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payer álksiicsllár Németország
békejeltételeiről.
— Helyre keli állítani a háború elolts birtokállományt. A már megkötött békeszerződésekbe nem enged
beleszólást. - A béke után kiüríti az összes megszállóit területeket. Csak arról lehet szó, hogy
Németország kapjon kártérítést. — Az ellenség reménytelenül folytatja a harcot. A német békebeszédek közül jelentőségben, határozottságban, nyíltságban
és
őszinteségben kiemelkedik az a hatalmas
beszéd, amelyet Payer alkancellár mondoti
szülővárosában. Talán egy német államférfi
sem beszélt még a háború során oly világosan a békefeltételekről, mint Payer, aki.
végre — és épen az antant fegyveres döntési kísérletei közben — minden diplomáciai
kendőzés és szemforgatás nélkül ttízte ki és
hozta a figyelő, szenvedő, rettentő harcban
álló és békét remélő népek tudomására Németország céljait és szándékait. Ezt a beszédet az amiexionisták és pacifisták egyaránt bírálhatják de azt az egyet nem tagadják meg tőle, hogy becsületesen őszinte
és alapot ad az eszmecserére.

telét fogadja el az alkancellár, amidőn, Poroszország demokratizálását halasztást nem
tűrő követelménynek jelenti ki.
Az antant, államféríiai bizonyára sok kivetni valót fognak találni Payer békefeltételeiben. De bizonyos, hogy az alkancellár
beszéde — talán ezúttal még föl sem mérhető — közeledést jelent a béke felé. És ha
ott, ahol a hódítás nélküli békéről beszél, ezt
a békealapot nem ugy magyarázza az antant megsemisitő hadjoéjával szemben, mint
Németország ellenségeinek lemondását, a
mely szerinte egyenlő a vereség beismerésével, kevesebb ürügyet szolgáltatott volna
az antantnak arra, hogy ezt a beszédet is —
egyelőre — a visszautasítás, guny és lekicsinylés sorsára juttassa.

Payer telljes határozottsággal kijelenti,
hogy Németországnak nincsenek hódító céljai, de ugyanezt követeli az antanttól is.
Németország, ha visszanyeri mindazt, — a
gyarmatokat is — aminek 1914 augusztus
l-én birtokában volt, kiüríti és visszaadja
Belgiumot is beleértve — az összes megszállott területeket. Hadikárpótlást azonban
nem fizet. Kártérítést — ha egyáltalán szó
lehet erről —. Németországnak kéli kapnia,
mert Payer szerint az antant kényszeritette
bele Németországot a háborúba. Még egy
kikötése van Payerirek: az orosz, ukrán és
román békeszerződésekbe nem enged beleszólást.

Stuttgart, szeptember 12. Payer alkancellár ma délelőtt nyilvános gyűlésen beszédet mondott, amelyben többek között a következőket mondotta:
— Ma régi szülővárosomban polgártársaim
hoz beszélek. Nem az a szándékom, hogy a
magam személyében is résztvegyek abban
a nagy nemzetközi párbajban, amely a hadviselő vezető államférfiak között folyik, Ezeket a beszédeket a legnagyobb érdeklődés
követi. A beszédek nagy tömege számára
hozzáférhetetlenek és érthetetlenek. Meg
szeretném kísérelni, hogy rámutassak, hogy

Az alldeutsoh politikával szemben nyomatékosan mutat rá az alkance'llár — és ez
beszédének legrokonszenvesebb része —
hogy a békét nem a kormányoknak, hanem
a népeknek kell megkötni tnost, mert ez az
egyik bizonyítéka annak, hogy a béke nem
néhány évtizedes fegyverszünet lesz. Ezzel
a gondolattal Payer hozzá illeszkedik Wil^
sorinak és az antantnak sokat hangoztatott
hadicéljához, amely szerint — a német militárizrmis letörésével — addig kell folytatni a háborút, amrg nem biztosítják azt, hogy
hasonló borzalmaik meg ne ismétlődhesse^
*ek. Ugyancsak az antant egyik békefelté-
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Péntek, szeptember 13.
szegényül. Népeink történelmi és
állása

hatalmi

okosabb és számitóbb népek javára
el fog pusztulni.
— Azt, hogy az elLenség katonai tekintetben fölényben volna, maguk sein hiszik el.
Ellenségeink elfelejtik, hogy a 4 éves háborút nagyobbrészt ellenséges területen küzdöttük végig, ma pedig teljesen az ellenség
földjén harcolunk. Mi a világ várakozása ellenére fenn Öudtuk magunkat tartani. Németországról, bátran elmondhatjuk, hogy
minden nézeteltérés ellenére is megőrizte
belső erejét és nem fog elbukni, bármennyire igyekezik is az ellenség egyenetlenséget
szitani közöttünk.
A belpolitikára áttérve, Payer kijelentette, hogy
az uj választásoknak meg kell történnie.
A porosz kormány ugy határozott. Ha
az urakházának bizottsága nem járul hrízzá
az egyenlő választójoghoz, a bizottságot feloszlatják.
Payer ezután a jövőbeli békéről beszélt.
— Valóban hihetném-e én, gondolkodó
ember, hogy ez a rettenetes küzdelem, a
melyben csaknem az egész világ résztvesz,
a békekötések szokásos módján végződhetik?! Es hogy e négyéves háborús tapasztalások után a háborúknak e z a háborúja legyen az utolsó háború, figyelmen kivül maradhat-e? Beérheti-e az emberiség az emberéletben és vagyonban okozott nagy áldozatok után néhány évtizedre szóló fegyverszünettel? Erre csak a mai viázonyo'k alapos ismeretével felelhetünk. .Ma egészeit
más képe van a világnak, mint a 30 éves
háború után, vagy mint ennek a háborúnak
kezdetén. A régebbi békekötéseknél a nép
középső és alsóbb rétegei csendesen a háttérbe vonultak, amikor tárgyalásokra került
a sor. Ennek ma már vége.
A békéi nem a kormányok, hanem
a népek összesége fogja megkötni.

Ellenségeinkre nézve, akik a mi mega békekilátások mindjobban eltávosemmisítésünk, állami létünk, eltiprását tűzlodnak és hogy szembe kell nézték maguk elé célul, lemondást, csalódást jenünk egy ötödik háborús tét tehetőlent ez, amely csaknem egyenlő a vereség
'
ségével.
beismerésével.
Ez nem olyan érzés, amely csak NémetEzért nem tehet szó hódításon alaországra és szövetségeseire nehezedik, ebpuló békéről.
ben; a nyomorban minden hadviselő fél egy— Egészen máskép áll a helyzet Németorforma.
szágra nézve, amelynek kormánya mindért
— Mi mindnyájan emberek vagyunk; egy- nyomás ellenére ragaszkodott a császár ün
aránt szenvedünk a milliónyi emberveszte- nepélyes kijetentéséhez.
,
ségért. Nélkülözések nehezítik meg életünBennünket nem hajt a hódítás vágya,
ket. Európa valamennyi hadviselőjének be amelyhez bebizonyított politika nem csupán
kell látnia, hogy minél tovább marcangolja igazságos, hesem érthető is. Például a régi
egymást Európa népe, annál biztosabban el- Oroszország életképes maradhatott volna,
következik az, hogy Európa elgyengfüf és el- f csak akarnia kelteit volna és sikeriiH vol-
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na föderalisztikus alakulat segítségével a leigázott népeknek kedvezőbb életfeltételeket
teremteni. Azért omlott össze, hogy belülről
nem tudta magát fentartani. A mi győzelmeink és szövetségeseink győzelmei hozzájárultak ahhoz, hogy ez az óriási birodalom
hozzátartozói fentarthassák magukat.
— Soha sem fogjuk megengedni, hogy áz
úgynevezett európai egyensúly, világosabban szólva az az angol hatalom, a felsőbbség szempontjából bárki is beleszóljon, ép
oly kevéssé,
mint ahogyan nem fogjuk senkinek ,
sem kegyes jóváhagyás, esetleg módosítás végett előterjeszteni azokat
a szerződéseket, amelyeket Ukrajnával, Oroszországgal, Romániával
kötöttünk.
— Reánk nézve keleten béke van és meg
is marad a béke, akár tetszik nyugati ellenségeinknek, akár nem. Egyébként mindenütt
helyre lehet állítani a háború előtti birtokállományt. Reánk és szövetségeseinkre nézv e egyetlen feltetel, hogy
mindent visszakapjunk, amely területet 1914 augusztus 1-én bírtunk.
Németországnak tehát
elsősorban gyarmatait kell
kapni.

vissza-

Mi németek azonnal kiüríthetjük a megszállott területeket,
amint megkötöttük a békét.
Ha már ennyire vagyunk, Belgiumot is
kiüríthetjük.
— Azt sem vonhatjuk kétségbe, hogy
Belgiumban az igazság és a'z államférfiúi
okosság alapján kell elintézni a sokat vitatott
flamand kérdést. Képmutatás Belgiumot a
mi politikánk ártatlan áldozatának állítani a
világ elé. A belga kormány, nem a nep,
élénken vett részt Angijának J.ekeritési politikájában
— Hátra van még áz egy A vagy másikfél részéről fizetendő hadíkártalanitás kérdése. Ha nyugodtan engedtek volna bennünket dolgozni, nem lett volna háború, nem
lett volna kár.
Nem lehet tehát szó arról, hogy mi
fizessünk,
hanem csakis arról, hogy
mi kapjunk kártérítést a
okozott károkért.

nekünk

Beszédét igy fejezte t e :
— Az ellenség megsemmisítő szándékát
a külső é s belső fronton egyképen megtörtük. A német erő, a német tudás, a német
bátorság, a német áldozatkészség, amelynek
4 esztendő óta mindent köszönhetünk, megtanítja rá ellenségeinket, hogy
reménytelenül

folytatják
harcukat.

ellenünk

„ A buvárhajóharccaí a békeasztaHvoz l e t w ü tetni Ang'iát"

Bécs, szeptember 12. Wildgrube német képviselőnek Scheer admirális kijelentette, hogy nyugodt lelkiismerettel
mondhatja, hogy egy pillanatig sem kételkedik abban, hogy Angliát a buvárhajóharccaí a békeasztalhoz lehet ültetni.
Csak azt nem tudja pontosan megállapítani, hogy mikor érkezik el ennek az
időpontja.
f

Szeged, 1918. szeptember 13.

