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Wilson válasza megérkezett.
- A s v é d k ö v e t s é g továbbítja B é c s b e . - A váSasz
rövid és elutasító.

Késő éjjel jelientik, hogyj Wilson válasza Burián békeljegyzékére megérkezett a
svéd követséghez, amely Bécsbe fogja juttatni. A válasz szövege ugyan még ismeretlen, de londoni jelentés szerint Wilson néhány szóban és félre nem érthető módon elutasítja a monarchia ajánlatát. A békejegyzék nyilvánosságra jutása után elhangzott
antantnyilatkozatokból, Balfour és Lansing
beszédeiből következtetni- lehetett erre az
elutasításra. Wilson -most — hogy az amerikai csapatok eföre mennek nyugaton — a
legkonokabb iháboruspárti,
természetesen
ideális célok és nagy emberi igazságok hirdetésével
A nap eseményeihez tartozik még Clemenceau beszéde, amelynek már az a tenorja, hogy Németország az antant lábai
előtt fekszik. Képzelhetni ezek után, milyen
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választ fog adni az antant, amely csütörtökön szövegezi meg a nevezetes diplomáciai
okmányt. A győztes antant vezéreivel! ugy
látszik, nem lehet a békéről beszélni. Minden
remény abban van, hogy a népek mégis megértik majd egymást.
Mai jelentéseink a következők:
Washington, szeptember 18. (Reuter.)
Az Egyesült-Államoknak az osztrák-magyar jegyzékre adott válaszát ma délután
kézbesítették a svéd követségnek, hogy
azt Bécsbe továbbítsa.
London,
szeptember 18. (Reuter.)
Wilson elnök válasza a régi diplomácia
képviselőit nemcsak példátlan gyorsasága,
hanem rövidsége által is meg fogja lepni.
Az elnök néhány szava méltóságteljes és
félre nem ismerhető válasz.

Clemenceau győzelmi beszéde.
„Egész Franciaország és az egész gondolkodó
emberiség velünk v a n . " Páris, szeptember 18. A szenátus ülését
Dubois elnök a francia és szövetséges hadsereg dicsőítésével nyitotta meg. Az áldozatok és győzelmek közösségéből — mondotta
— a világbéke fog megszületni. Az elnök utalt
annak a szükségességére, hogy Németország
cselvetéseit meghiúsítsák, hogy megérdemelt
igazságos megfenyités alól ki ne bújhasson.
Ezután Clemenceau miniszterelnök frenetikus tetszésnyilvánítás között kijelentette,
hogy a kormány, amennyire erre szavak
képesek, a legnagyobb háláját fejezi ki a
szövetségesek csodálatos katonai teljesítményeiért, akiknek tettei által a népek fel fognak szabadulni a háború boMálmaitól és a
barbárságtól.
Majd igy folytatta:
— Fél évszázadon keresztül a páncélos
ököl, a száraz puskapor és éles karó váltak a
német békeszavak. A borzalmak lassú óráit
átéltük a legkegyetlenebb erőszak és sértések között. A pillanat végül elérkezett, a
melyben
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a világ ura elhatározta, hogy végez
a népek nyugodt büszkeségével, amelyek behódolás nélkül mertek szem- •
beszálni azzal az uralkodóval, aki
azt hitte, hogy a nemes érzelmű fel-

lángolás a független népeknél lehetétlen.
,
Egy helytálló ok, sőt valamely
ürügynek látszata nélkül vetette magát a hagyOmányós tániadó, hogy
nagy pusztítását ismét megkezdje.
Mi előre tudtuk, azonban csak
tegnap óta kezdi a megdöntött Németország megérteni, micsoda emberek állatiak vele szemben.
— Dőrén azt hitte, hogy a győzelem
mindent el fog feledtetni: elpusztított földeknek aknákkal való megsemmisítését, városoknak s falvaknak tervszerű fosztogatását s
raffinált bántalmazását, férfiak, asszonyok,
gyermekek rabszolgaságba hurcolását.
— Egt látta a világ és soha nem
fogja elfeledni. (Élénk tetszés,) Nem,
semmiféle győzelem nem feledtethet
el ennyi büntettet.
— A németek által bejelentett győzelem
nem következett be
és a legborzalmasabb elszámolás keletkezett nép és nép között és a
számlát meg fögják fízeftni.
— Elgondolni is dicső négy év után egy
redijk nézve ugyan nem váratlan sdtstordm
| lat
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Csütörtök, szeptember 19.
előidézte a császár hadseregének a
szabad lelkiismeretű
népek előtti
nagy visszavonulását.
— Nemzeti himnuszunk által több mint
egy évszázad előtt bejelentett nap valóban
bekövetkezett. A fiak az apáik által megkezdett hatalmas mű befejezésénél tyrjdriak.
— Franciaország többé nincsen
egyedül a fegyverek általi igazságossági müvénél. Testvérek valamennyien, •
akik ia legigazságosabb emberi- "
Ség utplsó győzelmeit
betetőzik.
— Az antant polgárai és 'katonái valamennyien kötelességtudók voltak és teljesíteni fogják kötelességüket. A történelem
igazságossága fogja kiállítani részükre a nemesi oklevelet.
— Mindig és míridig harcolni
addig az óráig, arnig az ellenség meg
fogja érteni, hogy nem lehet tárgya»
lás a bűntett és jog között.
— Azt hallom mondani, hogy a békét
nem lehet katonai döntéssel elérni.
Igy Nem b edz élt a német, midőn
a borzalmas háborút föl/idézte. iNéimetország ezzel a katonai döntéssel
arra itélt bennünket, hogy mi keressük azt. Lehet, hogy az aztán olyan
lesz, aminek Németország akdria, a
minek Németország szánta.
— Mi csak a békét akarjuk. Mi csak a t
igazságos, tartós békét akarjuk,
hogy akik utánunk jönnék, a mult
borzalmáitól
mentve
Egyenek.
(Élénk tetszés.)
— Fel tehát hazám gyermekei! Fejezzétek be az- utolsó népéknek a tisztátalan
erők alóli való felszabadítását. Fel, a szeplőtelen győzelemre!
Egész \Franciadi\Szdg, oz 'égéSz '
gondolkodó emberiség velünk van
(Viharos tetszés.) t

Jóslatok á békejegyzék sorsáréi.
Amsterdam, szeptember 18. Az Associate Press newyorki tudósitója jelenti! hogy
hivatalos körök véleménye szerint a legfőbb
kifogásnak az a meggyőződés az alapja, hogy
a német népek és kormányok őszinte -békeszeretetének kényszerű oka a Németországban és Ausztria-Magyarországban uralkodó
rendkívül veszélyés Hangulat. Hangsúlyozzák, hogy a békét gyorsan, eredményesen lehet elérni annak a kinyilatkoztatásával, hogy
Berlin és Bécs
minden korlátozás nélkül
elíogfidja Wilson 14 pontját.
Newyork, szeptember 18. A Reuter-ügy-
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nökség jelenti: Az Egyesült-Államok közvéleménye é s sajtója csekély kivétellel a tenson csaló manőverek egy részének tartja az
osztrák-magyar jegyzéket. A kongresszusnak ugy demokrata, mint republikánus tagjai visszautasítják a javaslatot.
London, szeptember 18. A Reuter-ügynökség jelenti: A lapok helyeslik Balfour
nak az osztrák-magyar
jegyzékről tét kijelentéseit. A. konzervatív Daily Telegraph azt
irja, ha Buriánék szimpátiát és helyeslést
vártak a jegyzéktől, nagyon csalódtak. Balfournak tökélát esen igaza van és ebben a
javaslatban az eredmény legkisebb csiráját
se veszik észre. A Daily Chtonicle azt mondja, hogy a javaslat rideg elutasítása (oktalanság lenne, mert alkalmat adna hozzá az
ellenséges kormányoknak, hogy azt mond-

ják népeiknek, hogy ellenségeik meg akarják őket semmisíteni, tehát folytatníok kell
a harcot.
Konstantinápoly, szeptember 18. Panfilli követségi tanácsos, osztrák-magyar ügyvivő tegnap adta át Burián jegyzékét a külügyminiszternek, aki nyombari megjelent a
szultánnál és jelentést tett róla. Ezután a miniszterek tanácskozásra ültek össze.
• A kormány hir szerint |csak a holnap
kezdődő Bairam-ünnep után fog válaszolni,
azt azonban már is meg lehet állapítani, hogy
a jegyzék a kormány körében kitűnő benyomást tett.
London, szeptember 18. Esti lapok és a
vidéki sajtó kritikus óvatossággal fogadták a
jegyzéket.

Heves harcok a német vonalak előtt.

Az ellenség támadásait a németek visszaverték. — A C s e r n a folyótól
keletre a bolgárok harcban állanak francia, szerb és görög csapatokkal.
BERLIN, szeptember 18. A nagyfőhadiszállás jelenti: Nyugati harctér: Rupprecht
írónörökös és Böhrn vezérezredes hadcsoport ja: Ypernél ellenséges előretöréseket, a
I.abasse csatorna mindkét oldalán többször
megkísérelt részleges támadásokat vertünk
vissza. A Holnon erdőtől északra meghiusitottuk az ellenség kísérletét, hogy előre dolgozza magát állásaink közelébe. A Holnon és
Essigny le Grand ellen megisérelt részleges
támadások is sikertelenek maradtak.
A német trónörökös hadcsoportia:
A franciák az Aillette és az Aisne között
folytatták támadásaikat, délelőtt Vauxbaillon és Allament között, délután pedig a legerősebb tüzérségi előkészítés nyomán az
egész fronton nagy erőkkel támadtak. Pinon

mellett, valamint a Lafíauxbehadignon úttól
délre vonalainkba benyomult ellenséget ellsalökéssel ismét visszavetettük. A front
többi része ellen irányuló támadásuk vonalaink előtt hiusultak meg.
Gallwitz tábornok hadcsoportja: Nem
volt különös harci tevékenység.
Albert württembergi herceg házcsoportja: Kisebb felderítő harcok a lotharingiai
fronton és a Vogézekben.
Macedón harcvonal: A Cserna folyótól
keletre a bolgárok szeptember tizenötödike
óta harcban állanak a francia—szerb és görög csapatokkal. Az ellenség támadásainak
kivédése céljából német zászlóaljakat vetettünk harcba.
LUDENDORFF. első föszállásmesier.

