórakoztassák a közönséget.
Papp Ferenc tüzolíófőparancsnok tűzijátékot
rendez. A szegedi művészek is közreműködnek
a népünnepélyen, amelyen szabad mozielőadás
és táncverseny is lesz.
— Pilisi Lajos meghalt. Budapestről jelentik: A csütörtökről péntekre virradó éjjel
meghalt Pilisi Lajos, akinek halálával érzékeny
veszteség érte a magyar sajtót. Hónapok óta
tartó betegség után győzte le erős, SZÍVÓS szervezetét a halál, amely 44 éves korában érte.
Pilisi színész, majd színigazgató volt, a háború
kitörésekor bevonult katonának, a frontra ment
és innen küldött kivételes értékű tudósításaival
rövidesen feltűnést keltett. Három könyve jelent
meg a háborúban. Nagyértékii, sokattudó és
szépen iró újságíró volt, akire nagy jövő várt.
— A mi népünk. Ölik egymást az emberek
az állomások jegypénztárainál, amiből megállapítható, hogy a vonatok túlzsúfoltságán nem
fog segíteni a 100 százalékos menetdijemelés
sem. Kerülnek azért már praktikus emberek is,

akik a Máv. városi menetjegyirodájában előre
megváltják jegyeiket nyugodtan, kényelmesen.
A napokban egy jószabásu, nyakas magyar
váltotta meg a gyorsvonatra „bilétáját" az irodán. Lefizette az érte járó összeget, aztán gyanúsan megforgatta, nézegette. Végre megszólalt:
— Osztán kérőm kisasszony, jó lösz ez.
— Jó, jó bácsi. Hiszen azért árusítjuk idebent, mert ez is ugyanolyan, mint az odakinti.
— De azé' kérőm, talán mégis elvétöttem a
dolgott. Jobb lött volna ezt a nagyállomáson
mögváltani.
— Utazzon csak nyugodtan bácsi, nem lesz
semmi baj.
A magyar némi ciheiődés után elköszönt. A
nyugalma azonban nem tért vissza. Kiment
Szeged állomásra, ott a tolongó gyorsvonati
utasok közé furakodott és nyomult izzadva
előre. Végre sok küzdelem után a jegyváltó
ablak előtt előszedte a bukszáját, kivette belőle
a már megváltott jegyét és isteni nyugalommal
szólt az idegességtől majd a bőréből kibújó
pénztárosnőhöz.
— Ugyan kérőm, vizsgálja mög mán, hogy
igazi bilétát adott-e az a városi bilétás kisasszony. Mer azé, hogy sok hamisság lőhet
még a jegykeresködelömbe is . . .
— Kicserélik az orosz hadifoglyokat. A
törvényhatósági hadifogoly-iroda közli: A Szegeden foglalkoztatott összes hadifoglyok a nyilvántartás kiegészítése cé/jából összehivatnak.
Ezen az összejövetelen fogják előttük kihirdetni
a legújabb rendeleteket, igy a hadifoglyok kicseréléséről szóló rendeletet is. A város belterületén, Röszkén, Szentmihályteleken és város
körüli fekete földeken tartózkodó orosz foglyok
szeptember 7-én a városi tűzoltó laktanyában,
az alsótanyai, domaszéki, nagyszéksósi és feketeszéliek szeptember 8-án délelőtt 9 órára a
Kossuth Lajos-sugáruti vendéglőhöz, a zákányiak
és csorvaiak szeptember 8-án délelőtt 10 órára
a Lengyel-kápolnához, az átokházai, királyhalmi
és mórahalmiak szeptember 15-én délelőtt 10 .
órára a központi rendőrséghez, a felsötanyai,
szatymazi, fehértói és őszeszéki hadifoglyok
szeptember 15-én délelőtt 9 órára, a csengelei,
balástyai és gajgonyaiak szeptember 22-én délelőtt 9 órára a felsőtanyai rendőrségi udvarban
gyülekeznek Dr. Dobay Gyula főhadnagy hadifogoly-ügyeleti tiszt ismerteti majd a hadifoglyok előtt azt a rendeletet, amely a nagyoroszországi hadifoglyok kicseréléséről rendelkezik.
— Bácskai kulturstatisztika. Szabadkáról
jelentik: A szabadkai tanyai iskolák gondnoksága ülést tartott a kezdődő tanév előkészítésére
s ezen az ülésen a felügyelő igazgató beszámolt
az elmúlt tanévről is. A szomorú jelentés szerint a szabadkai tanyákon 5000 iskolaköteles
gyermek részére 52 tanítónő volt, mert a férfiakat mind elvitték rekvirálni. Emiatt 18 iskola
egész éven át szünetelt s igy 1800 gyermek
maradt iskolázatlanul. Ezeken kivül 1000 gyermek elkerülte az iskolát, vagyis 5000 tanköteles
gyermek közül 2800 nem részesült oktatásban.
— Burgonyarekvirálás. A közélelmezési
rendőrség néhány nap óta razziát tart a tanyákon és rekvirálja a burgonyát. A közélelmezési
rendőrságnek nem sok dolga akadt, mert az
idén Szeged környékén igen gyenge volt a
burgonyatermés és egyébként is igen kevés területet vetettek be. A szegedi gazdák inkább
csak házi szükségletre termeltek burgonyát.
— Elkoboztak egy kocsi dinnyét. Tanács
Sándor királyhalmi gazda egy kocsi dinnyét