£loyö (jeorge a népek szövetségeiről.
„ A békének egyetlen biztos alapja a szövetségesek
győzetnie." MANCHESTER, szeptember 12. Lloyd
George miniszterelnököt, aki csütörtökön'a
Hippodromba hajtatott, ahol Manchester város díszpolgári oklevelét vette át, az utcákon nagy néptömeg fogadta. Lloyd George
a'z egybegyűlt tömeghez befezédet intézett,,
amelyben többek közt ezeket mondta:
— A hire'k most igazán jól hangzanak. De
még nem jutottunk el az utazás célpontjához.
Még nagy kapaszkodók vannak előttünk és
az alagút, amelyen onég át kéli haladnunk,
talán sötét. De a legrosszabbján nemsokára
tul leszünk. Nincs az angol iparnak szebb
vívmánya, mint a'z amerikaiak átszállítása
az óceánon. Ezek az amerikai csapatok előőrsei a legalább 10 milliónyi főseregnek,, a
mely a világ legjobb emberanyagából áll. A
legutóbbi előnyomulásban
veszteségeink
alig érték ei az 1916-iki veszteségnek egyhatod részét. A főkülönbség 1916 és 191S között az egységes vezényletben van. Rendk'ivilli szerencse reánk nézve, hogy Fochot

biztosítottuk magunknak. Aíz igazi győzelem
csak akkor nem marad el, ha a nemzet nem
vészit! el bátorságát.
— Hogy minden háborúnak végét vessünk, tartós békét kell az ellenségre kényszeríteni. Á német népnek tudnia kell, hogy
uralkodói megsértették az emberiség törvényeit. A porosz hatalom nem védheti meg a
büntetéstől. Kell, hogy ez legyen a legutolsó
háború.
Lloyd George ezután kifejtette, hogv
teljes mértékben hozzájárul a népek szövetségének létrehozatalához, de — úgymond — a győzelmes porosz katonai hatalommal lépni ilyen szövetségre, ez a róka
szövetsége volna a libákkal. Ha Németország a háború után elátkozza uralkodóinak
perfidiáját, akkor szívesen látott tagja lehet
a népek nagy szövetségének, de a békének
egyetlen biztos alapja a szövetségesek győzelme.

Szeptember 2 6 - á n választják meg a tinn királyt.
BÉCS, szeptember 12. A berlini
Localanzeiger Kopenhágából érkezett táviratot közöl, amely szerint Károly Frigyes
hesseni herceg hajlandónak
mutatkozik,
hogy Finnország királyi koronáját elfogadja. A finn országgyűlés szeptember

Megtiiosoít

angol

| 26-án ülést tart. A herceg a német csáI szárnak sógora.
I
HELSINGFORS, szeptember 12. Fri-

után elfogadta a finn koronára való
jelöltséget.
Szeptember
26-án lesz a
királyválasztó
országgyűlés.

és francia támadások.

—- A németek sikeres felderítő harcai

a

a Vogézekben.

üoiharingiai

arcvonalon és

—

BERLIN, szeptember 12. A nagyfőhadi- | laink előtt meghiúsultak.
szállás jelenti: Nyugati harctér: Biscootetól |
Az Aillette és az Aisne között is este
északkeletre az ellenségnek részleges táma- j nagyobb erőre kapott a tüzérségi tüz a gyadásait visszavertük; napközben az arcvo- logsági tevékenység itt előtéri harcokra
nalakon uj állásaink előterében hathatós tűz- szorítkozott. Hisnestöl északkeletre emelketámogatás mellett több izben gyalogsági dő magaslaatokon francia részleges támadáharcok fejlődtek ki. Este heves tüzérségi sokat visszautasítottuk. A lotharingiai archarc az Arrasból és Peronnéböl Cambray vonalon és a Vogézekben sikeres földerítő
felé vezető országutak között. A sötétség be- harcok.
álltával a Marquion-Havainkourt csatornaLUDENDORFF, első íöszállásmester.
szakasz ellen intézett angol támadások vona(Közli » miniszterelnöki sajtóosztály.*

Járőrharcok és tüzérségi tevékenység az olasz
fronton.
— A l b á n i á b a n n é h á n y ellenséges állásrész! elfoglaltunk.
BUDAPEST, s'zeptembebr 12. (Közli a
miniszterelnöki sajtóosztály.) Olasz harctér: A tiroli arcvonalon helyenkint járörharcok. Az Asoloneon csapataink egy ujabb
meglepő olasz támadást véresen visszavertek. A Plave-arcvonalon tovább tart a tüSzigorított ostromállapot
Moszkvában.
1

—

| zérségi tevékenység,
j
Albán harctér: Egy a Tomorica hegyj háton intézett sikeres támadás alkalmával
| néhány ellenséges állásrészt elfoglaltunk.
I
|
a vezérkar fönöke.
Semleges diplomaták a tél beállta
előtt fegyverszünetet várnak

GENF, szeptember 12. A Züricher Post
Berlin, szeptember. 12. A Neue Züriohor
Zeitung jelenti az orosz határiról: Moszkvá- hágai jelentése szerint holland diplomáciai köién kihirdették a szigArii(*tl osfirciméltapofot. rökben az a vélemény uralkodik, hogy a háboA főutakat szovjetcsápatok zárják el és míndenlkit igazolásra szólítanak. A város lakói \ rus felek még a tél beállta előtt fegyverszünetet
félelmükben egyáltalában nem mennek az fognak kötni.
utcára.
_ ' \

Szeged, .1918. s/jeptemiber 13.
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Osztják a rumot
— Életkép Szegeden.

—

A közehnlultban számlálást tartattak az
ország -szarvasmarha állományában és kisütötték, hogy nem is állunk olyan csehül, m i n t
a csehek a nionarcliikius érzésükkel Szóval
vari ökör is, bivaly is, telién is, borjú is és
győzzük a háborút. A tejellátástól nincsen mit
félni, csak takarmány tegyen. T a k a r m á n y is
lesz bőven, csak az á r á t kell még -egy kicsit
fölemelni, mert ugy drágább lesz a tehenecske, a, tejecske. És jön a tél, a félelmetes tél,
amitől mindenki, tehát a kormány is fél és
igy a közönség számára
erőtakarmányról
gondoskodik. 40.000 hektoliter szeszt bocsátott rendelkezésre rumgyártás céljára, mert
megállapítást -nyert, (valósaim illeg oroszországi tanulmány alapján), hogy ha tej nincsen,
-—• jó a rum is.
Egyelőre tehát 40.000 liter a kísérleti alap
arra, hogy inin-t lehet a népet rummal nevek
ríj. Szegeden, amint szerencsénk van megalapítani. a: kezdet igán biztató! Nincsen az a
kitűnő tejcsarnok, amelyik előtt nagyobb lenne a tolongás, mint a Kárász-utcában. -Kettősrendekbe állanak az asszonyok, lányok, gyerekek, aggok és izzadva, -küzdve, kimerülve
szoronganak, tűnnek lökdösést, láblet apo-sást,
rendőri -erélyt (mert az itt van bőven) és mindent, inert a Patzauer cég a tanú rá, hogy a
rum az egyedüli cikk ma, ami makszimáK®
áron kapható, mint egyedüli üdvözítő.
'És valóban nem rossz üzlet a rumüzlet,
sem a pénzügyminiszternek, sem a népnek. A
18 korona 50 fiilérbem .megállapított n^ikszimáltiis ár in ellet t azok, akik az alkoholt, szeretik, végre olcsón ju.tnak egy kis i-t okához.
Azok pedig, akik -talián sohasem teáztak, jó
áron toll adhatnak r a j t a — hiszen sok helyen
elkel a dupla adag . . . Egyébként pedig .nagy
a ruinimámor. -Mindenki rumot akar. Hogy
teleszívj,uk magiunkat a inimhangula.ttai, beállunk 'az lemberoiszlopba, a bütykösök, kis ós
nagy üvegek közé, amelyeikben
valamikor
tinóm likörök. aszulxxrok voltak ós várjuk -a
fetedhet-leíii pillanatot, amikor a rend éber őre
ránk förmed:
— Alöimyön máin befelé!
Az emberoszlop derekán egy öreg, ron•'.._
—

gyos ruhájú, kócoshaju arszony álldogál. Tipiiisá az iszákos námhörékíiak. Piszkos üveget
szorongat, a kezei között és mindenki igyekszik el tőle. Utána, egy- valamikor jobb napokat láthatott kopott, kemény kalapos ur lóg.
Lóg rajta, a ruha, a gallér, fakó az arca és
lilasizinii az orra. Megböki az öregasszonyt
és súgva mondja:
—• iMili. Hogy adod?
Az öregasszony összeszorítja a száját és
fogai között mormolja:
—- /Sehogy. Nekem is k e l
— Arid. el. jMlegveszem busz koronáért,
— Nem adom.
— Akkor -egyen meg a fen-e.
Közelebb húzódik az asszonyhoz és kiüti
a kezéből az üveget. Az asszonyban felébred
az állat, -és visszafordulva belevág az italos
társa arcába. Az ur elejti az üvegét és az asz•szoiny, niiint egy boszorkány, vijjogva kacagja:
—• Kutya, te se iszol m a rumot!
A nép kacag. A rendőr közbelép, az egyik
né.mbert. jobbra, a másikat balra löki és a
gyerekek, a rumot váró, „romlatlan Jejlkü"
gyerekek, sziintéin kacagnak aiz épületes látványon, amely valóban erkötesneme-sitő hatást
vált ki igy rumosztás idején.
Szomorú kulturkép e.z az utcai kép akkor,
amikor minden vonalon a haladás, a nemesedós, a javulás harsonáját keltene zengetni az
államnak, a. társad alomnak és táperőt, olcsó
tejét n y ú j t a n i az aggoknak, gyerekeiknek,
boldognak, boldogtalannak. De hisz mi olyan
erősek vagyunk,, hogy minderre semmi szükség nincsen. Rum, szesz kell a népnek, -nehogy
kijózanodjon. íLrz államérdek.
fkj;)
Szokatlan képe volt tegnap és -m-a a város egynémely
forgalmasabb
utcájának.
Mintha a piucelakásak -szintélen arcú, ványnyadt emberei adtak volín-a egymásnak találkát, 'hatalmas tömegben verődtek össze itt is,
amott is. Nézte az ember a csoportosulást és
szinte elkábult a sziuvegyüléktől. Ezerféle színű ruhák, foltok. Ijedt, beesett arcok, fénytelen szemek jelezték, hogy itt a. fenséges nép
megtalálta azt, amit régen nélkülöz s ami