Az olaszok eredménytelenül folytatták támadásaikat.
— Albániában déli irányban előbbrevitSük vonalainkat. —
nem volt küjönös esemény. —
BUDAPEST, szeptember 18. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Olasz harctér:
Az olaszok folytatták erőfeszítéseiket, hogy
a Monté Pertic területén levő állásainkat hatalmukba kerítsék. A tegnapi heves tüzérségi és aknatüzeléstől kisért támadások célja a Tusson gerinc volt, melyet öt izben rohantak meg. Az ellenséget minden alkalommal elkeseredett közelharcban visszavertük.
A Monté Tombán és a Monté Solarolon meg
hiusultak az ellenség közeledési kisérletei.
Az A slagétól keletre levő fensikon időnkint
nehéz tüzérségi harcok.

Amerika elutasító választ

ad Burián Jegyzékére.

— Wilson nem hajlandó megfont o l t r a venni a konferenciára szóló
javaslatot. —
Berlin, szeptember 18. Hágából táviratozza a Berliner Togeblait tudósítója: Wilson felhatalmazta Lasing külügyi államtitkárt a következő nyilatkozatra:
— A köztársaság elnökétől fel vagyok
hatalmazva közhirré tenni, hogy az Egyesült-Államok kormányának válasza a magyar és osztrák külügyi kormány jegyzékére a kővetkező:

Nyugaton

/ Szeged, 1918. szeptember 18.

Kerenszki a londoni munkáskongresszuson
London, szeptember 18. A Reuter-ügynökség jelenti: A szövetséges országok munkáskongresszusának elnöke kijelentette, hogy
a megjelentek nem a minden áron való béke
érdekében gyűltek össze, sem azért, hogy a
szövetségesek vereségét előmozdítsák, hanem, hogy a tisztességes és tartós békét követeljék. Az osztrák-magyar békejavaslatról
az a vélemény, hogy a jelenlevőknek kötelességük minden lépést megvizsgálni, amely
közelebb visz a békéhez. Kerenszkynek, aki
megjelent az ülésen, az elnöki emelvényen
csináltak ihelyet.. Hande fson bejelentette,
hogy noha Balfour kiadta az útlevelüket,
még nem indultak el Bernből.

A lehető legkeményebb föllépés
a monarchiával szemben.
Amerikai hivatalos körök állítólagos véleménye.
A Reuter-ügynökség közli az AsSociated
Press washingtoni tudósitójának következő
jelentését: Hivatalos körökben Burián jegyzékéről a következőiképp vélekednek:
A monarchia összeomlás előtt Van és
számunkra, ahelyett, hogy az időt üékebe-.
szédekkel fecséreljük, elérkezett a pillanat,
hogy a monarchiával szemben a lehető legkeményebben lépjünk föl. Hivatkozunk Wilson baltimorei beszédének utolsó mondatár a : „Nekünk csak egy válaszunk lehet: erőszak a végletekig, habozás és korlát nélkül."

Suchomlinovot kivégezték
Bécs, szeptember 18. Egy pétervári magánlevél szerint Suchomlinov volt orosz hadügyminisztert szeptember első napjaiban
egy pétervári összeesküvésben való állítólagos részvétele miatt agyonlőtték.

Tatár csapatok benyomultak
Bakuba
Konstantinápoly, szeptember 18. Tatár
csopatok benyomultak Baku városába, kemény harcok után legyőzték az angolokat
és megszállták a várost.

Számos ellenséges repülő bombákat dobott a piavei frotunk mögött levő helyséSzterényi és Windischgraetz a királygekre és az Etsch völgyére is anélkül, hogy
nál. Bécsből jelentik: Báró Szterényi József
emlitésreméltó károkat okozott volna.
Albánia: A tengerpart mentén vissza- kereskedelmi miniszter kedden este ide érvertünk egy olasz részleges támadást. A kezett és szerdán már reggel nyollcadfél
Berattól délnyugatra levő hegyháton, ahol órakor kiment a kir'ály tartózkodási helyére
kihallgatásra. Itteni politikai körökben elvonalainkat déli irányban előbbre vittük,
visszavertük az ellenséges ellentámadáso- terjedt hirek szerint a kereskedelmi miniszkat.
1 ter kihallgatásának nagy befolyása lesz a
Nyugati harctér: A cs. és kir. csapatok- magyar belpolitikai helyzet alakulására.
nál nem történt különös esemény.
Herceg Windischgraetz közélelmezési miniszter
kedden délután volt királyi kihallA VEZÉRKAR FÖNÖKE.
gatáson. Gróf Hunyady főudvarmesterrel
Az Egyesült-Államok kormánya abban automobilon ment ki Reichenauba és a te
a véleményben van, hogy az egyetlen vá- egész délutánt künn töltötte. Az audienciálasz, amelyet a magyar és osztrák külügyi ról hivatalos közlést nem adtak ki. A közkormány kezdeményezésére adhat, csak az élelmezési miniszter még Bécsben tartózkolehet, hogy az amerikai kormány már több dik.
T c o n t á l m e g y e uj főispánja. Budapestalkalommal a legteljesebb őszinteséggel tudatta azokat a föltételeket, amelyeknek ről telefonálja tudósítónk: A király a belalapján az Egyesült-Államok békekötésre ügyminisztérium vezetésével megbízott migondolhatnak és sem nem akarja, sem nem; niszterelnök előterjesztésére dr. Meskó Lásztartja lehetségesnek, hogy megfontolóra ve- ló szabolcsmegyei és dr. Steuer György togyen egy konferenciára szóló javaslatot oly lontálmegyei főispánokat eddigi hü és buzgó
tárgy fölött, amelynek tekintetében állás- szolgálataik elismeréseül állásuktól fölimen.foglalását és szándékát már tisztán és szaba- reite, egyben Bottka Béla nyugalmazott főispánt Torontálmegye főispánjává nevezte
tosan körvonalazta.
ki.
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1945 tonna osztrák és porosz szenet utaltak ki
szeptemberre Szegednek.
(Saját tudósítónktól.) Alapos és körülte- | ségek .mérvéhez képest előreláthatólag hakin tő előkészítés után sikerült a szegedi köz- sonló keretekben fognak mozogni, ugy, hogy
üzemek és közönség zavartalan szénellátását a város lakosságának, valamint a közintéz— előreláthatólag — egész télre biztosítani. ményeknek fütőszénszüikséglete a legszigoVázsonyi Jenő, a szénügyek kormánybizto- rúbb takarékossági szempontok figyelembesa ugyanis értesítette a helyi szénelosztó bi- vétele mellett kielégitcit fog nyerhetni.
zottságot, hogy a város közintézményei és
Vértes Miksától, a helyi szénelosztó bikereskedői részére szeptember hónapra a zottság előadójától nyert értesülésünk szerint
következő mennyiségeket utalták ki: állami a város fényesen el lesz látva, ha minden
tisztviselők beszerzési csoportja 50 tonna hónapra kiutalják é s zavartalanul leszállítszén, postahivatal tisztviselői kara 50 tonna ják a szeptemberre megállapított mennyisészén, polgármesteri hivatal 10 tonna szén, get. A tapasztalat eddig az, hogy az egyes
posta- és távirdahivatal 15 tonna koksz, vá- hónapkora kiutalt mennyiségeiket a kiutalás
rosi gőzfürdő 50 tonna szén. városi közkór- után rövidesen leszállitják.
ház 10 tonna koksz, városi gyermekkórház
A közönség szénellátásának ügyéhez tar10 tonna koksz, szemkórház 10 tonna koksz,
dermatológiai kórház 40 tonna szén, vízmü- tozik még, hogy a légszeszgyár havonkint 300
vek 80 tonna szén, közvágóhíd 1 , jéggyár 80 tonna kokszot termel. Ezt kizárólag Szegetonna szén, gázgyár 900 tonna szén. közúti! den hozzák forgalomba. Természetesen a
vasút 125 tonna szén. Szenet és kokszot utal- helyi szénelosztó bizottság ezt is számitástak ki ezen kivül egyes konviktusok és a kö- ba vette, amikor a szükségletet és a rendelvetkező kereskedők részére: Vértes Miksa, kezésre álló mennyiséget megállapította. A
Bach Jenő és testvére. Popper utóda, Klein légszeszgyár ez idő szerint szénnel kitűnően
B. Vilmos, Eszes Mátyás és Viderker Pál. A •ej van látva, a mostani mennyiségből is jakiutalt szénmennyiség összesen 1945 tonna nuár végéig fenn tudná tartani üzemét.
és részben porosz, részben osztrák. KiutalAz előjelek tehát nagyon biztatók. Ha
tak ezen kivül a város közüzemei és keres- valahol zökkenőt nem kap a dolog, az idei —
kedői részés£_10ű tonna lupényi és 300 tonna sajnos, ismét háborús — télen leszünk legtatai szenet, a Szegeden állomásózó katona- jobban ellátva valamennyi háborús tél közül.
ság számára pedig 250 tonna tatai szenet. Ebben a hatóság és a helyi szénelosztó biA kormánybiztosnak a szénelosztó bizottzottság előadóijának kétségtelenül érdemes
sághoz intézett leirata igy végződik:
munkássága mellett dr. Pálfy József ország— A következő havi kiutalások a rendel- gyűlési képviselőnek van a legnagyobb érdekezésre álló porosz és osztrák szénmen-nyi- me.
"tmmwu,
—»•