hozott be pénteken reggel Szegedre. A Párisiköruton alkuba bocsátkozott Zubek József gyümölcskereskedővel, akinek 1 koronáért ajánlotta
a dinnye kilóját. Véletlenül arra járt egy rendőr,
aki árdrágítás miatt a kihágási biró elé vezette
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a két embert. Az eladó azzal védekezett, hogy
azért tartotta magasra a dinnye árát, hogy ne
vegyék meg, mert a kocsi dinnyét már megrendelték. A kihágási biró Tanácsot 200 korona
pénzbirságra és a dinnye elkobzására, a vevőt
pedig 30 korona pénzbirságra ítélte. Mind a
ketten fölebbeztek.
— Baromfit szabad enni hústalan napokon is. A hivatalos lap pénteki száma kormányrendeletet közöl, amely szerint hústalan
• napokon szabad baromfit eladni, felszolgálni
és enni is.
— Osztrák tisztek vizsgálnak magyar
gyárakat., Budapestről jelentik : A közös hadügyminisztérium ipari osztálya a szénnel való
célszerű és takarékos gazdálkodás ellenőrzése
címén szakértő tiszteket, mérnököket küld ki
az egyes gyárakba és megvizsgáltatja a gépberendezéseket, a kazánházakat stb. és a szakértő tisztek szemléjük eredményéről jelentést
tesznek a hadügyminisztériumnak. Az ellenőrző
tisztek nagyrésze osztrák, a magánéletben heves
konkurrense a megszemlélendő iparvállalatoknak, vagy gyártelepeknek. Akció indult meg,
hogy a magyar gyárakat hozzáértő magyar tisztekkel vizsgáltassák meg.
— Megfojtotta a feleségét. Békéscsabáról
jelentik: A csendőrök Szula Lajos orosházai
földműves feleségét lopás miatt gyanúba fogták. Mikor az asszony a csendőrségről hazatért, összeveszett az urával, aki elkeseredésében
felakarta akasztani magát. Szívbajos volt és
mietőtt végrehajtotta tettét, rosszul lett. Este
újból összekülönbözött az asszonnyal, aki ekkor
egy késsel támadt rá, amire a férfi torkonragadta az asszonyt és megfojtotta. A gyilkost
letartóztatták.
— Beiratkozás a városi nyelviskolába.
A városi nyelviskolába (városi felső kereskedelmi épülete) naponkint délután 4—8-ig
folynak a beiratkozások. A francia nyelvet
Jakab Dávid, a német nyelvet Paupert
Józsefné, az angolt Binert Amália tanítja. Telefon: 14—11.
— Modern Táncoktatás! Rózsa Jenő oki.
tánctanár a szegedi színház tagja legközelebb
megnyíló tánciskolájába a beiratások már megkezdődtek. Jelentkezéseket mindennap 3—6-íg
a lakásán, (Dugonics-utca 11 sz.) fogad. Bővebbet a falragaszok.
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk : Igen szilárd megnyitás után tovább folytatta a kontremin fedezéseit, ami újólag árjavulást idézett elő.
Magyar Hitel 1390—1400, Osztrák Hitel
906—918, Agrárbank 1070—82, Fabank 966—
971, Forgalmi Bank 660—53, Földbirtokbank
4 3 6 - 4 4 , Hazai Bank 645—656, Hermes 560—
575, Jelzálogbank 578—83, Ingatlanbank 758—
68, Iparbank 520, Kereskedelmil/ank 6140,
Leszámitolóbank 833—842, Magyarbank 960—
62, Merkúr 870—80, Konkordia 895—S00,
Gizella 820—10, Általános Kőszén 2465—2185,
Magnezit 458—465, Salgótarján 1280—1290,
Szászvári 1005—1020, Újvári 745, Urikányi
920—35, Rimamurányi
1180—1194, Csáki
525—30, Ganc 4320—4390, Lang 504, Lipták
270—267, Atlantika 1385—1392, Államvasút
1062—1068,
Cukor
4340—4360,
Danica
1140-1125, Fatermelő 1900—1915, Nasici
3360—3340.
Bécsből jelentik: A Hintze államtitkár és
gróf Burián külügyminiszter között folytatott
tanácskozások kedvező eredménye és a helyi
visszavásárlások, amelyek a heti zárlat alkalmával történtek, megjavították a mai tőzsde
irányzatát. A vezető kulisszértékek 7-8 korvnával emelkedtek. A kereslet főként államvasút,
déiivasut, és gépgyári értékek iránt volt. A
magyar kőszén részvények budapesti vásárlások
folytán 12-15 koronával emelkedtek.
A befektetési piac szilárd.
Magyar borkivitel Ukrajnába. Az Ukrajnába irányuló magyarországi borkivitel lebonyolítására alakuló szindikátus előkészítő bizottsága országos értekezletre hívta egybe a
hazai bortermelőket és borkereskedőket. Az országos értekezletre mintegy ötszázan gyűltek
egybe, ahol az előkészítő bizottság megbízásából Zwack Ákos ismertette a szindikátus tervezetét. A megjelentek a Haditermény R. T. rész-
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Filmre írta: Siklósi Iván. Rendezte:
Kertész Mihály. Főszereplők: Gál
Gyula, Lugosi Béla, Várkonyi
Mihály, Szerémi 2oltán, Balassa
Jenő, Z. M o l n á r László,
Klary Lolő.