ÉT princi

tipóto-k, ál ka marások ós áiszinészek. Milli baroniesz bevonul ós trónralép. Nem a, lengyel
trónra, csak a lengyelzsidó trónra, ahogy az
kinéz. Kertész, azelőtt. Kohó bevonul és félrelé]). Több katona bevonul. Mind leborulnak
ós ellógnak, mondván: J a j , de szépen játszol
naivat, mi kegyelmes asszonyunk!
László, mint Tivadar jön. Heaczeg. Henceg. Szép. A szerepe igy kívánja, ő jó fin,
engedelmeskedik.
Milli (ráborul): .Szeretsz?
Ti a (Nagyot, hall.)
Milli (leborul): íSzeretlek!
Tivi (Nagyot néz.)
Milli: Nálunk ez igy szokás. Gáboróknál,
Aloluáréknál. Bfódyéknál. Nálatok, Herr/egéknél. Ani.brusékaiál talán nem igy szokás?
Tívi. (Süket és néma.)
Milli: Isten a világ felett. Ez a. gyerek
szerelmes a íragi kánéba! Macao-da ua-iva voltam én! Na megülj! Szerettek, de megtörlek!
Tini: Almit Ohnct mond, az jól van kicsinálva. Neke.ni legyen mondva! A publikumnak legyem mondva!
(Függöny.)

vagy

a kisasszony férje jó fiú.
Magyar francia kabaré a színházban. Irt a : Drégely Gábor Andor Mária. Csak elsőrendű színpadoknak. Hegedűs utánzata tilos.
Varsán yié leli eteti e n.
1. felvonás.
Góth stílusu trónterem, reneszánsz Scliöbejii ágy, mór fiirdőszóha. angol kényelem,
városligeti modor. Bernát és b. neje, mint
komikus és komikusaié. Látszik, hogy m á r
őseik is .nyereg ailatt puhították a börzét.
Látszik és hallatszik.
Berrlát: Ahogy mi kinézünk, mama, ebben a friih rKMieszsítuszbanl
Ma-ma: Ahogy ez a reneszánsz kinéz!
Be/mát: (Oak semmi duma, ina,ma! i t t
nekünk kussollva lesz! i t t csak szellemes aforizmák tesznek mondva Gábor Andortól.
Esetleg Vájh'i. Só és Aiolinár urasáffo'któl' levetve.
Mama: Naná, majd -sg.égyehi ük. magunkat
et-töl a jó finom badipuhtikumtól. Iá? m-iért
uem kezdjük m á r azt a lak adatasd?
He mát: Mi az. hogy nem kezdj üifcl M-ajd
-mindjárt sietünk azzal a rongyos kis esetektötónayel, a m i tuincs? Talán a Bernstein és
Földe* siet vele? Talán a .Hindemburg és a
JLudeaidorff sietnek ve3e? Aíajd éppen a Gábor Atuler sáeseaa! Szépen siettünk! Siessen a.
ötekszpir azzal a magyó® öt felvonásával, a
flíwlácK azzal a sok nriotfeauivaló jávai, adni
Tán neki, van d é , van! Éta aráénak!
„ Jíjagy fölli-ajtá® násznépekben. Hieix-egek,

Második felvonás.
A Grand Motel Eeliérlú küfön terme. A
fehérlő óh pirosló faiakon H á z i Áídás és a
Vadász haflála, fFöíiey f^iguiáa. iHudikává.
-tea* rum. Estély. .Bárók, bankárok, jószágok
és igazgatók. Színésznők és más szobafestők.
Herczeg Táheszy:
Kikérem maganajraak,
liogy engom mindén pesti z& dajiahham hülyének és direkt palina k álla hsainak. A gerincem,
-sorvad, de a szivem, az helyén van. H « t y i »
tyutyutyu! Hejehuja báró!

3
után sóvárogva- vágyik. Az italt. A rumot.
A feledés piros cseppjeit, melyekre nagy szükségük van az idegeknek. És mindezt a nemes
város jóvoltából. Önkénytelenül meg kell állni az embernek és nézni, .hallgatnia kell a tömeget-, amely nyüzsög, ijarrcog, öklel és a
r u m kéjének vágyakozásában szinte elfeled
mindent és vár, vár, vár . . .
— Sort vársz? — kérdi egyik lilaszinü ruhás asszony a másikat.
— Várok — feleli nyugodtan. Aztán néz a
bolt a j t a j á r a , ahol elkopott betűkkel Pálinka
felírás olvasható és nagyot rántva magán,
most m á r indulatosan folytatja:
— Aliért -ne várnék!? Akár -holnap reggelig
is várok.
Éri is — mereszti ki szemeit a másik
asszony - Hjnh, milyen jó lesz . . . A Dali
magához ölel, lia odanyújtom neki a, rumot
és el sem ereszt,
j
— Az ördög vigyön el Juli-s, de eltalálod —
nevet válaszul a sokszínű ruhás és már ring a t j a is a testét, hogy milyen jó lesz, ha az
az ö u r a is megissza a rumot. — Az én Jóskám is ilyen bolond, h-a egy kicsit iszik.
És van a tömegben, aki mást mon-d. Aki
a párolgó teára gondol, Dekát hol van a tél,
a télnek fagyos sóhajai, amikor valóban jól
esik a didergő emberinek a meleg tea, akár
rum nélkül is. A tél fagyos sóhaja, tegyünk
csak -nyugadtiau, el fog -következni s ekkor ez
fog beszélni, vádlón, szomorúan: miért a d t a d
óh, nemes város kánikulában a: szegény népnek a rumot, milyen jó lenne, h-a most volna.
Akkor mást, kellett vota adnod, de most nem
adsz se rumot, se mást.
cs•

Pétervárt tizenkét helyen
fölgy ojtották?
Amsterdam, szeptember 12.
Reuterügynökség a következő, eddig még meg
nem erősített szenzációs hirt közli Washingtonból : A krisztiániai követség
azt
a táviratot küldte Washingtonba,
hogy
megbízható helyről hirt kapott
arról,
hogy Pétervár tizenkét
helyen ég és
utcáin általános mészárlás folyik. (MTI.)
Kohn, előbb Kertész (MHLLiliez): Kedves
leány asszonykám, mondjon nekem egy aforizmát!
'
,
Milli: Ha rövid a darab, toldd meg egy
aforizmával!
Kohn: Nagyon jó!' Hallatlanul jó! Kérnék még egyet!
,
Müli: Ahol nincs, ne keress cselekményt!
Kertész: Pompás! Noch ein!
Milli: Nem mind Gábor, ami Andor!
Gjjermekkertész:
Persze, ietliet Molnár
regénye is! H á t akkor, ha már benne vagyunk, én* is rizmálök egy afot! SJzahad legyen?
5
,
s
Milli (szendén): Engedj?) luaillanom!
Kohn (előre nevet): Kár a kanpapnak a
iák! Ez vissziafeJlé is aforizma.
Milli (miután megfordította): igazán!
Kis Koh n: ÍMiég egyet .mondok: Sas Ede.
Ez -még visiszafelló németiili vaai!
Milli (visszacsinálja.): Csakriigyari!
Kohn:

(Mjég e g y e t !

\

Milli: Elég lés®, édes kondoktor ur, inert
ütök! Azért a pár ezer koronáért nem fogjuk
nagyon megerőltetni magunkat!
Kohn: De kit Játnak a pápaaroriMun, i t t
jön ő, a dicső!
Kelemen Vilma Mária, mint a délvidéki
nemzeti is-zinház osárdásikirátynője, a miagyav
Otmiven jöin. lat, főz és nueggtrőződik rólas
liogy a P r i n c i bukik rá.
'Nagy jtílejtel. iKeiruaen Mária nem .jói
játeík «s ez nem .teásaik Primiuek, mert o«u<
tűri a -komikurreiTOciát. A nő tiánatábaw etwzer
-/ötlik Almássy tüifüntatához.
(-'Kiiggrmy.)

DÉLMAGYARORSZÁG

R polgármester határozata a lekvár-ügyben.

r

L

(Saját tudósítónktól) A lekvár ügyben dr.
Szalay József rendőrfőkapitány tudvalevőleg
már befejezte a polgármester által elreudelt
vizsgálatot. Az ügy iratait — mint megírtuk —
a főkapitány beterjesztette dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez, aki az iratok' alapján
csütörtökön a következő határozatot hozta az
ügybep:
Határozat. A vizsgálát adataiból megállapítom, hogy a város közönségének a szükséglete kielégítésére a háború elmúlt éveiben átlag 10—15 vagon különféle gyümölcsíz hozatott be az ország különböző városainak konzerv
gyáraiból és miután az ekként a városba hozott különböző gyártmányú gyümölcsízek ellen
többrendbeli alapos kifogás hozatott föl, bár a
gyümölcsíz elsőrendű közszükségleti cikknek
nem tekinthető, helyestem a közélelmezést vezető tanácsnoknak azt az eljárását, hogy a város közönsége részére az igények részbeni kielégítésére megfelelő mennyiségű és minőségű
gyümölcsíz készítésére határozta el magát. Az
ellen' sem tehető kifogás, hogy a gyümölcsíz
elkészítésével és annak a város" közönsége részére leendő forgalombahozatalával a Szegedi
Kereskedők Egyesületének bevásárlási részvénytársaságát bízta meg, mert éppen ez a
részvénytársaság mutatkozik legalkalmasabbnak
arra, hogy a gyümölcsízt minél számosabb ke-,
reskedő utján elárusíthassa
Miután a „Szeged és Vidéké"-nek augusztus 24 -én „Amíg a város cukrából lekvár lesz"
föliratú cikke tartalmából a város közönsége
érdekéből az volt a legfontosabb, hogy a gyümölcsíz elkészítéséhez szükséges cukormennyiség nem röviditi-e meg a város lakosságának
miniszteri rendeletileg megállapított jogos igényét, továbbá, hogy a város közönsége részére
készített gyümölcsízről tett az az állítás, mely
szerint abból mintegy 3000 kg. Ausztriába kerül, másik 3000 kg. pedig más város közönségének adatott el, különösen ezt a két tényt
tettem vizsgálat tárgyává. Ami az első tényt
illeti, á vizsgálat adataiból megállapítható, hogy
a város közönségének cukorigényét a közélelmezési hivatal akadálytalanul és rendszeresen
kielégíti abban a mértékben, amint azt a vonatkozó miniszteri rendelet megengedi. Érvényben levő miniszteri rendelet értelmeben ugyanis
fejenkint és havonkint 75 dekagram cukornál