Egy német tábornok a nyugati frontról és a német
nép hangulatáról.
— A Délmagyar ország bécsi munkatársától. —
Bécs, szeptember 18. Wedel gróf bécsi
nagyikövet -vendégszerető házában alkalmam
nyílott a ma legaktuálisabb témájáról: a
nyugati front jelenlegi helyzetéről, a német
hadsereg egyik kiváló tábornokával: Franké
altábornagygyal hosszasabban elbeszélgetni.
A generális a porosz hadügyminisztériumnak
meghatalmazottja az itteni hadügyminisztériumban. A m-ult évi harcokban még maga is
részt vett, alapos ismerője tehát az ottani
viszonyoknak s annak a terepnek, amelyen
ma a némtet csapatok elhelyezkednek s a
mely nagyjában megegyezik azzal a vonallal,' amit a német csapatok az 1917-iki nagy
harcok után megszállották.
A tábornok Cramont generálissal együtt
a házigazdával beszélget, az utóbbi ujabban
érkezett vendégei fogadására siet. Rég volt
ily, mozgahnas az élet a német követség
Metterniöh-utcai palotájában.
Wedel grófné, a nagykövet neje és két
fiatal, szép leánya rendkívüli szeretetreméltósággal fogadják vendégeiket, akik a mesés
kincsekkel megrakott szalonokban helyezked
nek el. A szeretetreméltó
fogadtatásban
együtt versenyeznek velük Stolberg hercegnő és Kaufmann követségi tanácsos felesége.
A hölgyek graciozitása nyomban száműz
minden feszélyességet s a legnagyobb kedélyesség jellemzi a különböző csoportok társalgását.
A grófné rendkívül szívesen beszél Budapestről, amelyet ottani tartózkodása idejéből alaposan ismer. É s nem volnánk Bécsben, ha a beszélgetés' az első öt percen belül
az élelmezési problémára, az élelmiszerekre
nem terelődne át. Hiába, ez itt még a legelőkelőbb szalonokban is a legaktuálisabb és
a legfontosabb téma.
Amidőn Franké tábornoknak történt bemutattatásom után beszélgetni kezdünk, megint csalk az élelmezési kérdés az, ami először szóba jön. Fejtegetéseiből megtudom,
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hogv a német termés általában véve jó, különösen ami a gabonanemüeket illeti, de a
burgonyatermés az idén gyöngébb volt, mint
az előző évben. Minden intézkedés megtörtént azonban, hogy a lakosság ellátásában
semminemű zavarok ne lépjenek föl és az antantnak ezirányban táplált reményei ez évben épp oly alaptalanok lesznek, mint eddigelé.
Beszélgetésünk ezután a hadihelyzetre
tért át. Őexcellenciája megemlítette, hogy
m a már teljes nyugalommal Ítélhetjük m e g
a nyugati front hadihelyzetét. A német fegyvereik megszállották ama vonalakat, amelyeket védeni akarnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy a mozgóháboru megszűnik és
az egész vonal ismét megmerevedik. Hindenburg elsőnek alkalmazta a rugalmas, az -elasztikus frontot és ez igen jól be is-vált. Ezt
a frontot nagyjában azzal jellemezhetjük,
hogy az első frontvonalakon állandó, tartós
harcot folytatunk, ugy, hogy ezeket csupán
gyöngébb csapattömegek tartják megszállva,
melyeknek föladata a támadások fölfogása, a
tulajdonképpeni védelem azonban csak a
hátsóbb vonalakban történik. Veszteségeink
eddigelé -meglehetősen
csekélyek.
Erre megjegyeztem, hogy az antant erről éppen az ellenkezőjét állítja.
— Igen, tudom. Ez azonban nem változtat a tényeken. Veszteségeink meg sem
közelitik azokat az adatokat, melyeket az
antant világgá kürtöl. Aki ismeri a franciákat, az nem is csodálkozik azon, hogy ilyen
eszközökkel dolgoznak; csakhogy a harcikedvet fenntarthassák, minden eszközhöz, a
legbecstelenebbhez is hozzáfolyamodnak.
— Milyen a hangulat Németországban?
— kérdeztem.
— Az utóbbi hetek eseményei természetesen nem maradhattak minden hatás nélkül!,
annál is inkábbb, mert a nép egy része a tavaszon elért sikerek után nem ilyen fodyta-

tá>t várt. Ugy a mi, mint a küjföld népeit
eddigi sikereink nagyon is elkényeztették és
a folytatáshoz fűzött reménységek némiképpen csalódást hoztak. A nép bizalma azonban
nem rendült meg és továbbra is szilárdan
meg van győződve, hogy a német hadsereg
unaüalniasan meg fogja állani a helyét. Nincs
már messze az idő, amidőn a diadalmi mámorban ujjongó antant meggyőződhetik erről.
Ezután beszélgetésünk a Németország é s
Magyarország, jobban mondva, a németek é s
magyarok közötti -viszonyára terelődött. Magyarországon tett utazásai révén őexcellenciája megismerhette az országot és népét és
a háború igen fontos eredményének itéli,
hogy a két nép közelebbről megismerte egymást és nagyjában eltüntette azt a hamis
fölfogást, amely a magyar népet egészen hamis fénybe helyezte a németek szemeiben.
Németországban ma már tudják és ismerik
Magyarország jelentőségét, teljesítményeit,
tudását, tehetségét és értékelni tudják a magyar katona hősiességét, bátorságát. Ennek
a megismerésnek természetesen nem maradd
hatnak el a szociális hatásai sem.
Irinyi

Jenő.

A szegedi kamara elnöke a
tőkeemelések korlátozásáról
A Honi Ipar legutóbbi száma a tőke*
emelések korlátozásáról nagyértékü hozzá*
szólásokat közöl az ország ipari életének több
kitűnőségétől. Wimmer Fülöp a következő
nyilatokzatot adta közre:
— A szóbanforgó rendeletnek a bankokra és pénzintézetekre nézve igenis van okadatoltsága, mert nem egyszer történt, hogy
ezek a z intézetek minden szükség nélkül,
egyszerűen rivalitásból, hiúsági okokból lényegesen
emelték tőkéjüket, aminek aztán
— természetesen mindig normális viszonyokat feltételezve — az a hátránya is elő szo*
kott állani, hogy az illető pénzintézetek ezeknek a tőkéknek kellő elhelyezését forszírozni kénytelenek, könnyebben belemennek bizonyos nem egész megfelelő üzletekbe, aminek azután veszteségek és hátrányos következmények járnak nyomában. Ezen a téren
tehát — természetszerűleg feltételezve azr,
hogy a kormány csak az ilyen nem indokolt
tőkefelemelésekre vonatkozó engedélyeket
fogja megtagadni és szolid, indokolt terjeszkedésnek elejét venni nem fogja, — a rendelet ellen kifogást emelni alig lehet.
Egész másképp áll a rendelet hatályának
kiterjesztése az iparválatatokra. Ennek indokolt voltára nézve sem a kormány hivatalos
kommünikéjében, sem az egész sajtóban történt tárgyalás alkalmával egyetlen egy elfogadható érvet sem nem hallottam, sem nem
olvastam, de ilyen nincs is. Nem ismerek
esetet és nincs rá kázus, hogy e g y iparvállalat szükség nélkül emelje alaptőkéjét és az,
adószempontok sem vihetik az iparvállalatokat erre rá, mert az adó szempontjából elért
előny nem lehet akkora, hogy jóvá tegye azt
a hátrányt, hogy az iparvállalat az üzem áltál elérhető hasznot szükség nélkül egy nagyobb tőkére kénytelen elosztani, mint amilyen nel már rendelkezik.
A rendeletnek az iparvállalatokra nézve
csakis hátrányos következménye lehet, még
akkor is, ha mint felteszem, az indokolt kérvényeket kedvezően fogják elintézni, merr
egy iparvállalatnál minden nap előfordulhat
olyan tranzakció, amely u j tőkét igényei.
Ebbe pedig az illető vállalat bele nem mehet
i szükséges tőke megszerzésének bizonytalan voltánál fogva. Feltétlenül követelnünk
kell tehát az iparvállalatok immunizálását a
rendelet hatálya alól.

Hajöszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
használja. Ára 2.— K. Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged Széchenyi-tér.
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Szegeden Í5 állítson fel az állam tisztviselő konyhákat
(Saját tudósít ónktól.) A tisztviselők szo- i vidéki tisztviselők körében is. A szegedi közciális és jóléti érdekeit éber szem előtt t a r t j a ös magántisztviselőknek épen ugy nem j u t
a Délmagyarország, tehát mi sem tenmésze- 20—25 korona naponta -a 4—5 tagu család
hesebb, minthogy minden őly apró, vagy piactól való ellátására, mint a fővárosi tisztnagy kérdést, amely ezeket az érdekeket sze- viselőknek. Sőt megkérdeztünk egy egész -segedi vonatkozásban is érinti, szóváteszünk.
reg különböző rendű és rangú köztisztviselőt,
A mai nehéz megélhetési viszonyok kö- aikik egyértehnüleg a legőszintébb nyíltsággal
zött nem első izben mutatunk r á a tisztvise- vallották be, hogy a napi ellátásukra 4—12
lők ellátásának rendezetlen kérdéseire. Most koronánál főbb nem telik, sőt még annyi sem.
némi praktikus és komoly fo,urnáját látjuk a
A jelenlegi árak mellett igen könnyű kilegfontosabb kérdés megvalósulásának, a
számítani,
hogy a szegedi piacon 4—42 korotisztviselőkonyhák feláll,itásának. A kormány
náért
mit
és
'mennyi árut lehet vásárolni egy
Budapesten egyelőre hat tisztviselőkonyhát
4—5
tagu
család
részére. Akkor tehát, amirendeztetett be és nyit meg október első napkor
a
kormány
Budapesten kötelességének
jaiban. Az ellátásra szoruló és váró tisztviset
a
r
t
j
a
a
tisztviselőkonyhák
felállítását, ne felők közül —• számszerint mintegy 50.000 a
ledkezzék
meg
a
nagy
vidéki
városok tisztfővárosban — eddig 13.000-en jelentkeztek és
viselőiről
se,
aikik
épen
ugy
nyomorognak,
a jelentkezések szakadatlanul folynak. Az étmint
a
fővárosiak.
kezés árát, a jelenlegi árviszonyok mellett, a
iSzeged az ország második városa a tisztlehető legszociálisabb alapon
állapították
[meg. E g y ebéd, három .fogás, hússal, 2 ko- viselők létszáma tekintetében is. I t t tehát
rona. H u s nélkül íl korona 20 fillér. Ez árban az egyenlő elbánás elvénél fogva is, épen ugy
kielégítő és az ételek adagmennyisége, válto- kötelessége a kormánynak a tisztviselők ügyézatossága is ugy van megállapítva, hogy a neik, ellátásának felkarolása, mint az ország
tisztviselők igényei kielégi tésre leljenek, aimi centrumában. I t t is robot, nehéz munkát véily nagyméretű tömegéleilmezés mellett köny- geznek a tisztviselők, itt is felőrlődnek az
erők és idegek és itt is épen olyan mostohán
nyen meg is történhet.
vannak fizetve az állam alkalmazottai, mint
Sürgős ezzel kapcsolatosan a szegedi tiszt- szerte az országban.
viselők ellátásának rendezése is. Nemcsak a
budapesti tisztviselők robotolnak, éheznek és
[Praktikus, olcsó, tiszta és kielégítő tisztnyomorognak. Nemcsak a fővárosi tisztvise- viselőkonyhákat, nem egyet, hanem legalább
lők körében lappang az ellátatlansággal és kettőt kérünk, követelünk Szegeden is az álnehéz megélhetési viszonyokkal karöltve járó lam kitűnő alkalmazottai részére, akik eleget
kinos nyugtalanság érzése, súlya, hanem a nyomorogtak már.
•MnmaummiiaaimaiaiuiMiOsnHinmHnaii

Jfosszúnap•

Szigeten.

Máramarosszigeti liosszunap: régi emlék
szivemben, amely rokonságot t a r t minden
földi bánattal, borongással, elnyomott és szenvedő fajták gyászával, komor költészetével.
A kis Tisza zölden csillogó vize felett fekete
kaftános, bus r a j imádkozott a vörhenyes
ködbe borult kelet felé fordulva, a szefárd
templom mélyén ezerévjes panaszok zokogtak, Isten egykori választott népének száműzött fiai siratták a régi fényt, az elveszett
Siont. Vers született akkor szivemben, egy
régi szürke kötet reneszánsz betűi őrzik. Az
U r 1918-ik esztendejében azt olvassuk, hogy
egy hetyke hadnagy katonai rendlőrlegényekkel veszi körül a zsidók templomait, szuronyok merednek az áhítatos hívekre, az Isten
dicséretére harsány vezényszavak felelnek,
puskatus és káromkodás. A rókának barlangja vagyon és az Ember fiának a templomban
sem lehet fejét nyugton lehajtania. A názáreti fehér Ember ezért élt, ezért szenvedett és
ezért balt meg a koponyák hegyén, mindenkiért, az ellenségeiért, a gyilkosaiért is, rór
maiakért, pogányokért, zsidókért, hogy- kései
utódai a gyűlölet üszkét dobják a másdk templomára? A távoli Tiszaeszlár nagy pöre kísért, a leköpött Zola emléke, papi fejedelmek
és zsoldosok ú j r a áldozatot keresnek Barabás
helyett, -a világ bűneit megint r á akarják
kenni ártatlan valakikre, a szent inkvizítor
ismét, azt tanácsolja a názáretinek: Bízd rám,
m a j d én rendet csinálok a karddal. A króni-

kás vérző szívvel i r j a le ezeket, a világ nagy
őrültsége még ujabb bajokat csinál és egyre
kevesebb remény dereng ,az őszi ködös látóbatáron. Hosszunapja az Embernek, mikor
jön már föl csillagod?
(j.)
Máramarossziget, szeptember 18. A hoszszunapon Máramarossziget összes zsidótemplomait ós imaházait' katonai rendőrség fogta körül és többeket letartóztatott,
akiknél
éppen az ünnepek miatt nem volt igazolvány.
A hitközség elnöke iKrecsfalusi polgármesterhez fordult panasszal, de mikor visszament a templomba, a katonaság nem engedte
be. A szefárd hitközség nagytemplomában
dr. Damzig Samu főrabbi megszakította az
ájtateskodást és felkérte a katonaság parancsnokát, hogy a kordont vonja vissza, mert ő
felelősséget vállal minden, a templomban
imádkozó hívéért. Pocs hadnagy, a kirendelt
katonaság parancsnoka a kérésnek nem tett
eleget, amire a főrabbi igen előkelő híveivel,
köztük dr. Heller városi főorvossal a távollevő
főispánt helyettesítő Szabó József alispánhoz
fordult, de a katonai rendőrség a küldöttséget körülfogta és szuronyt
szögezett.
Báró Schilling altábornagy időközben értesült az esetről és a katonaságot azoúnal bevonatta. A többi imaház előtt a katonaság
puskatussal terrorizálta a zsidóságot, mire a
zsidóság vezetői felkeresték Szabó alispánt
és Krecsfalusi polgármestert, akik magukévá
tették a polgárság sérelmét és teljes orvoslást
és elégtételt Ígértek- E célból lekeresték Schilling altábornagyot, aki sajnálkozását fejezte
ki az eset felett és kijelentette, hogy mindez
az ő tudta nélkül történt és a legszigorúbb
vizsgálatot fogja megindítani.
A mélyen megsértett hitközség táviratilag panaszt lett a királynak és a kormány-
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nak, valamint
súlyos serelem
A táviratokat
irta. (Magyar
Nincs

a távollevő főispánnak és a
orvoslását és elégtételt kértek.
a város polgármestere is aláTávirati Iroda.)
kancellárválság

Berlin, szeptember 18. A Germania parlamenti körökből a következőket jelenti:
A berlini szenzációt kereső sajtó azt ter-.
j esz ti, hoyy kancellárválság vagy kormányválság van. Ennek a sajtónak és a mögötte
állóknak üzelmei nyugtalanítják a 'közvéleményt. íme, egy példája e sajtó munkájának; A mult szerdán a többségi pártok bizottsága pártközi ülést' tartott, amelyet délelőtt tizenegy órára hívtak össze, de közbejött akadályok miatt délután két órára halasztották el. Amikor a bizottság tagjai két
órakor összeültek, a B. Z. am Mittag már tudósítást közölt a délelőtt egyáltalán meg sem
tartott ülésről.
A B. Z. am Mittag szeptember
16-iki
számának egy másik teljesítménye az a körülmény, melyet a többségi pártok képviselőinek tanácskozásáról hozott. A tanácskozást szombaton tartották a kancellárnál és
azon gróf Burián békemditváríyáról Volt szó.
A 'lap kedvetlenül ugyan, de kénytelen volt
megállapítani, hogv a birodalmi kancellár és
a többségi pártok között a bécsi békeinditvány ügyében való állásfoglalás tekintetében
egyöntetűség
uralkodik;, hogy a birodalmi
kancellár hajlandó az indítványozott
tárgyalásokon részt venni, miként ezt a Norddeutsche Allgemeine Zeitung is bejelentette.
Ezek megállapítása után azonban a lap nem
mulasztja el. hozzáfűzni, hogy ennek az egyöntetűségnek „ellenére" is a kancellár a tanácskozás menetéből kénytelen volt azt a
benyomást szerezni, hogv a többségi pártok
vezetői nagyon el voltak kedvetlenedve a
miatt a mód miatt, ahogyan a birodalmi kancellár a többségi pártokhoz való bizalmi viszonyát erős próbának tette ki, azzal, hogy
a műit hetek diplomáciai eseményeiről még
per tangentem sem tájékoztatta őket. a,
többségi pártok állítólagos kedvetlensége a
valóságban azonban nincsen meg, csak a hír
szerzőjének véleménye szerint van. Ami a
birodalmi kancellár „legközelebbi barátait"
illeti, az állítólagos kedvetlenségről már azért
sem lehet szó, mert a kancellár nem mulasztotta el az informálást. Az a körülmény,
hogy a B. Z. am Mittag és sugalmazója erről az információról semmit sem tud, nem
változtat a dolgon. (Aí. T. I.)