vétele ellen izgatott hangon tiltakoztak. Zwack
Ákos igyekezett felvilágosítani a felszólalókat
és az értekezletet, hogy a H. T. egyáltalán nem
lesz részese a szindikátusnak és közreműködése a kormány megbízásából mindössze csak
az Ukrajnában való elhelyezésre, a szállítások
lebonyolításának biztosítására és az üzleteknek, valamint a kormány részesedésnek elszámolására vonatkozik. Buza Barna és Bernáth
Béla orsz. képviselők indítványára az értekezlet
tagjainak nagy része küldöttségiteg jelentkezett
báró Szterényi József kerestedelemügyi miniszternél, aki előtt előadták óhajaikat és különösen
is kifogásolták a H. T. bevonását ebbe az
akcióba, Szterényi miniszter részletesen ismertette az akció lényegét és közelebbről vázolta
a H. T. szerepét is. A küldöttség tagjai meg-,
nyugodva fogadták a miniszter kijelentéseit és
ugy határoztak, hogy szerdán délután 4 órakor
folytatólagos értekezletet tartanak a kamara
nagytermében, amelyen előterjesztik a sziikebbkörü bizottság javaslatait, hogy azután a szindikátus, lehetőleg az összes indokolt kívánságok figyelembevételével megalakulhasson és a
borkivitel sürgős ügyét szervezhesse.
— Összeírják a takarmánykészleteket.
A földmivelésügyi miniszter egy leiratában elrendelte, hogy a város a takarmány neműek
összeírását haladéktalanul kezdesse meg, mert
a hadsereg takarmánykészlete erősen fogytán
van. Az összeirást a jövő héten mégis kezdik
a bizottságok. A munkálatokat a Takarmányforgalmi R.-T. tisztviselői fogják ellenőrizni. A
fölösleges készletekből azután részben a hadsereg, részben pedig az ellátatlan lakosság takarmányát fogják biztosítani. A lakosságnak a
takarmányra való igényét a rendőrség által kiállított, — a takarmány szükségét igazoló —
lappal kell bejelenteni a Takarrnányforgalmi
R.-T. Damjanich-uícai telepén.
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Bajnoki mérkőzés.
Vasárnap érdekes
futballmeccs lesz a Szak ujszegedi pályáján. Délmagyarország bajnokságáért folyó küzdelemben
találkozik először az uj fordulóban a Szak az
Aradi Tornaegylet csapatával. A meccs érdekességét növeli az, hogy az ATE az elmúlt
vasárnap 5:2 arányban imponáló győzelmet
aratott a kerület egyik legjobb csapata, az
AMTE ellen. Ilyen körülmények között igen
nehéz napja lesz a Szak első csapatának, de
bizunk benne, hogy a szerencsésen összeállított
és mértékadó sportkörök szerint a háborúban
eleddig a legjobbnak mondható vörös-fekete
tizenegy igazolni fogja nagyszámú híveinek várakozását és lelkes, mindvégig kitartó játékkal
győzelemre viszi a Szak szineit. Az első csapat
küzdelme pontban öt órakor veszi kezdetét.
Előzőleg a Szak I. b csapata ugyancsak az
ATE I. b. csapatával az idén először kiirt szövetségi dijért játszik és pedig délután három
órai kezdettel. Az utóbbi szintén érdekes mérkőzést Kiss Ferencz (Sztk) vezeti, mig az első
csapatok mérkőzésének fővárosi bírája lesz.
Mindkét csapat játékosai felkéretnek, hogy délután félháromkor kivétel nélkül a pályán megjelenni szíveskedjenek, nehogy a tartalékcsapat
összeállításában fennakadás pálljon be.