senki többet nem kaphat, a falusi, nálunk tehát tanyai lakosságnak pedig béke életviszonyaihoz mérten ennél kevesebbet kell adni. Miután megyőződtem arról, hogy a város lakossága a havi és fejeukinti 75 deka cukrot
pontosan megkapja s a tanyai lakosság törvényszerű igényei a havi 30 deka cukorral kielégítve vannak és miután Szeged város részére
a havi cukorkontigens 9 vagon és 60 métermázsában van megállapítva, amely mennyiség,
azonban mindig egészen pontosan le nem szálittatik, a város lakosságát 82.000, a tanya lakosságát 38.000 emberrel számítva, hozzávéve
a kávéházak, vendéglők, kávémérések átutazók,
áldott állapotban levő nők részére kontingentált
és kiszolgáltatott mennyiségeket és kitűnik,
hogy a 9 vagon 60 mm. cukor a* város szükségletét, ha az pontosan megérkezik, födözi
ugyan, de egyszersmind ki is merül.
Mielőtt a havi fejkvóta miniszteri rendelettel 75 dekában állapította volna meg, egy
korábbi miniszteri rendelet egy kg.-ban állapította meg a havonkint és fejenkint fogyasztható
cukormennyiséget. A cukorközpont abban az
időben havonkint 14—15 vagon körüli cukrót
küldölt a városnak és ebből az időből anélkül,
hogy a közönség jogos igényei rövidséget szenvedtek volna, módjában állt a közélelmezési
hivatalnak egy bizonyos megtakarításra szert
tenni. Szükséges is, hogy a városnak néhány
vagon cukor mindég rendelkezésére álljon a
raktárába, mert forgalmi zavarok, gyártási nehézségek, szénhiány, stb. nem ritkán megakadályozzák a cukorközpontot abban, hogy a
város cukorkontingensét pontos időre leszállítsa.
Miután az ekként való megtakarítás, raktározás
a gyümölcsíz főzésének kezdetekor 30.000 kg.
körüli mennyiség volt, megállapítható, hogy a
gyümölcsíz főzésére a részvénytársaságnak kiadott 11.377 kg. részben nyers, részben kristálycukor a város közönségének cukorellátását
nem veszélyeztette.

Befőzési célokra külön 4 vagon cukorkiutalás érkezett, am lyből fejenkint 30 deka
cukor osztatott széf a város lakosságának, ami
3 vagon 60 mm.-át tett ki s ezenkívül ott, ahol
betegség, aggkor, nagyszámú család, vagy egyéb
kivételes körülmények igazoltattak, vagy valószínűnek látszottak, szintén befőzési célra még
"két és fél vagon, tehát a kapott négy vagonon
felüli mennyiség kiosztatott. Miután ekként a
Utolsó fölvonás.
vizsgálat irataiból meggyőződtem, hogy a gyü'Megint góth reneszánsz, barakk ízlés, bi- mölcsizfőzéá folytán a város lakossága jogos
derinájer és - rab iMájer. Még mindig nászéj- ^ cukorigényében nem sértetett, e tekintetben a
szatca. Még mindig semmi se történt. Apósok, további intézkedésnek helye nincs.
anyós viccek, sógor, koma, tesvir, sziimigyi
A részvénytársaság a rendelkezésére bobizottság,
csátott cukormennyiségből augusztus 31-ig
Bőrnái; IMi lesz már, gyerünk m á r azzal
19.305 kg. gyümölcsízt készített. Ebből aug.
28-ig 6152 kg. adatott el több szegedi keresa mássza]!
MUU: Mi az, bogy gyerünk? Siettetni nem kedőnek. Ebben a mennyiségben benfoglaltatik
hagyom m a g a m a t ! Ansgerechnet! Mi lesz ak- a házi cs. és kir. 46. gyalogezrednek átadott
1056 kg. gyümölcsíz is, atnely gyümölcsíz, mikor a darabbal? Hogy fogjuk kihúzni az
után
háziezredünk az olasz fronton harcol,
egész estét? Szinkázíbam vagyunk, vagy erdőtényleg Ausztrián át vitetett ki. Ezt igazoltnak
ben? Kabaréban vagyunk!
Kihúzzák a darabot. Fölhúzzák a közön- elfogadom.
séget.
*
A vizsgálat adataiból kitűnik, hogy a szeHírnök jön és pihegve szól: Hallották a gedi postán tényleg nagyobb mennyiségű velegújabb aforizmát?
gyesgyümölcsiz küldetett ki még ezen fölül is,
Mind: H á t hallottuk? Hát vaui még afo- részint Ausztriába, részint más magyar városokba. Megállapítható, hogy e kiküldött gyürizma a világon?
- Kertész (át szefl lem ültein): Egyszer két uta- mölcsíz nagyobbrésze nem a város közélelmezése
zó iutazott. Ahogy utaznak, azt mondja az által forgalomba hozott lekvárból, hanem itteni
egyik utazó a másik utazónak (Lásd Gábor kereskedők által külömböző városokból és kon- •
zervgyárakból összevásárolt gyümölcsízből került
Andor összes müvei. Milfenárfó emlékmű.)
ki. Mindazonáltal Engel Fülöp kereskedő mintMiUi (álmában a Prinoi ötében): K á r a
egy 300 kg.-nyi lekvárjában, amit Ausztriába i
kar. papnak a, r á k !
Princi (álmába.:!: Szeretlek, te kedves, szállított, tényleg volt a városi gyümölcsizből !
való is, ami már a város közönségének érdeke
szép, fiatal hadityukom!
i
ellen
való. Igaz, hogy ezt némiképen enyhíti
Milli: 0, a javitbatation!
az a körülmény, hogy a 19,000 k'g. városi lekE'fjjn o népből: Natgyszerü a Lendvay!
várból mintegy 2800 kg.-nyi első főzés nem
Más a népből: Hisz ez nem a Lendvay!
sikerült akként, hogy a lekvár huzamosabb ideig
Egy a népből: H á t mondtam én, hogy ez eltartható lett volna, igy annak minél előbb'
a Lendvay?
való forgalombahozatala a kár elkerülése vécett
(Wagner függöny.)"
kellően indokolt, de elsősorban azt mint élvezhető jó lekvárt a város közön ége köreoen kelA tápén sy(tőpéldányból
másoltai
!
let volna forgalomba, hozni. De másrészről
•
Busvló
Juhász.
nem hagyhatom szó nélkül, hogy — bár a

_

Szeged, 1918. szeptember 13.
háztartásokban szerzett tapasztalatokból is tudjuk, hogy a lekvárfőzéskor bizonyos százalék
kifőzése nem sikerült, mégis kifogásolnom kell,
hogy a megbízott szakértő kereskedelmi részvénytársaság kezén ily nagy mennyiséget tett
ki a nem egészen sikerült gyümölcsiz. Éppen
azért utasitom a közéielmezést vezető Balogh
Károly tanácsnok urat, hogy — bár szerződés
szerint a kockázatot a részvénytársaság viseli
— megbizott ellenőrje utján a részvénytársasággal szemben e tekintetben, még fokozottabb
ellenőrzést fejtsen ki.
Ami a bebizonyult, bár kismértékű Ausztriába való szállítást illeti, e tekintetben nem lehet
megállapítani, hogy a gyümölcsíz Engel Fülöp
kereskedőnek az eladó részvénytársaság vezérigazgatója Geiszler Jenő határozottan és kétséget kizáró módon meghagyta volna, hogy az a
gyümölcsíz elsősorban Szeged város közönsége
között hozandó forgalomba és csak ha azt a
közönség megfelelő rövid idő alatt itt föl nem
veszi, küldhető esetleg más magyar városba is,
de költőidre semmi szin alatt sem, e tekintetben meghagyom a közélelmezési vezető tanácsnok urnák, hogy követelje és szigorúan ellenőrizze, hogy a város közélelmezése által a város közönsége részére főzött lekvár tényleg a
város közönségének jusson.
Szeged, 1918. szeptember 11.
Dr. Somogyi

Szilveszter,

polgármester.

A polgármester ezt a határozatát megküldi
a közélelmezési miniszternek, kormánybiztosságnak és az érdekelteknek.
A n g o l félhivatalos a helyzetről
Stockholm, szeptember 12. A
Reuterügync'ífc-ég jelenti: Tegnap és ma 'éjjel viharos eső erősen befolyásolta a hadmüveleteket. Az ellenség heves ellenállást
íariusit.
liinacou.rfnál és az Aillettetől délre az ellenség tüzérségi é s gépfegyveres ellenállása állandóan erősbödik.

Korzó l o z i R.-T.
TELEFON:
11-85.

Igazgató:

VASS

SÁNDOR.

FELEFON;

11 -85.

Pénteken, szombaton és vasárnap
h e n m

p o r t é n

.*. szenzációs vígjátéka .*.

vígjáték 3 felvonásban.
A főszerepben
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HENNY P O l l T E N

u
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Társadalmi dráma 3 felvonásban.

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

Szeged, .1918. (Szeptember 13.