NAGY BUTORÁRUHÁZ.
Régi elismert kárpitos üzletemet és műhelyemet kibővítve egy nagy bútoráruházzal,
melyet a Kárász-utca és Klauzál-tér s a r k á n (Gaá!-palota) megnyitottam, hol a legjobb
kivitelű uriszaionok, ebédlők, hálószobák, ugy mint teljes lakberendezések méltányos
á r a k b a n kaphatók.
Tisztelettel B r a u n M i h á l y .
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POLITIKAI HÍREK.
— Budapesti tudósítónk telefonjelentése. —
(Horvát politikus Tisza zágrábi tanácsk o z á s á r ó l . ) Zágrábból jelentik: A horvát köz-

élet egyik kitűnősége gróf Tisza István zágrábi tárgyalásairól a következőkben nyilatkozott:
— •Tulajdonképpen nincs sok mondanivalóm. A rövidlátó politika, amit Budapesten
évtizedek óta Horvátországgal szemben folytatták, a világháborús viszonyok közepette
ad ábsurdum vitte önmagát. A béke idején
még tovább vonszolhatta volna magát ez a
politika, ami a tömegekkel szemben terrort,
a gyönge vezetőkkel szemben korrupciót alkalmaz. Ez a négy véres esztendő olyan szétválasztó hatással volt a különböző forrongó
elemekre, bogy mosjt már Budapesten é s
Bécsben is belátják a gyökeres rendszerváltozás szükségességét.
— A háború folyamán a horvát katonák
vitézsége, ihazafiassága diesérdtet kapott a
jelentésékben is. Igazi horvát hazafiak vagyunk, akik Szent István kototiájámik
ezer
éves fényében kereúsúk jogaiák
érvényésitését. Ez a többség véleménye.
Gróf Tisza István a legutóbb személyes
érintkezést keresett különböző pártárnyalatokhoz tartozó horvát politikussal, ami annak a jele, hogy a helyzet
tisztázásának
szükségességét elismerik. Horvát vendégszeretettel üdvözöljük ezt a magyar notabilitást, akivel nagyon gyakran ellentétes állásponton voltunk. Tisza István
egyénisége
azonban biznlommal tölt el. Valahányszor
Tisza Istvánnal tárgyaltunk, titkán kapacitálhattuk a magwik álláspontja Számára, de
ha egyszer megígért valamit, akkor szavára
sziklaszilárdan
építhettünk.
— Hogy milyen irányban folytak a tárgyalások, arról nem nyilatkozhatom. de következtetést lehet levonni a névsorból, hogy
Tisza István minden irányban keresett felvilágosítást. Látogatást tett Mihalovits bánnál,
gróf Kulmemél, Popovits Dusánnál. Szombaton Mária Bisztricára utazott, ahol Penics
apátnak volt a vendége. Azután Szent Iván
Zaldnán, Veliki Maróiban és Varasdon járt,
ahol többekig] t á r g y a l t / F ö l k e r e s t e Partijanecben báró Rauch volt bánt, majd Zágrábba vissza térve dr. Bosnyákkal
értekezett.
Hogy ennek mi lesz az eredménye, nern tudhatjuk, de már rég megmondottuk, hogy a
monarchia problémája tulajdonképpen a délszláv probléma megoldásától függ.
(Miért késik a választójogi
törvény
szntesitése.) A Berliner Tageblattnak jelentik Bécsből: Még ma se (történt meg a magyar választójog szentesítése. Ugyanis a
király környezetében aggodalmak támadtak,
hogy megfelel-e a választójogi törvény ama
kívánságának, amelynek annak idején kéziratában kifejézést adott és hogy vájjon a
reform elég demokratikus-e. A Berliner T a geblatt azt irja, hogy ha még ma nem is lehet kifejezetten válságról beszélni, Magyarország belső politikai életében a közeli napokban jelentős változások várhatók.
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HÍREK

— A reichsrat ülésezése. A reiohsrat, mint
megírtuk, október 1-én ül össze. Napirendjén
szerepel többek (között a költségvetési bizottooo
ság jelentése az Osztrák-Magyar Banknál fel— A közélelmezési miniszter nem mond le veendő 954 milliós kölcsönről.
Budapestről jelentik: /Herceg
Windischgratz
— Kombinációk a kancedárválságról.
Lajos közélelmezési miniszter Bécsben időz, a Berlinből jelentik, hogy iHertling utódjául dr.
hol a katonai ellátás ellenőrzése ügyében Solf gyarmatügyi államtitkárt, továbbá Mikfolytat az illetékes (körökkel megbeszélést. sa badeni herceget és Dernburg volt államtitAzok a hirelk, amelyek herceg Windischgrátz kárt emlegetik. A Lcíkalanzeiger szerint
lemondásáról vagy berlini nagykövetté való Monts volt római nagykövetnek kancellárjekinevezéséről szólnak, teljesen alaptalanok,
löltsége is szóba került.
— Gróf Zichy Aladár a királynál. Bécsből
— A Déli Hírlap egy éves. Egy évvel ezjelentik: Az uralkoód szerdán délelőtt kihall- előtt jelent meg Budapest zugó zengő utcáin
gatáson fogadta gróf Zichy Aladár személye és terein először a Déli Hirlap első példányai.
körüli minisztert.
Lázár Miklós, a legszínesebb tollú, a legma— Báró Wimmer és Sarkotics vezérez- gyarabb érzőim haditudósító neve csillogott á
redes Budapesten. Bécsből jelentik: Báró lap homlokán s az u j orgánum hamarosan
Wimmer pénzügyminiszter és báró \Sarkotics megtalálta az utat az ország szeretetéhez,
vezérezredes, a bosznia-hereegovinai országos hiszen ennek a szegénysorsu, gazdag álmu országnak lelkéből beszélt. Friss, színes váltokormány főnöke (Budapestre /utaznak.
— K i t ü n t e t é s e k . Deutsch Dávid tizedesnek, zatos tartalmú, irodalmi lendületű újság a
Aufsatz János népfelkelőnek, Kérdő Sándor, Déli Hirlap és jubileumán az elismerés és szeKarácsony Sándor, Csöke József, Hrjecsik retet kiván neki őszinte szívvel u j sikereket
Márton, Dragulyób János munkásoknak az 5. és u j jubileumokat!
honvéd gyalogezredben az ellenség előtt telje— Gróf Csekoníts Gyula nem mond le
sitett különösen kötelességhü szolgálataik el- a Lovaregylet elnökségéről. Budapestről jeismeréseül a vas érdemkeresztet a vitézségi lentik: Gróf Csekpnits Gyula nem mondott
érem szalagján, Menning Ferenc törzsőrmesternek a 3. honvéd huszárezredben az ellenség le a magyar lovaregylet elnökségéről.
— D-. Gyuritza Sándor jubileuma, A
előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül az 1. osztályú vitézségi érmet újólag ado- Szegedi Orvosegyesülüet tagjai szerdán este
a Gedóban barátságos vacsorán ünnepelték
mányozta a király.
dr. Gyuritza Sándort. 25 éves tisztiorvos; ju— Uj Nemzették. A Milotay István szer- bileuma alkalmából. A szegedi orvosegvesükesztésében megjelenő U j Nemzedék legújabb let nevében az ünnepeltet dr. Berger Mór főszáma közli Roboz I m r e cikkét Juhász Gyulá- titkár köszöntötte föl, majd dr. Somogyi Szilról, amely a Késő szüret költőjének pompás veszter polgármester méltatta Gyuritza eredművészettel megirt életrajzát és méltatását ményes tisztiorvosi működését. .Felköszöntőt
mon,dott még Várhelyi József prépost-kanotartalmazza.
nok. belvárosi plébános is. A feliköszöntőkre
— A porosz képviselőház összehívása. dr. Gyuritza Sándor meghatottan válaszolt
Bécsből jelentik: Parlamenti körökből köz- és rámutatott arra a sok nehézségre, amelik. hogy a porosz képviselőház október 3-án lyekkel a tisztiorvos a /közegészségügy szolfog összeülni.
gálatában találkozik. A jubileumi ünnepségen
az Orvosegyesület tagjai csaknem teljes
számban megjelentek,
— Élelmiszerkiviteli tilalom Szabadkán.
Szabadkáról jelentik: A szabadkai termelők
az utóbbi időben túlnyomó részben vidékieknek adták el termésüket. Ennek az volt a
következménye, hogy a szabadkai piacon jóformán semmit sem lehetett kapni. Ezeknek
az állapotoknak megszüntetésére a rendőrség
TELELur.
Igazgató:
TELEFON
kiviteli tilalmat adott ki. Szabadkáról tilos
11 -85.
VAS SÁNDOR
11-85.
most élelmiszert kivinni. A tilalom hatása
meg is látszik a szabadkai piacon.
V
— Vérhas Zentán. Zentárói jelentik: A
vérhas járvány szérűén terjed Zentán. A váCsütörtökön
ros hatósága messzemenő óvintézkedéseket
tett « felhívta a lakosságot, a védekezésre.
— S z a k á c s Andor megvált a „Virradat"

I.

A szezon nagy
szenzációja:

Nagy dráma 4 felvonásbán.
A

főszerepben:

HEOPERIA
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
m

-

•

Rendes helyárak.

s z e r k e s z t é s é t ő l . Budapestről

jelentik:

Szakács

Andor a Virradat szerdai számában elbúcsúzik a lap közönségétől.' A Virradat-ot — i r j a
— immár csaknem a virágzás állapotában tel. jesen tehermentesen, ugy bocsátom át az u j
tulajdonos kezébe, hogy a lapnak senkivel
szemben tartozása nincsen; átadom /ugy, hogy
r a j t a m kívül — és ezt hangsúlyozni (kívánom
— senkinek egy fillérje a Virradat-ban benne
nem marad. — Szakács súlyos differenciák
miatt hagyta el a lapot, amelyek a V i r r a d a t
u j érdekeltsége és 'közte — ugy látszik — áthiíhilhatatlanok voltak. A lap szerkesztésébe
ugyanis a vállalat egyik u j főrészvényese,
Stark Alfréd, ki a Virradat-l.an u j a b b a n 'Sivó
Alfréd néven 'cikket is irt, Szakács megkérdezése nélkül „szerkeszteni" ikezetett. (Sivó közreműködését iSzakáes nem tűrhette, minthogy
nem volt áldásos és nivós, miután pedig a főrészvényest anyagilag kielégíteni és a laptól
eltávolítani nem tudta, maga hagyta el a lapot, amelyet alapított, értékes képességeivel
fejlesztett és népszerűvé tett.
— J u h á s z Gyula uj verseskönyve, a Késő
szüret a Táltos kiadásában megjelent és lapunk kiadóhivatalában is kapható. Ára 5 korona.
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/ Szeged, 1918. szeptember 18.