Karbid lámpák,
karbid g y e r t g á k , R. &. 6 . varró
gépek kerékpárok, gramofonok
b e n z i n e s önggujtók, v i l l a m o s
z s e b l á m p á k , f r i s s s z á r a z elem e k , ö s s z e s g é p r é s z e k , sfb.
N a g y javító m ű h e l y

d

Rendes helyárak.
Előadások pénteken és szombaton
5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és
9 órakor.

é

r

y

e d e

S z e g e d , K i s s - u f c a Keleti-palota.

I

'Szeged, 1918. • szeptember 7.

Az angolok

BÉLMA;GYARORSZÁG

í{égi világból.

ujabb előnyomulása

Rotterdam, szeptember 6. A Reuter-ügy-'
nökség jelenti: A francia lovasság egy mértföldre áll Guiscardtól. Az angolok megszállták Mocuvrest.

A francia szénbányák nagy részét
visszafoglalták.
Genf, szeptember fi... Az Egyesült-Államok
szénellenőr© nyilatkozott a francia szénbán y á k r ó l . Kijelentette, bogy a német visszavontul ás folytán a francia szénbányák
nagyrésze felszabadult, de ez a széntermelés növekedését (nem fokozza. A szénbányák fegnagyobb része ugyanis elpusztult.

A Krim-félsziget lakossága ellenzi
A az uniót Ukrajnával
BERLIN, szeptember 6. Az ukrán sajtóiroda ama jelentésével szemben, hogy végleg; elhatározták a Krim-felszigetnek Ukrajnáihoz való csatolását, a BerTinb'en, időző
gróf Taticsev kijelenti, hogy ez a hir egyáltalán nem felel meg a tényeknkek, annál fc'evéfbbé, m e f t a Krim-felszigeí lakossága ellenzi az uniót.

Béketüntetést szervez az upsaiai
protestáns érsek
HÁGA, szeptember 6. Soderblöm upsaiai érsíek az sszel Upsalábabn tartandó nemzetközi püspöki konferencián nagy béketiintetést tervez. Azt szeretné, ha a püsipöki
konferencia alkalmából a világ minden protestáns egyháza a béke helyreállítása mellett nyilatkoznék s e végből a protestáns
egyházak vezetőihez fordült s már kapott isi
e tekintetben kedvező válaszokat a világ
•minden részéből.