DÉL-MAGYAROliSZÁG

flem szűntek meg a szegedi
(Saját tudósítónktól.) Szeged háborus életének egyik legnagyobb hatalmává kétségtelenül
a bérkocsisok nőtték ki magukat. A bérkocsisok, akik már a békében jeles fickók valának.
De akkor a verseny mégis fékentartotta izzó
temperamentumukat, meg a hatosos borravalók
is csábították őket, szóval valahogyan ment az
üzem. Amióía azonban megszűnt az egymás
közti konkurrencia és csak a közönség versenyez egymással abban, hogy miképpen üljön
kocsira, valóságos réme lett a szegedi polgárnak
a bérkocsi.
Az eseteket mindenki ismeri már. Éppen
a Délmagyarország erélyes akciójára hozott a
rendőrfőkapitány erélyes határozatot a bérkocsisokkal szemben, két hónappal ezelőtt. A határozat kimondotta, hogy azokkal szemben, akiket
ezután visszaélésen kapnak, a legenergikusabban
fognak eljárni és a hajtási engedélyt is megvonja tőlük a rendőrség. Ez a rendelkezés
hatott is egy ideig. Minden elfogulatlan szemlélő megállapíthatja azonban, hogy ma már
ismét a régi állapotok vannak életben. Az az
alacsony pénzbüntetés, mellyel a rendőrbiróság
a kihágást elkövető kocsisokat sújtotta, nem
nagyon veszedelmes a kocsisok szemében. Száz
közül egy esetben, ha följelenti a bosszús utas
kocsis-zsarolóját, a többi menekül és csak tiz
esetben meneküljön, már megérte neki a busás
haszon a büntetést.
Ujabbán különösen a meghatározott időre
való kocsiiendelések körül' van baj. Ha valaki
éjjel valamelyik állomáshoz akarna kocsin kimenni, csak akkor tud ennek a vágyának eleget
tenni, ha rendőrségi segítséget vesz igénybe.
De még ekkor sem egészen biztos a d .! a.
Mert a rendőrnek is azt a választ adják, hegy
már meg vannak rendelve. Bizonyítsa be a
rendőr az ellenkezőjét, ha tudja. Mert nem
tudja. Vagy kinek van kedve elmenni a' Galambutcába, megtudni, hogy tényleg K foglalták-e az
52. számú bérkocsit ma éjjel két órára, vagy
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bérkocsis-mizériák.

sem? Az orvosok nagyrésze sem jut bérkocsihoz. Ha meglátják valamelyiket, rögtön elerednek a standról, vagy rnind azt a választ adja:
— Már meg vagyok rendelve, félóra múlva
indulnom kell.
Persze, az orvosnak nem elég egy fél órai
időre a kocsi. De nem tud kocsihoz hozzájutni, tehát elmegy a rendőrségre, segitsenek
rajta. Amint tette legutóbb dr. Baneth Samu
kerületi tisztiorvos is, aki két nap előtt a következő panasszal állított be dr. Temesváry
Géza rendőrfőkapitány-helyettes, kihágási bíróhoz :
— Kérem, már egy órája, hogy mindig
kocsi után szaladgálok. És nem vagyok képes
kapni. Egy negyedórával ezelőtt voltam a bérkocsi standon a Tisza előtt, volt vagy hat
bérkocsis. Kérdezem őket, mind el van foglalva.
Bejövök a rendőrségre és egy rendőrrel megyek vissza, ez végre a legnagyobb terrorral
karit egyet. Akkor aztán az, bosszúságában,
Hogy mégis mennie kell, kiböki az igazságot:
— A negyvenötős számú bérkocsi még
nem volt elfoglalva akkor, amikor először járt
itt.a doktor ur. Azóta vállalt fuvart csak, hogy
a rendőrségen járt az orvos ur.
Dr. Baneth Samu följelentését jegyzőkönyvbe foglalták, majd kitűzik az ügyben- a
tárgyalását. Hogy mikor, azt persze nem lehet
tudni, mert hiszen a kihágási bíróságon ezen
a följelentésen kivül még sok ezer följelentést
kell tárgyalni. Viszont nem lehet tovább tűrni
már a hatóságnak ezeket az állapotokat a szegedi bérkocsisokkal, Vagy tessék nagyon szigorúan büntetni őket és azonnal, amint a kihágáson rajtakapták őket, vagy pedig vegye a
varos házikezelésbe a bérkocsi-ipart. A tűzoltólaktanyában hely is van erre, lovak is vanpak,
amelyeket el kell látni,, nincs tehát akadálya
ennek az intézkedésnek, amely egyedül lenne
gyökeres a bajokkal szemben.
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Azonnali béketárgyalást sürgetnek
a német kisebbségi szocialisták.
Berlin, szeptember 12. A független n'émet
szociáldemokraták a városházám a következő
sürgős határozati 'javaslatot terjesztették
elő; Tekintettel a berlini; lakosságnak a háború álal okozott és napról-napra növekvő
élelmezési nehézségeire, az életfeltételek
elégtelenségére, rosszabbodására, továbbá a
születési lés- halálozási arányszámok kedvezőtlen voltára, határozza el a közsiégtanúcs a
városi tanáccsal együtt, hogv felszólítja a
kainceliárt, kezdjen azonnal rövid békernegbeszéléseket, aztán vigye keresztül a sikeres1
béke tárgyal ásolkh oz szükséges demokratikus
változtatásokat.
A z antant idézte elő az

odesszai

Vs katasztrófát
— Föl akarták lázítani ellenünk Ukrániát. —
Odessza, szeptember 12. A szeptember
4-iki súlyos katasztrófa, melyet az ukrán lőszerraktárak felrobbanása idézett elő. számos
emberáldozatot követelt. A nyomozás eredménye semmi kétséget nem hagyott hátra a
tekintetben, hogy a katasztrófa (előidézőije,
épp ugy. mint Mirbach gróf és Eiohhorn táharnagv uieggyilkolú'sáná,, az antant volt. Az
ukrajnai, angol-francia propaganda a tett
propagandája fett. Amidőn az oroszországi
baloldali szociálforradalmároklkal 'szövetkezett, azokat szolgálatába állította, egyúttal
elsajátította azoknak terrorisztikus rendszerét és nem riad vissza semmiféle gonosz eszköztől, ha arról van szó. hogy Ukrajnában,
amely semmi mást nem kiván, minthogy'békében éljen és hogv a háborús esztendő után
gazdasági fel adatoknak szentelje magát, állandó zavaros állapotokat idézzen elő. hogy
nemcsak a semleges külföldön, hanem a központi hatalmak államaiban is azt a benyomást keltse, mintha Ukrajnában az elégedetlenség mozgolódna/amely erőszakos tettek-

ben nyit magának utat. Hogy Odessza városa ében a merényletet .milyen régóta készítették elő, erre vonatkozólag már hetek óta fáradoztak • azon, hogy a fémmunkásakat
sztrájkra bírják. A sztrájknak augusztus
31-én kellett vollna kitörnie és e napon a lő-'
szerraktárák a levegőbe repültek. Füstbe
ment az a várakozás i;s, hogy Odesszának a
súlyos szerencsétlenség miatt elkeseredett
lakossága az osztrákok és magyarok ellen
forduljon. (M. T. I.)
É'és támadás a német

birodalmi

kancellár eiisn.
Berjin, szeptember 12.. Naumann Frigyes, Mitteleurópa ismert propagálója, a Büfé cimii lapban élesen támadja a német politika vezetőit. Ha katonai ügyekről vart szó,
mondja cikkében, ugy Hindenburg és Ludendorff vezetnék, a politikában azonban nincsen
érdemleges vezetés. Mit használ az, hogy
Németország legiéletbevágóbb kérdéseit egy
kancellár intézi, akit a főbizottságban megkérdezhetünk ugyan, aki azonban maga sem
tudja, hogy mily éji hányban Hit,ad? Az eddigi oss\.es békcjiyiíatikozaitkat
ti téúyek megcáfolták. Egyetlenegy ember nem tudja, hogy
mit akar a kormány. A legjobb hadtseregünk
és vezérkarunk van, ae a politikánk olyan,
hogy azt senki sem érti meg.
Bolgár hivatalos jelet lés