— Az újságíró-egyesület rendkívüli köz- tése e könyv feladata. A törvény ugyanis
gyűlése. A Szegedi Ujságirók Egyesülete va- egybefoglalva közli a hivatásos katonák és
sárnap délután 3 órakor a Áhm-kávéház .kü- azok családjainak járandóságait, akiket a
lön termében rendkívüli közgyűlést tart.
mozgósítás állított fegyverbe. Az ilyen kom— Az élelmezés hiányossága miatt meg- plikált és hivatkozásokkal teli törvény kezehalnak Nagyváradon az elmebetegek. Nagy- lése a laikus közönség számára teljesen leváradról jelentik: A kórházi bizottság hét- hetetlen, miért is nagy szolgálatot tesz a
fői ülésén dtr. Kenéz Kálmán, a nagyváradi könyv mindenkinek, aki meg a k a r j a tudni,.mi
elmekórház igazgató-főorvosa
bejelentette, j á r az özvegynek az u j törvény szerint, m i r e
hogy az élelmezés hiányossága miatt a kór- tarthat igényt a hadiárva és milyen ellátást
házban a háború alatt a halálozások száma biztosit a törvény a háború rokantjainak. A
rendkívül megnövekedett. A kórházi választ- könyv, melyet a Népszava könyvkereskedése
mány u t j á n már több izben tett a vármegye adott ki, 1 korona 60 fillérért kapható Várnay
előterjesztést a közélelmezési miniszterhez, L. könyvkereskedésében.
hogy minden elmebeteg a szabályrendeletileg
— Működnek a zsebtolvajok. Scháffer
megállapított s orvosilag nélkülözhetetlen 560 László törökbecsei ügyvédi Írnok jelentette
g r a m m kenyeret megkaphassa, de eredmény- kedden éjjel az ügyeletes rendőrtiszt viselőtelenül. Dr. Kenéz főorvos kijelentése szerint nek, hogy este 10 órakor — a csongrádi vonat
az élelmezést javítani kell, mert különben, ha beérkezése u t á n — a villamoson ismeretlen
nem is kimondott éhhalál lesz úrrá az elmebe- tettes ellopott belső zsebéből 15.400 koronát,
tegek között, de az éhínség következteben fog j amit főnöke megbízásából vitt volna Törökbe*
azok nagyrésze elpusztulni.
cséré. A pénz 13 darab ezerkoronásból, 40 da— Rálőttek egy gyorsvonatra. Nagyvárad- rab százkoronásból és 70 darab 20 koronásból
ról jelentik: Az erdélyi gyorsvonatra, a állott és egy újságpapírba volt csomagolva.
mely kedden este nyolc
órakor
indult A rendőrség széleskörű nyomozást inditott a
Kolozsvárról,
.Nagyvárad
előtt
ismeret- tolvaj kézrekeritésére.
len
tetteáek
revolverrel
rálőttek.
Az
— Ahol a lakossá? negyedrésze spanyol
egyik kocsinak két ablakát a revolvergolyóik beteg. Nagybecskerekről jelentik: Dr. Magyar
összetörték, az utasoknak azonban bajuk nem Károly városi tiszti főorvos jelentése szerint
történt. Ugyanezen a vonalrészen kövekkel minden házban van két-három spanyol beteg,
is megdobálták a gyorsvonatot, egy berepülő a város lakosságának mintegy negyed része
kő egy hadnagyot a fején könnyebben megse- spanyol influenzában fekszik. A betegségnek
besített. Az incidensről Nagyváradon jelen- két halálos áldozata van. Cihajló Lászlóné és
tést tettek az állomásfőnöknek, aki jegyző- Molnár Adorjánná, akik három napi betegkönyvet vett fel az esetről.
ség után haltak meg a spanyol náthában.
— Választmányi ülés a munkaközvetítőben. A szegedi hatósági munkaközvetítő választmánya szeptember 20-án, pénteken délután 7
órakor ,a városháza bizottsági termében váoooo
lasztmányi ülést tart. Andor (Endre miniszteri
URÁNIA MŰSORA:
tanácsos, a m. kir. állami munkaköz veti tő
Szerdán és csütörtökön: „Asszony asszony ellen" tárhivatal igazgatójának részvételével.
sadalmi dráma 4 részben. És a „Sörcsap" vígjáték
— A galileistak bünpöre. Budapestről
3 felvonásban.
jelentik: A budapesti honvéd hadosztálybi- Péntektől vasárnapig: „Vérrózsák a hóban" nagy külföldi attrakció dráma 5 felvonásban.
róság szerdán reggeli kilenc órakor kezdte
VASS-MOZI MŰSORA:
meg dr. Szeiitgyörgyi
Elemér századoshadbiró vezetésével Duczmska
Ilona 21 éves Szombaton és Vasárnap: „Öt ujjnyom" Sherlok Holmes
legújabb kalandja detektív dráma 4 részben.
bölcsésztan,hallgató, Sugár Vilmos 21 éves
orvostanhallgató, Csillag László 19 éves malomhivatalnok, Kjein (Kelen) József 26 éves
•közúti vaspályatársasági mérnök é s
Végh
Dezső 36 éves címfestő bünpörét. Kelen JóTelefon: 872.
zsef kivételével fi vádlottak 1918. január hó
26-ától vizsgálati fogságban vannak. Letartóztatásuk a Galilei-körnek feloszlatásával
Csütörtökön
volt összefüggésben. Akkor kitűnt, hogv a
s z e p t e m b e r 19-én
i
vádlottak antimilitarista plakátokat adtak ki
és terjesztettek. A tárgyafás eleje nyilt volt
A legpompásabb társadalmi
addig, amig a vádlottak személyi viszonyaidráma.
ról volt szó, aztán a biróság az ügyész indítványára zárt tárgyalást rendelt el.

MOZI.

Ü R A N I A

— Huszonnyolc korona félliter zsir.
Fazekas Illésné Szivárvány-utcai lakosnak
szerdán délelőtt a csirkepiacon egy kofa 28
koronáért kínált megvételre félliter zsirt. A
rendőrök előállították a kofát dr. Temesváry
Géza kihágási biró elé, aki az asszonyt személyazonosságának megállapít ásáig —< mivel
az négy nevet is bemondott — őrizetbe vétette.
— Rokkantak, özvegyek, árvák. (Az uj
katonai ellátási törvény.) Az u j katonai ellátásról rendelkező negyven éves törvényt u j
törvény váltotta fel. Az u j törvény lényegesen felemeli a rokkantak járandóságát, a hadiözvegyek nyugdiját és a hadiárvák neveltetési járulékát. Az u j katonai ellátási törvényben foglalt szabályok népszerű ismerte-

ajp

sr^

I V

t ,

Dráma 4 felvonásban.

Előadások d. u. 5, 7 é s 9 órakor, J e g y e k
válthatók d u. 3 órától.
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A Pick és társa cég megvette a
tízmilliós Csekonits-birtokot.
— A szerződést a kormány nem hagyta
jóvá. — A birtokot az állam veszi meg a
hadirokkantak részére. —
Budapestről telefonálja tudósítónk: -Gróf
Csekonits lEndre Toggendorli birtoka Csekonits Gyula hétmilliós kártyavesztesége kifizetése céljából eladásra Ikerül. ,A birtokot, amely
300 ezer katasztrális hoki, összes felszerelésével együtt a Pick és társa szegedi cég vette
meg és pedig nem 4 millióért, mint a lapok
tévesen közölték, hanem 10 miUió koronáért.
Az értékes birtok azonban ezért a vételárért sem marad a vevő cég tulajdona. A
földmivelésügyi miniszter az Ingatlanforgalmi Bizottság véleménye alapján ugy döntött,
hogy a szerződést nem hagyja jóvá, a birtokvételt nem engedélyezi, hanem birtokpolitikai célokra az állam veszi meg. A földmivelésügyi miniszter ennek folytán megbízta az
altruista bankot, hogy a Pick és társával kötött szerződés pontozatai alapján a Csekonitsbirtokot vegye meg.
A( 7 milliós kártyaveszteségből elhazárdirozott birtok az állam utján a kisbirtokosok,
előreláthatólag rokkant katonák kezébe fog
kerülni.
Javul a magyar—osztrák—német valuta
Budapestről telefonálja tudósítónk: A neutrális pénzpiacon báró Búrján békejegyzéke
nyomán a vaíutaárak emelkedtek. Zürichben,
Amsterdamban, • Stockholmban az osztrákm a g y a r és a német valuta jelentékenyen javult. Zürichben a korona á r a 37-ről 40—50-re
sizököttj föl, Stockholmban 35—30-ra. E z a
jelentékeny javulás is mutatja, hogy utóbbi
időkben a valuta árának esését jórészt a spekuláció idézte elő.
Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk:
A tőzsde ma nyugodtabb hangulatban uyilt
meg. Miután a kontremin kezdte lefedezni a
drágább áron eladott papírjait, az árnivó az
egész vonalon javult. Magyar hitel 1355—1365,
OszaráJk 885—894, Agrár 1046—1057, Eabank
953—94i6, Forgalmi bank 632—637, f í z a a i bank
640—629, Hiermes 550—542,
Kereskedelmi
bank 6090, Leszámitolóbank 810-^820, Magyar
bank 902—958, M e r k ú r 362—36-5, Konkordia
862—880, Gizella 800, Viktória 1800-h1815,
Beocsini 1190—1200, Magnesit 435—437, iSalgó
1263—1278, Szászvárosi 970-980, Urikány 890
—905, Riimamurány 1155—1172, Ganz 4325—
4335, Schlick 503-h510, Adria 1478—4172, Atlantica 1360—1370, Államvasút 1033—1040,
Levante 1090—1100, Onlkor 4400—4395, Danica
1133—1.155, Főtermelő 1810-41830, Klotild
637—630, Nasici 3250—3350.
Bécsből jelentik: Balfour fejtegetései nem
csökkentették a monarchia békelépésébe vetett reménységet. A mai tőzsde a kuliszértékek ismételt árfolyamhanyatlása mellett nyugodt lefolyású volt. Utóbb visszavásárlások
voltak vezető papirokban, minek folytán az