Pongrácz. Uj háborús adók
Esztendő juliusi szám
Loti Piere. India

3
3
5

Balassa, A nagy kabaré
Kozma, Hadi milliomosok
Ujváry, Asterte temploma
Lehel, Harcztéri típusok

9 50
8
8
3

Mikszáth. Az amerikai menyecske 8
Kőhalmi, Könyvek könyve
12
Szilágyi Gy., Vitustánc
8
Max Bród, Zsidó lányok
10
Couperus, Heliogabalus
12
Francé Anatol, Vérző vágyak
6
Drasche, Boldogság
50
Dénes, Román kérdés
6.—
Barbusse, Szerelem pokla
10.—
Diplomota, Galícia
12.—
Fodor L., Óh Montgommery
szerelmem
.•Farkas P., Stoigonius
Lendvai Fáklya füst
kaphatók:

7
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URÁNIA MŰSORA:

Péntektől vasárnapig: „Bűnös csókok" dráma 5 részben ; a főszerepben Póla Negre és Nils Choitander és a „Hős férjek" vigj. 2 részben.

VASS-MOZI MŰSORA:
Szombaton és vasárnap, augusztus 7-én
„Don Caesar" dráma 5 részben.

és

8-án :

* A Royal Apolló. Ezen mozi uj vezetésében számtalan tanújelét adta azon törekvésének,
hogy nem csupán hangzatos cimekkel biró,
üres, érdektelen, hanem valóban tartalmas, nívós és művészies filmeket mutasson be közönségének. Költséget nem kiméivé az elhanyagolt,
eddig csaknem folyton zárva tartott mozit
egyenlőre minden szerdán, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon a közönségnek megnyitotta. Preciz, gondos előadásai és mérsékelt
helyárai folytán törekvését siker koronázta, a
telt házakat egymásután éri el, közönségét meghódította. Szombati és vasárnapi műsora : Az
igazság utja 5 felvonásos bünügyi regény, A
halász leánya, Karácsony az erdőn, A nyomorékok otthona, elsőrendű előadásban.
* A Vass-moziban szombaton lesz az uj
szezonban az első előadás és ezentúl minden
szombaton és vasárnap elsőrangú filmekben
gyönyörködhet a közönség. Ez alkalommal vetítésre kerül Don Caesár, a szezon leghatalmasabb attrakciója, tragédia 5 felvonásban és
pompás mellékképek.
* A bűnös csókokban Póla Negri ez a
kitűnő művésznő fogja csodaművészetével elragadni a közönséget péntektől vasarnapig az
Urániában. A film tárgya művészies és izgalmas szerelmi történet, ami lebilincselőleg hat.
A hős férjek két felvonásos pompás vígjáték
egészíti ki a műsort.

^
V

Széchengi-Sér

5.

Telefon 1 7 — 0 7 .

g y ö n y ö r ű virágok,
pontos kiszolgálás,
olcsó á r a k ! ! !

•

Butorszállitási é s berakiározási vállalat

UNGAR BENŐ

szállító.

4*50

Telefon : 4 3

Bem ooe
ise az iPÖgfpü, Hogy a

m e s é s e k , m e r t a s z a k m ű h e l y é b e n javitott írógépek tényleg mesések.

rógépszalag
s z é n p a p i r stb
uj é s h a z s n á t t
r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak
SZEGED, S z é c h e n y i - t é r T e l e t o n 3 8 .

A Délmagyarorsü&g telefonjai
Kiadóhivatal
Szerkesztőség

—

jYíiháty.
80

HETI MŰSOR:

Szombaton : „Stambul rózsája" operett.
Vasárnap d. u . : „Tatárjárás" operett.
Vasrárnap este: „Piros bugyelláris" népszínmű.

Virágház

iöriéneiek.

Irta: Cserzy

oooo

6.—

Várnay L. ^"tealsében
SZEGED, Kárász-ntca 9. sz.