Szófia, szept. 12. (Hivatalos) Macedón arcvonal: Az Ochrida és a Presba
között rövid
ellenséges
tüztámadás.
Ellenséges gyalogsági:különítmények tüzérségi .előkészítése után közelebb igyekeztek Runna-tói délre levő előállásunkhoz, de tüzérségünk érzékeny veszteséget okozott, elüztib
őket. Beiasicától
délre felderítő osztagaink angol foglyokat ejtettek.
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— A salzburgi tárgyalások. Bécsből jelentik: A salzburgi tárgyalásokról a közönséget csak általánosságban tájékoztatják, mert a
részleteket csak akkor hozzák nyilvánosságra,
ha a kormányok hozzájárultak, A tárgyalások
kedvező mederben folynak, csíjpán elvi megállapodásra szorítkoznak. Jelenleg a vámtarifa
kérdéseit tárgyalják.
— Kitüntetések. Blázsik István hadnagynak,
Grillusz Artúr főhadnagynak, Szuchányi Lajos
főhadbiziosnak az 5. honvéd gyalogezredben
az ellenség előtt tanúsított vitéz" magatartásuk
és kitűnő szolgálataikért a legfelsőbb dicsérő
elismerés a .kardokkal újólag tudtul adatott,
Gombos János népfölkelőnek, Donka István,
Pocik András munkásoknak, Dobó József szakaszvezetőnek, Schmidt Károly és Omorjárt
Márkus népfölkelőknek Fekete Imre munkásnak
az ellenség előtt teljesített különösen kötelessékhii szolgálataik elismerésül a vas érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján adományozta a király.
— Czernin beszédét Burián mep cenzur zta Bécsből jelentik: Az Arbeiter-Zeitung
erős támadást intéz gróf Burián István külügyminiszter ellen, a Prager Tagblalt azon híre
alapján, hogy gróf Czernin volt külügyminiszter
nem azért nem mondta el beszédét a bécsi
községtanács előtt, mert beteg volt, hanem
azért, mert a beszédet előbb gróf Burián külügyminiszter megcenzurázta és megakadályozta,
hogy akkor mondja el, mikor a német külügyek
vezetője Bécsben tartózkodik.
— Hess í bornok nyugalomba vonul.
Temesvárról jelentik: Hess Rezsői gyalogsági
tábornok, a temesvári hadtest parancsnoka, legközelebb elhagyja állását és nyugalomba vonul.
— Orvosi jubileum. A jövő héten lesz huszonöt esztendeje, hogy dr. Gyuritza Sándor
Szeged tiszti orvosa lett. A negyedszázados
évforduló alkalmával a Szegedi Orvosegyesület
szerdán a Gedó.ban vacsorát rendez dr. Gyuritza Sándor tiszteletére.
— Elutaztak az osztrák gyermekek. Két
nap hiján hét heti itt tartózkodás után csütörtökön este hét órakor utaztak haza a Szegeden
és környékén elhelyezett osztrák gyermekek.
Hat órakor megvacsoráztak a Szentgyörgy-téri
iskolában, azután dr. Turcsányi Imre igazgatófőorvos vezetésével kivonultak a Szeged pályaudvarra. Hat óra negyven perckor beérkezett a
Nagykikindáról elindított különvonat mintegy
háromszáz, ugyancsak osztrák gyermekkel. Egy
sem volt a gyermekek között, aki öt kilónál
kevesebbet hizott volna. Találtunk egy kislányt,
aki tiz kilós hízással dicsekedhetett. Körülbelül
négyszáz osztrák gyermek utazott el Szegedről,
ezekhez még Dorozsmán 280, Szatymazon 150,
Felsőközponton 71, Kisteleken 180, Félegyházán
pedig 300 fog csatlakozni. A gyermekekkel a
felügyelőkön kivül két bécsi orvosnövendék
utazott. A vonat Marcheggen keresztül megy
Bécsbe, ahova 'pénteken reggel érkezik, jtt már
átveszik a szülök és bizottságok a gyermekeket.
A közélelmezési miniszter engedélyével minden
gyermek nyolc kiló élelmiszert vihetett magával.
— A bécsi víliamosalkalmazottak bérmozgaima. Bécsből jelentik: A bécsi villamos
vasúti társaság alkalmazottai Forster képviselő
indítványára elhatározták,
hogy béremelést
kérnek. Ha ennek nem volna meg a kellő
eredménye, a legerélyesebb eszközöktől sem
riadnak vissza.
— A Wagner-fürdő uj tulajdonosa, flach
Jenő a szegedi Wagner-fürdőt megvette. A fürdőt október 1-én nyitja meg az uj tulajdonos.
— Szegedi nők az iparművészeti p tiyán.
Az Országos Iparművészeti Főiskola hallgatói
sorába fölvették dr. Szőri Józsefnét, a hősi
halált halt jeles szegedi festő özvegyét és Balassa Józsefné Milkó Erzsébetet.
— A 46 ik gyalogezred hadialbuma. A
46-ik gyalogezred hadialbumának szerkesztősége (Békéscsaba, 46-os pótzászlóalj) felhívást
bocsátott ki, amelyben arra kéri a közönségét,
hogy a hadialbum"- részére ádatokat küldjön be.
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A 46-ik gyalogezred hadtörténelmi csoportja
hadiajándéktárgyakat is kér az ezredmuzeum
számára. A hadialbum tiszta jövedelmét a hadiárvák és özvegyek alapja javára fordítják.
Ára fűzve 30 korona, diszkötésben 40 korona,
utánvéttel fűzve 50, diszkötésben 60 korona.
— A tanitók előiépése. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki, amely
szabályozza a gazdasági szaklanitók, az állami
néptanítók és kisdedóvónők előlépési viszonyait.
A rendelet csütörtökön jelent meg a hivatalos
lapban.
— A gyufa makszimálé? a és zár alá
vétele. A hivatalos lap csütörtöki száma kormányrendelet közöl, amely szerint a gyufakészletet 50.000 dobozon fölül a szeptember 14-én
volt állapot szerint szeptember 30-áig be kell
jelenteni a Gyufaipari Szövetségnek. A kormány
elrendeli a készletek zár alá vételét s fölhatalmazza a kereskedelemügyi minisztert, hogy a
készleteket a közszükséglet céljára rekvirálja.
Gyufát ezentúl esak igazolvánnyal szabad szállítani, amelyet a Gyufaípari Szövetség ad ki.
A rendelet megállapítja a gyufa makszimális
árát is. Mindenféle svéd és rózsa szalongyufa
dobozban, százankint, a gyárban 5.75 korona,
a nagykereskedőnél 6.50 korona, kicsinyben a
fogyasztó részére dobozonkint 8 fillér, 19-es
rózsa szalon (paraffin) gyufa tokban, a gyárban
7.75 korona, a nagykereskedőnél 9 korona, kicsinyben a fogyasztó részére 11 fillér, 56-os
rózsa szalon (paraffin) vagy kénes gyufa tokban,
a gyárban 8.75 korona, a nagykereskedőnél i0
korona, kicsinyben a fogyasztó részére 12
fillér. Külföldi eredetű gyufáért is ugyanezeket
az árakat kell fizetni. Egy-egy vevőnek tiz doboz gyufánál többet nem sza5ad eladni.
— Felfüggesztették a czeglédi rendőrkapitányt. Czeglédről jelenlik: A városi közgyűlés dr. Schlosser Ferenc rendőrkapitányt
hivatalos hatalommal való visszaélés, többrendbeli vétség és szabálytalanság miatt felfüggesztette és a fegyelmi ügy iratait a kecskeméti
törvényszékhez tette át.
— Istentisztelet a zsinagógában. A pénteki vecsernye háromnegyed 7-kor kezdődik.
Írásmagyarázat szombaton délelőtt.
— Táncmulatság. A Szegedi Testgyakorlók
Körének vigalmi bizottsága f. hó 14-én fél 8
órai kezdettel kabaréval egybekötött táncmulatságot rendez az Európa-szállóban. A rendezőség
minden előkészületet megtett, hogy az est minden tekintetben azon szórakozásokat nyujlsa a
nagyközönségnek, melyek az ilyen kabaréval
egybekötött táncmulatságokat vonzókká teszik.
A másik cél pedig, liogy az egyesület megismertethesse magát a nagyközönséggel és az
újonnan belépett tagoknak, akik számával a kör
taglétszáma immár a háromszáz felé közeledik,
egy kedves ismerkedési estéiyt rendezzen.
— A cserepes-sori paprikamalom betöröje. Emlékezetes még, hogy május 26-án
éjjel nyolc-tiz katona behatolt az Ábrahám-féle
cserepes-sori paprikamalomba s ott az éjjeli őrt
vállon szúrták, majd feltörték a raktárt és onnan
három zsák paprikát vittek magukkal. A rendőrségnek inár régebben sikerült a tetteseket
elcsípni, egy kivételével: aki Boros Ferenc éjjeli őrt megszúrta. A dorozsmai csendőrség a
napokban elfogta Tóth János 5. honvéd gyalogezredbeli őrmestert, aki hónapok óta szökésben van. Az őrmestert most lólopáson csípték rajta és — mivel katona — átadták a szegedi katonai rendőrségnek, ahol Tóth beösmerte, hogy részes az Ábrahám-féle betörésben
és ő szúrta meg az éjjeli őrt. Az őrmester felett valószínűleg a statáriális bíróság fog ítélkezni.
— Zár alá vették három hazaáruló vagyonát. Újvidékről jelentik:
Három hazaáruló
bűnének aktái fekszenek az újvidéki törvényszék birái előtt. A szegedi vizsgálóbíró három
frazaáruló vagyonátrak zár alá vételét rendelte
el. Atanovko Gyoko kátyi, Szelepfecs és Legyeuszky begecsi lakosok,az.ok akiknek vagyonára
rátette a kezét a törvény. Mindhármuknak az
orosz fronton kellett volna harcoloiok de ők
ahelyett átszöktek az ellenséghez és elárultákbajtársaikat. Az orosz foradaiom kitörése után
csapataink kezei közé kerültek és itt mihamar
4jtik bizonyosodott a hazaárulás. A haditör-
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Szeged, 1.918. szeptember 13.

vényszék most ül törvényt a három hazaáruló
katona felett és ifél bünük felett. Ez ügyben
irt le a szegedi vizsgálóbíró az újvidéki" tör
vényszéknek, amely holnap fogja közhírré (enni
a három hazaáruló vagyonának zár alá vételét.
— Beiratssok a városi nyelviskolába.
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló
nyelviskolában a beiratások f. hó 26-án kezdődnek (beiratások d. e. 10—12-ig, d. u. 6—
8-ig.) Francia nyelvet tanit Jakab Dávid tanár, német nyelvet Paupert Józsefné, angol
•nyelvet Bineth Rmilia. Magyar Kurzus is
nyílik. Telefon: 14—11. (Tárossá frisőkercskedelmi iskola.)
— Halászlé, túrós lepény 1 Horváth Hági
étteremben minden pénteken este; ára 6 korona.

MOZI.
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URÁNIA MŰSORA:
Péntektől vasárnapig: „A szerelem hatalma" drm. 5
felv. a főszerepben Pola Negrivel, ezenkivül „A
legelső szerelem" vigjáfék két felvonásban.

VASS-MOZI MŰSORA:
Szombaton és vasárnap : „Phantomas kastélya" detektiv dráma 4 részben, és „Az amerikai nagynéni"
vígjáték 2 felvonásban.
0

.