hálószobák 2300 K.-tóS
leányszobák, előszobák, k o n y h a b e r e n d e z é s e k , díványok,
ottománok, m a t r a c o k
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Telefon 8 - 3 6 .

legjutányosabban

kárpitos és bútoráruházában

beszerezhetők

Feketesas-utca 16, (Keleti Palota.)
(Külön nagg javító műhely.)

Szeged, 1918. szeptember 19.
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árfolyamok 3—5 koronával emelkedtek, mig
a korlátértékek árfolyama folytatólagosan
esett. Az ellanyhulást a hajózási, automobil,
gépgyári, szeszipari értékeiket érintette, mig
a textilipari részvények árfolyama folytatólagosan javult. Az államvasuti értékek meglehetősen élénk forgalmat csináltak. A befektetési piac szilárd maradt. a hadikölcsönökben volt kereslet.

MŰVÉSZET
oeni
HETI MŰSOR:

Csütörtök: először „A pacsirta", operett.
Péntek: „A pacsirta", operett.
Szombat délután : „Vasgyáros", szinmü. — Este : „A
pacsirta., operett.
Vasárnap délután: „Nagymama", vigjáték. — Este : „A
pacsirta", operett.

Pacsirta. A szinházi iroda jelenti: Lehár
legújabb operettje iránt, amely teljesen készen várja a bemutatót, olyan nagyfokú érdeklődés .nyilvánul meg, amely csak Lehár
eddigi, világot bejárt operettjeinél volt tapasztalható. Az előjeleik szerint a Pacsirta lesz a
szezon slágerdarabja s hamarosan elérkezik
a. jubileumi előadáshoz.
A szombat délutáni előadások. A színházi iroda jelenti: A szombat délutáni előadásokat a közönség széles rétegeinek kívánságára rendszeresíti a színház, hogy a népszerű darabokhoz azok is hozzájussanak, akik
este talán akadályozva volnának. Ezen a héten a Vasgyáros kerül szirtre az ismert kitűnő -szereposztásban a -szokásos délutáni
helyárakkal.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Meghívó

LEGÚJABB.
BÉCS: Hivatalosan közlik, hogy a wöílersdorfi lőszergyár fegyvertöltény osztagán
eddig föl nem derített okból tüz ütött ki, a
mely gyorsan továbbterjedt. A helyszínén
dolgozó munkások között pánik támadt, a
mely, sajnos, sok áldozatot követelt. A nyom
ban foganatosított intézkedések biztosítják a
lőszergyári üzem zavartalan működését. A
sebesülteket a bécsújhelyi kórházba szállították.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti
18-án este: Az angol-francia támadások széles fronton a havriancourti erdőtől a Sommeig. A harctér közepén -Hargioourt és az
Omignon-patak között benyomult ellenség ellen az ellenrendszabályok folyamatban vannak. A front többi részén az ellenséges támadások meghiusu-ltak. Régebbi Sigfrid-állásunknál mindenütt harcolunk.
Páris bombázásának részletei
Bern, szeptember 18. A Progres Lyonnak jelentik Parisból, hogy a legutóbbi repülőtámadás nagy kárt tett Párisban. Azok
a -házak, amelyekre gyújtóbombák estek,
részben elhamvadtak. Az uj gyújtóbombáknak, amelyeket a németek most használnak,
borzalmas átütő és robbanó erejük van. A
lap szerint 5 ember halt meg, a sebesültek
száma 10. A támadás rendkívül heves lefolyású volt. Időközben több repülőcsoport
szállt föl. A záröv felett Páris egész területére dobtak bombákat. A francia elhárító tüzelés rendkívül heves volt.

oooo

fí. J. Panaszával fordulj oh Balogh Károly tanácsoshoz, aki sérel-mét bizonyára orvosolni fogja. — Anya. Ne ránk tessék haragudni, amiért Almássy Endre nem rendez ifjúsági előadásokat. Mi legkevésbé tehetünk
arról, hogy régen jobban volt, mint most, hiszen állandóan azért harcolunlk, hogy most
legyen jobban, mint régen volt. Véleményünk:
a városi színházat kényszeríteni kellene arra,
hogy ifjúsági előadásokat rendezzen. — Több
előfizető. Sándorfalván — az ottani csendőrségtől nye-rt értesülés -szerint — cse-nd és rend
van. A halálozások -száma is nprmális. — D.
J. OETa megfelel, szívesen közöljük. — L. Vasárnapi számunkban. — Városatya. A közgyűlés a jövő hét -szerdáján lesz.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várrfay- L.

Faragó

T ö r v . bejegyzett

és

cég.

iladó

TELEFON 1 0 0 7 .
TELEFON 1 0 0 7
Elfogadunk megbízást, mindennemű áruk vételére és
eladáfcáfa: Közvetítünk: Házat, földet, bort és
pálinkát. Aiánlunk és keresünk: Bér- és magánházakat ! Zerge utca 24 sz alatti sarok házeladó!
••••

és

és féli nőikalap újdonságok

megérkeztek. S Z 3 1 I H Á P Í
n ő i - k a l a p üzlete S z e g e d , K á r á s z - u . 6 .
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filakisások gyorsan és
jutángosan készi tetnek

a

melyre a tagok az alapszabályzat 23. § - a
értelmében meghivatnak, oly hozzáadással, hogy amennyiben a f. évi okt. hó
5 - r e összehívott közgyűlésen a tagok
határozatképes számban nem jelennének
m e g a f. é. okt. 13-ra összehívott közgyűlés a napirendre tűzött tárgyak felett
a megjelent tagok számára való tekintet
nélkül érvényesen fog határozni.
Napirend:
1. Igazgatósági jelentés tárgyalása.
2. Felügyelőbizottsági jelentés tárgyalása.
3. Mérleg megállapítása.
4. A jövedelemről való rendelkezés.
5. Az igazgatóság 2 tagjának választása.
6. A felügyelő-bizottság 4 tagjának
választása.
7. Netaláni indítványok.
1917. évi január hó l-én a tagok száma
194, üzletrészeinek száma pedig 534 volt.
A felügyelő-bizottság által megvizsgált évi
mérleg a szövetkezet helyiségében kifüggesztetett és mindenki által megtekinthető.
Kelt Nagybánhegyesen., 1918. szept. 15-én.
Az igazg:tosag.

Uj Ii(Eb?rcRifz<si Vállalat
(Srpitoj, díszítő és tapétázó Szeged

v

Mii

és koszorúk olcsón, ízléses kivitelben kaphatók Vörös Stefánia, Horváth K. utóda cég
virágüzletében, . v . w Kárász-utca 11. szám.

Bástya-u. 19. (Kultur palotával szemben.)
Elvállal függönyözést, kézimunkát montirozását és a szakba vágó munkák legjobb és legjutányosabb áron való elkészítését. Javításokat pontosan eszközöl. Levélbeli szives meghívásra házhoz megy.
.\v.
Támogatást kér.
Sziher es Társa hadirokkant kárpitos.

Szécsf izsó
Telefon 678.

liszt- és t e r m é n y k e r e s k e d ő .
Az összes hatósági cikkeknek is
pontos és előzékeny kiszolgálási
helye.
Kárász-utca 14. sz.

*

J $ a r t a

gyermekruha

szükséglet

j f t g o s f o n

fogmüterme
Xigy ó-utca

kereskedelmi

ü g y n ö k s é g . O r o s z l á n - u t c a 17. s z á m .

Férfi-

Öszi

az „Első Nagybánhegyesi Hengerm a l o m s z ö v e t k e z e t " folyó évi október
hó 5-én határozatképtelenség esetén folyó
évi október hó 13-án délután 3 órakor
a szövetkezet irodahelyiségében

Jslefon

Tisztelettel értesitem a n. é. közönséget; hogy

in- is

1.

13—64.

ÉtsssmiiiMi

megnagyobbítottam

s azt Rákóczi-tér 2. sz. alól
SügáFUf 8. SZ. alá tielliezfem át. —

Tisztelettel

Nógrádi László, órás- és ékszerész.

l e g m e g b í z h a t ó b b a n és l e g o l c s ó b b a n

Margit-utca 28. sz., ajánl mindennemű
nyelv- és zeneismerettel biró tanerőket,
melynek elintézését őszintén vállalja
Havas Jenőné.

beszerezhető.