*
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VIHAR.
Azonban a kis lányért csak tavasszal lehetett elmenni. Mert a tél zsarnok, a tél kegyetlen, nem törődik az érzésekkel. A szeretetre nem hint melengető sugarat, inkább
abból is elvesz, ami megvan. Mikor kinyílott
az idő s az ibolya a szabadságról beszélt, fölvették jobbik ruhájukat a szülők s elmentek
Annuskáért. Haza hozzák . . . Szivükre ölelik, hogy teljes legyen a boldogság, mely ugy
lopódzott be szürke otthonukba, mint a hasadékon beszűrődő fény. Vékonyan, fukaram,
csak éppen hogy látszata van.
A gyermekmenhely gondnoka, erre a nagy
napra berendelte a szomszéd városban élő
iparospárt azzal az üzenettel, hogy hozzák
magukkal Annuskát is. Nagy riadalmat-okozott persze az üzemet a jómódú emberek között. És ugy' érezték magjukat, mint mezőm
a fiatal báránykákat őrző gyermek, mikor
feje fölött kering óriás szárnyaival a sasmadár. Mi lesz most! . . . Jaj, még a szele is oly
rémes . . . Félelem és aggodalom lepte meg
őket. És találgatták: talán megnézik, hogy
mint van, egészséges-e, fejlődik-e, szépül-e s
eközben büszkeség is lopódzott a. félélem közé,
hogy no, ezt megnézheti akár a királyné is.
Még az is beleszeretne. Hiszen olyan, mint a
fehér galambfiók. Tiszta, jóltáplált, az arca
piros, akár a rózsa, a .szemeiben élénkség, jókedv, vidámság ragyog.
•Ráadták a legszebb ruháját, a; fehér ernpir-ruhácskát, aimit kék iszalagokkal díszítettek föl, továbbá az opátköves fülönfüggőt
és a haját is kibodoritották, ugy hogy a pingált kis angyal sem volt különb nála. Aki
látta, szerette volna magához ölelni, megcsókolni. Olyan bájos baba volt, hogy otthon,
indulás előtt, amint újra elfogta a „mamát"
a szeretet féltékenysége, kötözfcölni kezdett:
— Én nem viszem be.
— Máért! — kérdezte az ura.
— Még elveszi valaki tőlem.
— Ki v e n n é el? — felelte igen határozott
hangon az ember. — Hiszen a mienk.
— Még nem.
— H-e az lesz. .Bizonyosan- most fogják a
nevünkre irni.
Hz a valaki szegényes és igen egyszerű
ruhában várta őket kora, reggeltől az intézetben. Várta igen titeelmssSscmiVl és azonközben
készitgette elő a lelkét a viszontlátásra.
Ugyan mekkora az Annuska. Szép-e? . . .
Megismeri-e? És hogy mi lesz az első szava?...
Mint a. szomjuzót, ugy fogta el az anyaszivet
is az epedés . . .
Egyszer csak nyílik az ajtó a folyosó végén és belép egy hat esztendős kis lány. Ugy
lépked a fehér cipőkben, mintha most nyerte
volna el a dijat a szépségversenyen. Büszkén,
diadalmasan. Utána egy szép testes asszony,
magas, feketeruhás emberrel, akinek vastag
aranylánc lóg a mellényén. Bemennek a
gondnok szobájába. Benn. az apa és az anya
ülnek a bőrszéken.
— Itt vannak, — súgja az arnyának a. sejtelem hangja. Az apa is fölismeri, mosoly
vonul az arcára. És ebben a boldog percben
ugy támad föl az érzés az anyaszivben, mint
a vihar. Korbácsolja a gyönge, lassan működő
•nemes szervet. Az első pillanatban meglepődik
Balog Anna, nem tudja, mit csináljon. Bzafcad-e vájjon ezekhez az olcsó rongyokhoz
szoritani a selyemtisztaságu fehér ruhát. A
mint föláll, megtántorodik, de a másik percben máj.- odasimul a lányához és mint a vezeklő a feszületet, két karral a kebléhez szorítja.
Folyt, köv.
Felelős szerkesztő: Pásztor Jóstsef.
Kiadótulajdonos: Várrfay L,
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Szeged szab kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
Az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető m. kir.
minister Urnák a paradicsom konservek készítése tárgyában kiadott 120137/1918.
szánni rendeletét az
alábbiakban teszem közhírré :
A m. kir. ministerium 4207/1915. M. E. sz. rendeletének 2-ik szakaszában adott általános felhatalmazás
alapján az 1918. évi termésből származó paradicsom
konserváiásával iparilag és háziipazilag foglalkozóknak
a paradicsomkonservek készítését a következő feltételek mellett engedélyezem.
Forgalombahozatal céljából paradicsomlé, illetőleg
paradicsommártás,
paradicsompüré,
paradicsombél,
paradicsomiz, paradícsonilekvár, paradicsommarmelad
vagy más hasonló megjelölésű paradicsomkonserv készítésére csak érett paradicsom használható fel.
Raradicsomcefre (át nem lört, akár főzött, akár
főzetlen. zúzott paradicsom) forgalombahozatal céljából
való készítését eltiltom.
Paradicsomlé (paradicsommártás, paradicsompüré,
paradicsombál, paradicsomiz, paradicsomlekvár, p a r a dicsommarmelad) készítését a következő minőségekben
engedem m e g :
1. Kétszer főzött (kétszeresen besűrített) minőség,
mely általában 10C klg. érett paradicsombél áttöréssel
és 50 kgra való besüritéssel készül. Ezen minőségű készítményben az extrakttartalomnak legalább 5—6u/o-ot
kell kitennie.
2. Négyszeresen, vagy negyedrésznyire besűrített
minőség, mely általában 100 kg." érett paradicsombél
áttöréssel és 25 kgra való besüritéssel készül. Ezen
minőségben az extrakttartalomnak legalább 10—12%-ot
kell kitennie.
3. Nyolcszorosán, vagyis nyolcadrésznyire besűrített
minőség, mely általában 100 kg. érett paradicsomból
áttöréssel és 12 5 kgra való besüritéssel készül. Ezen
minőségben az extrakttartalomnak legalább 20—24«/o-ot
kell kitennie.
4. Tizenkétszeresen besűrített minőség, mely általában 100 kg. érett paradicsombél áttöréssel és 8V3-ad
kgra való besüritéssel készül. Ezen minőségben az
extrakttartalomnak legalább 30—36%-ot kell kitennie.
A felsorolt készítményekért felszámitható árak tekintetében később fogok intézkedni
Budapest, 1918. évi augusztus hó 22-én.
Herceg Windfsch-Graetz Lajos, s. k. az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető m. kir. minister.
Szeged, 1918. évi szeptember hó 3-án.
8206/1918. ké. szám.