* A szerelem hatalma Póla Negrinek, a
kinematografia kiváló uj csillagának idei első
szereplése ez a kitűnő, érdekes szerelmi filmdráma, amely izgalmas jeleneteivel teijesen ieköti a közönség érdeklődését. A legelső szerelem
kedves vígjátékkal együtt vetítik péntektől vasárnapig az Urániában. Jegyeket péntek d. u. 3
órától előre lehet váltani.
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk :
Gyönge megnyitás után erősen megszilárdult
a tőzsdeirányzat. A helyi piac szilárd maradt.
Magyar hitel 1375—1387, Osztrák hite! 898—
906, Agrár 1066—1072, Fabank 6 6 9 - 9 7 0 ,
Forgalmi 654—650, Hermes 550—560, Hazai
6 4 0 - 6 4 9 , Jelzálog 577—582, Kereskedelmi
bank 6150, Leszámítoló 830—835, Magyar
962—971, Mercur 365—375, Concordia 8 7 5 880, Gizella 816—824, Viktória
1855—1861,
Általános kőszén 2145—2155, Salgó 1272—1288,
Újlaki 205—209, Urikány 920 - 9 3 0 , Rimamurányi 1183—1193, Ganz 4330-4350, Lang
492—503, Lipták 2 6 0 - 2 6 5 , Scliück 511—515,
Adria 1810—1815, Atlantika 1400 - 1419, ÁllJm-
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vasút 1051 — 1057, Levante 1110—1120, Cukor
4425-4445, Danica 1U0—1100, Fatermelő
1900-1917, Clotild 648—654, Izzólámpa 8 6 5 860, Lámpa 920 - 925, Nasici 3335—3340.
Bécsből jelentik: A német császárnak a
Krupp-gyár munkásaihoz intézett beszédét élénken tárgyalta a mai tőzsde. Az árfolyamok
kezdetben ellenállóképesnek mutatkoztak. Egyes
papírok, főképen ágyugyári részvények és tőrök
doliányértékek 8—12 korona emelkedést értek
el. Ez azonban utóbb ismét elenyészett a fokozódott üzlettelenségben, mert számolni kezdtek
a legközelebbi uj adókkal. Az uj papirok végül
általában 2—3 koronával alacsonyabbak maradtak a tegnapi árfolyamnál.
A magyar kőszénértékek 5 koronával estek,
a korlát értékek közül a vagongyári és cukorrészvények árfolyama esett. Egyes bőrgyárak
részvényei és a befektetési dijak szintén szilárdabbak voltak.
Egy milliárd és 50 millió az osztrák
állami erdőségek ára. Bécsből jelentik: Az
ellenség által elpusztított területek helyreállítására kiküldött bizottságnak az a jelentése, hogy
az osztrák állam az állami erdőségek fájának
eladásánál 1 milliárd és 50 millió koronával
károsodott, mindenütt nagy feltűnést kelt. Az
újraépítési bizottság, ma több miniszter jelenlétében gyűlést tartott. A bizottság tárgyalásáról
gyorsírói feljegyzéseket készítettek. Sylva Taroncca földmivelésűgyi miniszter felszólalásában
azt mondja, hogy az osztrák állam 1 milliárd
50 millió koronával károsodott volna meg a fa
eladásnál, nem áll meg. A bizottság által javasolt faeladási tilalom lehetetlen, mert az állam
keze hosszú szerződésekkel van lekötve. Hajlandó az ügy megvizsgálására parlamenti bizottság Ítéletét elfogadni.
Monopólium a paprikakivitelre. A B.
H. irja ezen a cimen: Az idei paprikatermés
fölöslegének kivitelére a Hangya érdekeltségéve!
Szegeden megalakult a Paprikatermelők és feldolgozók szövetkezete. Az exportban azonban
a szegedi paprikabizományosok akartak részesedni és eljártak a kormánynál, hogy a paprikakivitel monopóliumát az általuk alapított részvénytársaságra bizza. A két érdekeltség között
most szegedi jelentés szerint megállapodás jött
létre, amely szerint a Hangya belép a szegedi
paprikabizományosok részvénytársaságába és
pedig hét részvény jegyzésével. Hir szerint szó
van arról is, hogy három millió korona alaptőkével a paprika külföldi szállítására uj részvénytársaságot alapítanak, amelyben azonban
kizáróan csak a nagybizományosok vennének
részt.
A nagyváradi átmenetgazdasági részvénytársaság alakulása. A hadianyagok értékesítése céljából létesülő nagyváradi átmenetgazdasági részvénytársaság a megalakulás küszöbén áll. Az egymillió korona alaptőkét az
érdekeltség túljegyezte, ugy, hogy a jegyzések
aránylagos leszállítása vált szükségessé. Az alapításban a kezdeményező kereskedelmi és iparkamarán kivül Nagyvárad legnagyobb pénzintézetei és vállalatai vesznek részt. Tehát az
alakulás a szegedi séma szerint történik.

Péntek, szombat é s vasárnap
szeptember 13, 14 é s 15-én.

Karbid lámpák,

Pola Negri a kiváló művésznő felléptével
ffh."3
&
i. -

karbid gyertyák, R. A. G. varró
gépek kerékpárok, gramofonok
benzines öngyújtók, villamos
zseblámpák, friss száraz elemek ,összes géprészek, stb.
Nagy javitó műhely

DÉRY

EDE

Szeged, Kiss-utca Keleti-palota.
dráma 5 felvonásban.

A legizgalmasabb
társadalmi attrakció.
Előadások d. u. 5 7 és 9 órakor, vasárnap d. n.
2 órától kezdve. Jegyek eförevátthatók d. a.
3 órától vasárnap d. u. fél 2-töl kezdve.

c d d d ö o d n i t y o i o p o d e m

Papírhulladék
begyújtáshoz, csomagoláshoz olcsón kapható

Várnay L., Kárász-u.

9.
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offenzívát kezdenek az olaszok?
BÉCS, szeptember 12. Zürichen keresztül Rómába érkező, állítólag hitelt érdemlő
tudósítások szerint a legutóbbi olasz minisz-

tertanács, amerikai, francia és angol nyomás
alatt olasz oífenzivának megkezdését határozta el. A határzár evvel függ össze.

Oroszországban elnyomták a belső ellenforradalmai
MOSZKVA, szeptember 12. Oroszország belső és külső helyzetéről rendkívüli bizottság előtt elmondott jelentésében Rabek
kijelentette, hogy a belső ellenforradalmat
elnyomták. A polgári osztálynak az angol é s
francia szocialisták segítségébe vetett reménye nemzetközi jellegű okokból nem fog-^
nak megvalósulni. Németország részéről
ilyen támadások nem várhatók,
STOCKHOLM, szeptember 12. Karpotkin fő forradalmi vezéralakot, ki tudvalevően
Londonból visszatért, lakásán váratlanul
letartóztatták. Az a gyanú merült fel ellene,
hogy szintén része volt az összeesküvésben.

GUJABB
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti
12-én este: Az Arras é s Peronne között a
Cambrai felé vezető uton az angolok ujabb
támadásai meghiúsultak. A Maas és Mosel
között a franciák é s amerikaiak megtámadták St. Michele ivét. A harcok folyamatban
vannak.
BERLIN: Német léghajók
augusztus
hónapban érték el a legnagyobb eredményt
a háború kezdete óta. összesen 592 repülőgépet lőttünk le, amelyből 251 a kezünkre
jutott. Mi 147 repülőgépet veszítettünk; ebből 79 jutott az ellenség kezére. Elhárító
ágyúink megsemmisítettek 62 repülőgépet,
számos tankot Bombavető rajaink 1158 tonna bombát dobtak le ellenséges célpontokra.
14 rendkivöli nagy tüzet és 9 igen nagy kiterjedésű robbanást állapítottunk meg.
BERLIN: (Hivatalos.) Tengeralattjárónk
elsülyesztett Anglia körül 10.000 bruttó tonna ellenséges hajóteret.
WRESCHEN: Egy westfaliai gyermeknyaralóftélepen gombamérgezés
következtében 33 gyermek közül 26 meghalt, 6 gyerek élet-halál között lebeg. A gyermekek, a
kik Dortmusd környékéről valók, több hónapos nyaralás után most készültek hazatérni.
AMSTERDAM: Egy Angliából visszatért hajóskapitánynak közlése szerint a Flavó X. és a Ramses nevü hajókat augusztus
elején egy tengeralattjáró elsülyesztette.

Jubileumi ünnepély a katonai
akadémián.
BÉCSÚJHELY, szeptember 12. Az itteni katonai akadémia 60 évvel ezelőtt végzett növendékei csütörtökön jubileumi ünnepséget tartottak, amelyen az akkor végzett 80 növendék közül Bolfrass vezérezredes vezetésével a még élő 11 iskolatárs jelent meg. A nagy fénnyel lefolyt ünnepség
keretében az akadémikusok zászlóalja elvonult a jubilánsok előtt. Az ünnepi lakomán
felköszöntőt mondtak Ferencz József császár és'király emlékére. A megjelentek hódoló táviratot intéztek Károly királyhoz, a
ki kegyes hangH távirattal válaszolt. • -

ROTTERDAM, szeptember 12. Pétervárról jelentik, hogy a szovjet-kormány utasítására 10 ezer tisztet, akik vonakodtak a
lajstromban való felvételre jelentkezni, több
napig fogva tartották, mig végül szabadon
bocsátották őket. Trockij a fehérgárdisták
vezéréhez levelet intézett, melyben iközli,
hogy minden megölt boísevikiért egy tisztet
lövet agyon. Alexendrejev, a fehérgárdisták
vezére azt válaszolta, hogy ez esetben nem
fog nyugodni addig, amig Oroszországban
minden zsidót fel nem négyeinek, akkor
kezdődik csak az igazi bosszú.

Ujabb hír a volt cárhé és
leányainak meggyilkolásáról.
LONDON, szeptember 12. (Reuter.) A
Daily Express értesülése szerint a volt cárnét és 4 leányát a bolsevikiek megölték. Az
özvegy anyacárnét is megtámadták nemrégen, a feketetengeri flotta tengerészkatonai
azonban megvédelmezték és utána két hétig
tartó harcot vívtak a vörösgárdistákkal, a
kiket végül legyőztek. Az anyacárné most
biztos helyen van.

Angliában csökkentik a husbehozatalt.
LONDON, szeptember 12. Minthogy a
hadsereg számára, különösen pedig ap amerikai csapatok szállításainak céljaira folyton
nagyobb hajótér szükséges, a nyershus behoztalát korlátozni kellett, ugy hogy most ia
husjegyek egy-egy szelvényére csak 4 pfenning, de legföljebb 5 pfenning áru húst szabad vásárolni.

Angol félhivatalos a csehek
oroszországi sikereiről
Vladivosztok, szeptember 12. A Reuterügynökség jelenti: Minthogy a nyugatszibériai
csehek áttörték magukat az ellenség vonalán
és Irkutzkkal teljesen helyreállították az összekötetést. a szibériai front négyezer mértföldnyi
vonalon kibővült. A csehek az ellenséget szétszórták. A Vladivosztoktól Permig terjedő vasúti
vonal barátaink kezén van. Otéle tábornok átvette a vasút őrizetét. (M. T. /.)