Földes

Izsó

ruhaáruházában Kárász-utca 7 sz.
Telefon: 5-95.

Telefon: 5-95.

I s k o l a h e g e d ü k b e n . valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

Babós Sándor

TíToTd

Iskola utca — 8. Szolid árak.

V

M o d e r n vegyf iszt itó

6

és ruhafestő intézet.
KLEKKER

JANKA,

F e k e f e s a s - u . 17.

8

Szeged, 1918. szeptember 19.

DÉLMAGYARORSZÁG
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Szeged szab. kir. város közélelmezési hivaiala.

Hirdetmény
a cipő-, csizma és papucs piaci árusítása tárgyában.
A m. kir. kereskedelemügyi minister ur f. évi szeptember hó 8-án és 12-én 77618/918. sz. a. kiadott rendeletével, a lábbeliekért követelhető legmagasabb árakat újonnan szabályozta. Minthogy a rendeletben megállapított uj árak a bőrárakhoz viszonyítva, a lábbeli
iparosok által támasztott igényeket teljesen kielégítik,
felhívom mindazon cipész-csizmadia és papucskészitő
mestereket, akik kész cipő csizma és papucsokat piaci
eladásra is készítenek, hogy lábbelikben beállott nagy
hiányra való tekintetre, árukészletük már a legközelebbi hetipiaci naptól kezdve, minden szerda és
szombati hetipiaci napokon haladéktalanul bocsássák piaci árusítás ala. A rendelet értelmében
köteles az előállító iparos, az eladási árat minden lábbelin, a talp és sarok közti lágyékrészen, látható és
maradandó módon, különbeni büntetés terhe alatt feltüntetni. Köteles továbbá minden lábbeli készítő iparos,
a közélelmezési hivatal cipőirodájában, a hivatalosan
hitelesített árszabályzatot megszerezni s azt ugy üzlethelyiségében, mint a piacon feltűnő helyen kifüggeszteni s a vevő kívánságára előmutatni.
Ciplt-. csizmát és mindenfajta papucsot, csak
a helybeli lakosoknak s a szegedi közélelmezési
hivatal cipő irodája által kiadott névre szóló utalványok ellenében szabad eladni!
Az az iparos, aki ezen rendelet ellen vét, vagy az
a vevő, aki a megállapított árakat tul fizeti, büntetendő
cselekményt követ el s a m. kir. kereskedelemügyi ministernek 31863/918. sz. a. kiadott rendeletében megszabott büntetéssel fog sújtatni.
Szeged. 1918. szeptember hó 13.
9085| 1918. ké. szám.

•

Hirdetmény.
Az 1918, évi és az azt követő évek must és bortermeléseinek bortermelési adó alá való mikénti bejelentéséről.
A bortermelési adóról szóló 1918. évi I. t.-c. végrehajtása tárgyában a m. kir. pénzügyminiszter ur
1000/918. sz. alatt kiadott végrehajtási utasítás 2. §-ában
foglalt rendeletéből kifolyólag a következőket hozom a
törvényhatóság kül- és belterületén levő minden bortermelő tudomására :
1. A bortermelőknek, a szüretelés ideje alatt minden hétep termelt és beraktározott mustot és bort az
illető hét vasárnapjáig, az elszállítani vagy másnak
átadni szándékolt mustot és bort azonban legalább 24
órával az elszállítás előtt kell bejelenteni.
2. A szüret után beraktározott valamint elszállított
vagy másnak átadott mustot és bort szintén 24 óra
alatt kell bejelenteni; és az elszállításra bejelentett bor
után egyidejűleg a hektoliterenként járó 14 korooa bortermelési adót is befizetni.
3. Ugyancsak 24 óra alatt kell bejelenteni azokat
a birtok és tulajdon változásokat is melyek az adó
megállapítására vagy fizetésére befolyással vannak.
Valamennyi bejelentés Írásban vagy élőszóval tehető meg.
Felhivatnak tehát az 1918. évi szüret alkalmából
az érdekeltek, hogy a fentebbi rendelkezések szerint
való bejelentéseket a városi javadalmi hivatalnál (Marstér 20. szám. alatt) a saját érdekükben szóval vagy
Írásban annál is inkább megtegyék, mivel ezeknek elmulasztása esetén ellenük a bortermelési adóról szóló
1918. évi 1. t.-c. 24. §-a alapján a megtorló eljárás fog
megindittafni.
Végül megjegyeztetik, hogy egyes kivételes elfogadható esetekben (a családfőnek hadbavonulása, vagy
hadi özvegység és irni nem tudás esetén a szüretelés
ideje alatti bejelentések: — a város belterületi, Röszke
Szentmihály-telki kapitányság, valamint a város körüli
feketeföldek lakói kivételével — az alsó tanyán lakók
az alsó tanyai, a felső tanyán lakók pedig a felső tanyai központi rendőrségen a szüretelés ideje alatt
vasárnaponként ott tartózkodó javadalmi hivatali kiküldöttek előtt is szóval megtehetők. És egyben az érdekeltek még arra is figyelmeztetnek, hogy irásos bejelentéseiket csakis ajánlott levélben vagy levelező lapon
tegyék meg.
A törvény és végrehajtási rendelet egyéb intézkedéseiről a javadalmi hivatal ügyvezetője szolgál felvilágosítással.
Szegeden, 1918. évi szeptember hó 20-án.
1342|1918. szám.

László Gyula,

2—3

j i vadalmi ügyvezető.
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Az alföld legnagyobb bútorgyára.
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Van szerencsénk értesíteni a n. é. közönséget .valamint a t. bútorkereskedő urakat, hogy bútorgyárunk
elsőrangú müasztalos munkákra berendezve üzembe
lépett. .-. Vállalunk teljes lakberendezéseket úgyszintén hálószobák, ebédlők és uriszaionok készitését
saját vagy adott rajz szerint iparművészeti előállításban.
Megrendelések és költségvetések Kertész Sándor
bútoráruházában eszkőzlendők Szöged, Feketesasé s Kigyó-utca sarok.
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LUCZA JÓZSEF Szeged
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gőzerőre berendezett vegyi ruhatisztító- és kelmefestő ipartelepe.
Fióküzletek : Mikszáth Kálmán-u. 9., Valéria-tér s a r o k , Telefon 994. és Gizella-tér 3
szám, Telefonszám 1055. Fióküzletek vidéken : Hódmezővásárhely, Szent Anfal-u. 9
sz., Zenta, Főtér., Kiskunfélegyháza, Kossuth-utca 15. szám.
Férfi öltönyök, női ruhák, piperedolgok stb. a leggondosabban vegyileg tisztittatnak. Gyászesetekben szövet-és selyemruhák, férfiöltönyök soronkivül egészben festetnek feketére. Plüs- és
bársonygőzölés szakszerűen eszközöltetik. Jó munkáért elismerőlevelek az ország minden részéből

polgármester.

Szeged szab. kir. város javadalmi központi hivatalától.

Kertész « Szemsnári, Szeged j
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Dr. Somogyi Szilveszter,
2—2
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T a u s z és K ő v á r i

műszaki

vallaiafa

művégtagok, látszerek és fényképészeti cikkek.
Kárász-utca 10. szám.
Telefon 12 -22. szám.

Kass

-szálloda Szeged. Délmagyarország
legelegánsabb szállodája.
Telefon (interurbán) 15—50.

A világítási rendelet
határozatait a fényhatás »
csökkenése nélkül csakis

I

fél-wattos
lámpákkal
lehet betartani.
Hasznaiion 2 5 , 1 0 , gd mait

Sürgönyeim : K a s s . Szeged.

Cséplésre
és egyébb ipari üzemekre alkalmas
és faszén min-

b a r n a s z é n

den menynyiségben kapható a Városi Közélelmezési üzem
Mérei-utca 15!b.

H a s i s a

Tungsramlámpákat.

IIOBU a

m e s é s e k , mert a s z a k m ű h e l y é b e n javított írógépek tényleg mesések.

telepén,

Telefon 231.

„SIGORIN"
a

o M

legnagyobb és

csoda gyorsasággal irtja

poloskát.

Mintaüveg 4 K. Nagy üveg 16 K. 1 darab
fecskendő 2 K. Kapható minden gyógyszertárban
drogériában és füszerkereskedésben. Fölerakat Szegeden: Vajda I. és Segesváry,
droger. és a kővetkező gyógyszertárakban :
Barcsay, Zakár, Szittner János, Borbély
József, Salgó Péter és Temesváry József.
Magyarországi egyedárusitó:

REMÉNY-gyógyszertár, PÉCS.

Butoi-szállifási és beraktározási vállalat

,

UNGAR BENŐI

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

szállitó.

Telefon': 4 3 j

Díványok

48 éves hadmentes, iroda vezető
vagy más hasonló bizalmi állást
keres..

Levélbeli

megkere-

sések Szeged, Korona-u 15. ajtó 15.

fi\landő nagy Keresel riziKö nflKU!
Férfiak és N ő k ! ! Kevés befektetéssel napi 8 0 - 1 0 0
korona keresethez jutattunk, jelentkezhetnek
Winkler Lajos és Társánál
Szeged, L, Batthány-utca 4. sz.

Nyomatott Vámay L, könyvnyomdájában, Kárász-utca

i

és ottománok a legszolidabb kivitelben a Balogféle kárpitos üzletben kaphatók. Elsőrendű javítóműhely. Kossuth Lajos-sugárut 6. Telefon 1203.

Rövidáru

üzletemet

Feketesas-utca 17. szám (Auslünderórás mellé) helyeztem át.
Telefon 11—79 Tisztelettel: B O C K E R F E R E N C