•Szeged, 1918. szeptember 7.

DUSCHAK HENRIK
TELEFON
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T a n o n c o k jó fizetéssel

sz.

kir. város

közélelmezési

Hirdetmény.
Értesítem a város lakosságát, hogy augusztus 16tól szeptember 30-ig terjedő időre beszerezhető volt
gabonára a közélelmezési hivatal által kiadott beszerzési utalványok csak szeptember 15-ig érvényesíthetők
tehát azok alapján a Hadi Termény bizományosa csak
15-ig fogja a 6 hétre járó gabona mennyiséget kiszolgáltatni.
A szeptember 15-ig nem érvényesített utalványok
hatályukat vesztik.
Szeged, 1918. szeptember hó 4-én.
ad. 658311918. ké. szám.

K ö f e t e n k i n t 8 K. 5 0 .

Tizian
Klinger

Balogh,

tanácsnok
a közélelmezési hivatal
vezetője.

1 —2

T-m »

Rembrandt
Murillo

Ha ő s z ü l a h a j a használja a
•
•
u
m
mely 3 nap

Flóra ha|Vizety'j&*5

Johannes Vermeer
van Delft

eredeti szinét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy tiveg 7

Kaptató BARCSIG KÍEOLV giitiggszePtótaban Czéthsniil-tór

Raffael

Koffer ü s T ó r s s

Dürer
Liebermann

: K e l e m e n - u t c a 7. sz.
; Iskola-utca 18. s z .

Ludwig v. Zumbusch
Fritz v. Uhde

Szőnyegek, moquette plüsehök, ágyé s asztalterítők, csipke é s szövet
függönyök legnagyobb választékban

hivatala.