A skandináv államfők találkozása
Kopenhágában.
Kppenhága. szeptember 12. A dán király
születésnapja alkalmából szeptember ,26-ikán
Kopenhágában az északi államok uralkodói
találkozni fognak. A norvég királyi pár már
25-én 'megérkezik és 27-ig marad a dán fővárosban. A s'véd király 26-árr hadihajón érkezik meg és 'ínég aznap este elutazik. A Böi'sen című lap foglalkozik a találkozással és
azt irja, hogv az nem lesz pdíitikai jeilegii,
alkalmat erre pusztán Keresztélv király születésnapja adott, mindazonáltal
örvendetes
bizonyítéka1'fesz- annak'a szívélyes egyetértésnek, mely a három északi állam népeit és
ko- án. alt egybekapcsolja. (M. T. I.)

MŰVÉSZET
oooo
HETI MŰSOR:

Csütörtök: „A princ" vígjáték.
Péntek: „A princ" vígjáték.
Szombat: „A princ" vígjáték.
Vasárnap d. u. „SárgaNsikó" népszínmű.
Vasárnap este: „Mágnás Miksa" operett.

Károlyi Lajos kiállítása. Szeged nagy
művésze, a remete módjára elvonult, az örök
szép nemes kultuszának élő festő, Károlyi
Lajos, gazdag, érett művészete teljességében
most jelenik meg először alkotásaival az országos nyilvánosság előtt. Szeptember 15-én
nyílik meg képeinek kiállítása a budapesti
Nemzeti Szalon tárlatán és biztosra vesszük,
hogy ez a jelentkezés egy valódi művész diadalát fogja jelenteni.
A szegedi színészek mozgalma a helyáremelés dolgáöan. A szegedi színtársulat
tagjai délután 4 órakor értekezletre gyűltek
össje a kis Kass éttermében a színházi helyárak fölemelése ügyében. Ugy értesültek ugyanis
a társulat tagjai, hogy a tanács nem * akarja
Almássy Endrének megadni a kért 25 százalékos áremelési engedélyét, mivel az igazgatónak
éppen elég, körülbelül évi 90.000 korona jövedelme van a szegedi színházból. Nem zárkózna
el azonban a város attól, igy tudják a színészek, ha maga a színtársulat, mint konzorcium
kérné, megfelelő indoklással, a színház helyárainak ismételt felemelését, különös tekintettel
a valóban nyomasztó drágaságra, amely a színtársulat tagjait is erősen sújtja és meglehetősen
költséges exisztenciájukat kezdi veszélyeztetni.
Ha Almássy Endre, mint a konzorcium igazgató
tagja megelégednék a reá eső méltányos részesedéssel és a megajánlandó 25 százalékból,
mint igazgató külön nem kívánna részesedni,
akkor, így mondják, belemenne a tanács és a
közgyűlés az ujabb helyáremelésbe. Ebben az
ügyben a színészek péntek délelőtt deputációba
mennek az illetékes tényezőkhöz sörgős kérelmük teljesítésének kivivására.
A szinügyi bizottság pénteken délután öt
órakor a városháza bizottsági termében ülést
tárt, amelyen a színigazgató helyárfölemelési
kérelmével foglalkoznak.
ábann»naamnambhabbaa»maafimhma»mabc«a»anw»
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várrfay L.

Meghivó.

A ,,Szegedi Testgyakorlók Köre"

1918. szeptember 14-én szombaton este az
„Európa-szálló" helyiségeiben k a b a r é v a l
egybekötött t a n c / n u l a t s á g o t rendez.
Belépödij személyenkint 3 kor. és a 20%-os
vigalmi aeó. A mulatságon Erdélyi Kálmán
zenekara muzsikál. Kezdete este fél 8 órakor.

kézimunka üzlete
Tisza Lajos-körut 48. sz.
D u s raktár e l ő r a j z o l t kézimunkákban. Hímző munkát
*. e l v á l l a l o k a l e g s z e b b v
kivitelben.

Óráját és ékszeres!

javíttassa elsőrangú ó r a -

*r% ékszer-

üzletemben. S z o í i d a ra k !

Órákban é s

-.\V.

éKszerv»ben

a

raktá«-.

FlóCHt
h
v.
Korzo-Kavena* <«.>« tt. "
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hálószobák

23'

•tÓI

leányszobák, előszobák, konyhaberetidezésekf díványok,
ottoinánok, matracok legjutányosabban beszerezhetők

KENDERESI

9 Fii

asztalos,

kárpitos é s bútoráruházában Feketesas-utca TG* (Keleti Palota,)

Telefon 8—36.

(Külön nagy javitó műhely.)

_ Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
minden pénteken

a „Próféta" éttermében.
Ebéd és vacsora abonoma 5 nap előre
fizetve étlap szerint 10 korona. Ebédek
és vacsorák változatos étlapja. Elsőrendű homoki- és hegyiborok, frissen
csapolt sör. Tisztelettel Gottwald Rezső

Barta

A város közfogyasztása részére érkezett hadi kávé
utalványait szeptember hó 18-tól kezdve adjuk ki, az
elárusító kereskedők részére a következő sorrendben:
Szeptember 18-án A-tól E-ig bezárólag
19-én F-töl K-ig
„
20-án L-töl P-ig
„
21-én R-től Z-ig terjedő kezdőbetűs kereskedők jelentkezhetnek.
A Máv. jóléti bizottságának, ugy a köztisztviselők
beszerzési csoportjának tagjai közvetlen ellátást élveznek s igy ezek könyveit elfogadni nem szabad.
Fejadag az eddigi 10 dkg. Kávéárak az üzletben
kifüggesztendők.
Szeged, 1918. szeptember 10.
7685/918. ké. szám.

Dr. Somogyi Szilveszter,

jtfgoston

Jelefon

Szeged sz. kir. város közélelmezési

1.

Az ö s s z e s hangszerek é s
beszélőgépek
legnagyobb
raktára. Javítások s z a k s z e rűen é s g y o r s a n készülnek.
sasra, na

Szécsi Izsé

liszt- é s terménykereskedőd

hivatala.

Telefon 678.

Hajhullás, haj korpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „China hajszesz"
által. Ára K 3.— Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged, Széchenyi-tér.

V
Pongrácz. Uj háborús adók

3.—

Esztendő juliusi szám

3-50

Loti Piere. India

5.—

Balassa, A nagy kabaré

9-50

Kozma, Hadi milliomosok

8.—

Ujváry, Asterte temploma

8.—

Lehel, Harcztéri típusok

3.—

A f. évi október 1-től kezdődő uj ellátási évre való
zsirszükséglet biztosítása érdekéből a következőkre
hivom fel a város közönségének figyelmét:
Aki zsirszükségietét a jövő ellátási évre biztosítani
kívánja, tartozik erre vonaikozó igényét a hivatal, /agy
a kerületi rendőrlakíanyában kapható űrlapokon a
közélelmezési hivatalban (fid. 6 ajtó) f. évi október
i-től kezdődőleg e hó végéig mulhatlanul bejelenteni. A később teendő igénybejelentések figyelembe
nem vétetnek.
Az igénybevehető fejadag az országos rendeletek
értelmében havi fél klg. zsir vagy szalonna.
Akinek ezen fejadag alapul vétele mellett az egész
évi ellátási idényre elegendő készlete van, az zsirellátásra nem jelentkezhetik, akinek pedig az egész évi
ellátásra ugyan nem elégséges, de bármily mennyiségű
készlete van, az tartozik készletét is bejelenteni s csak
a készleten tul a fenti fejadag alapján még igényelhető
mennyiséget jegyeztetheti elő.
Aki házi szükségletre sertést hizlal, az ellátottnak
tekintetik s igy ellátásért nem jelentkezhetik.
Figyelmeztetem a közönséget, hogy a teendő bejelentéseket. a statisztikai hivatalnak adataival összehasonlittatom, s a készleteknek helyszíni megvizsgálását is elrendelem, s mindazok ellen, akik hamis bejelentések alapján jogtalanul nagyobb mennyiségű zsírhoz akarnak jutni, a kihágási eljárást megindiltatom.
Szeged, 1918. szeptember hó 9-én.
8548/1918. ké. szám.

Jánosik János
szűcsmester. Kígyó-utca 2. sz.
Szőrmekabátokat mérték után legdivatosabban készítek. Átalakításokat és javításokat jutányosán vállalok.

Kötetenkint 8 K. 5 0 .

Tizian
Klinger
Rembrandt
Murillo
Johannes Vermeer

Dr. Somogyi Szilveszter,

3—3

polgármester.

müv ésnöksemve, es ruggyanta
bélyegzők gyári áron, nemesi ci-'
erek z- Rft. émüvésziesen
S z e g e d , D e á k Ferenc-u. 2 8 .

Mikszáth. Az amerikai menyecske 8.—
Szilágyi Gy., Vitustánc
Couperus, Heliogabalus

12.—

Francé Anatol, Vérző vágyak

6.—

Drasche, Boldogság

3*50

Dénes, Román kérdés

6.—

Barbüsse, Szerelem pokla

10.—

Diplomota, Galícia

12.—

Montgomtnery

szerelmem

í).—

Far-kas P., Stoigonius

6.—

Lendvai Fáklya füst

4*50

KijphatéR: y ^ p j i j y

Raffael

8.—
10.—

Óh

van Delft

12.—

Max Bród, Zsidó lányok

Fodor L.f

k.«nyvk?res-

SZEüES, Kárász-utca 9. sz.

Az ö s s z e s h a t ó s á g i cikkeknek is.
pontos és előzékeny kiszolgálási
helye.
Kárász-utca 1 4 . s z .

Hirdetmény.

13—64.

Kőhalmi, Könyvek könyve

l i s SZiBBD, HM-lifia is.

polgármester.

fogmuterme
JCigyó-utca

i n

Dürer
Liebermann

férfi és nő! divatcikkek
legnagyobb raktara. —

Ludwig v. Zumbuseh
Fritz v. Uhde

ii

L e g m e g b i ifi a f ó b b c é g .

Feuerbach

a

Günewald

Legolcsóbb beszerzési forrás.

Spitzweg
Csekonics-u. 6.
Teleim 954.

Szécbenyt-tér 17.

Kaptató: VáritfiHJ Li >ÍSSfclS».
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