Hirdetmény.
Tudomására hozom a város közönségének, miszerint a közélelmezési minister ur a 114331/1918. sz.
táviratával elrendelt azon tilalmat, hogy nyári káposzta
iparszerüleg be nem savanyithetó, hatályon kivül helyezte, kikötötte egyben, hogy az ilyen savanyitott káposzta csak a belföldi fogyasztás céljára szolgálhat.
Szeged, 1918. szeptember hó 4-én.
8197/1918. ké. szám.

Feuerbach

Dollii i i l i l g és Fis

Günewald
Spitzweg

szőnyegáruházában

Szeged,

Kárász-utca

(Wagner-palota.

Kapható:

Dr. Somogyi Szilveszter,

1—2

felvétetnek.

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatatól

polgármester.

Szeged

Festí-ipaptelepét újból megnultoífa

Elvállalok fürdőkádak, vasbutorok zomancozását (emailirozás) száritóban
ráégetve, valamint szobafestést, mázolást és mindennemű fabútorok
^
fényezését a legjobb kivitelben felelősség mellett.

Dt, Somogyi Szilveszter,
>

L o n d o n i - k ö r u t 1 4 . sz.

Vánrcay L.

könykereskedésben.

polgármester.

Hajőszülés ellen
Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
használja. Ára 2.— K. Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged Széchenyi-tér.

Hirdetmény.
Figyelemmel a lisztelárusitók kérvényében felhozott
érvekre, körülményre, hogy az uj termésű lisztekéri
követelhető árak megállapítása óta a lisztkereskedőkre
zsákveszteség, fuvardráguiás, munkabér emelkedés, a
fa árak emelkedése cimén, ujabb terhek nehezednek
a z | uj termésű buza és rozslisztért követelhető
legmagasabb árakat — f. évi szeptember 16-tól kezdődő hatállyal a kereskedelem érdekeire tekintette! —
de másrészt a fogyasztók nagyobb anyagi megterhelése
nélkül az alábbi csekély mérvben emelni voltam kénytelen; s ez okból a lisztért a közvetlen fogyasztás
céljait szolgáló forgalomban követelhető árakat a jelzett időponttól a következőkben állapítom meg:
Tésztalisztért kilogrammonkint az eddigi 3 korona
14 fillér helyett 3 korona 20 fillér.
Főzöliszt klgrm.-kint az eddigi 96 fillér helyett 98
fillér.
Kenyérliszt klgrm.-kint az eddigi 64 fillér helyet
68 fillér.
Rozsliszt ára az eddigi 1 korona 2 fillér marad.
Ezen árak a lisztelárusitók helyiségeiben látható
helyen kifüggesztendök.
Szeged, 1918. szeptember hó 4-én.
807511918. ké. szám.
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]$arfa jTgoston
fogmüterme

s

Kigyó-utca
telefon

M M,

„SIGORIN
csoda gyorsasággal irtja

a

női

Bocskay-utcu 9. 1. emelet. T e l e f o n 14-58.
Legújabb modellek és saját tervek szerint készít
toilletteket, kosztümöket, blúzokat. Raktáron blúzok
toillettek, Azsurozást, pliszirozást. gombáthuzást,
mühimzést, möstoppolást elválal. Hivatalnokoknak
10 százalékos engedmény.

N i n c s t ö b b é fogfájjása annak, ki a
*
m használja.
t «

ápoló készítmény. Egy üveg ára 2 K. 50 fillér.
Kaptató B A R C S I G H A H Ó I G gi|ágyszeplárátan Széchenyi-tér 12, sz.

polgármester.

flaschner lajosuí •SBSlS

73—64.

Flóra szájvizet j j ^

Dr. Somogyi Szilveszter,
1—3

1.

peppödüKdó b§pes leveleziMüubszi

poloskát.

Mintaüveg 4 K. Nagy üveg 1 6 K . 1 darab
leendő 2 K. Kapható minden gyógyszertárban
drogériában és fiiszerkereskedésben. Fölerakat Szegeden: V a j d a I. é s S e g e s v á r y ,
droger. é s a kővetkező gyógyszertárakban :

Barcsay, Zakár, Szittner János, Borbély
József, Salgó Péter és Tetnesváry József.
Magyarországi egyedárusitó:

REMÉNY-gyógyszertár, PÉCS.

Nyomatott Virnay 1, könyvnyomdájában, Kárász-utca 9.

