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Az angol kormány elkészült válaszával. - Az
antant munkáskonferenciája a békéről. Mára megérkezett Burián külügyminiszter béke jegyzékére a török kormány válasza is, amely — mint' hadviselő — a jegyzéket szintén megkapta. A török kormány
természetesen őszintén csatlakozik a békejegyzékhez és kijelenti, hogy Törökország
a maga részéről szintén kész a javasolt megbeszéléseken résztvenni.
Ezzel a hírrel egyidejűleg jelentés érkezett arról, hogy az angol kormány már szintén elkészült Burián jegyzékére a válasszal
Sőt — a jelentés szerint — a válasz-részletesen nyilatkozik Burián egyes békepontjairól, tehát a jegyzék minden valószínűség szerint nem lesz olyan teljességgel elutasitó, a
mint azt az első hirek jelentették. Jóllehet,
bizonyos, hogy Anglia és az antant a külügyminiszter prepozícióját nem fogadja el,
remény van rá1, hogy Burán nyilt békejegyzéke után az antant is többet elárul az eddigieknél hadicéljaiból és igy némi közeledés
mégis elérhető lesz.
A szodiálisták is erősen dolgoznak a békén. Az antant munkáskonferenciája hir szerint megelégedését fejezte kí a bolgár, magyar és osztrák szociálisták válasza fölött,
amely nagy közeledés a békelehetőségek felé. A munkáskonferencia sajnálja, hogy a
német többségi szociálisták a béke ügye elé
akadályokat emelnek. Vagyis: a béke az antanlt munkásainak is olyan sürgős föladat,
melyet hátráltatni nem szabad.. Ha többet
nem is ér el Burián jegyzéke, annyit 'láthatólag elért, hogy ismét megmozdította a szivekben a békevágyat, az antant országaiban
Is.
Legújabb jelentéseink itt következnek:
Konstantinápoly, szeptember 25. Hivatalosan jelentik: A török császári kormánynak
Burián külügyminiszter jegyzékére adott válasza, amelyet a török nagyvezér Bécsben
átadott, igy hangzik:
A császári és király kormánynak
valamennyi hadviselőhöz intézett javaslata, amely szerint valamfely semleges
országban bizalmas és nem kötelező ^eszmecserét folytassanak a tartós é s becsületes béke alapelveiről, teljesen megfelel az ottomán csdázári kormány felfogaidnak, ' amely ezit szövetségeseivel
, együtt ismételten többször kinyilatkoz[ tatta. Ennek következtében a császári

kormány ama kívánságát fejezte ki, hogy
a császári és király kormánynak .emberségből és az engeszitelékenység szellemében fakadó lépése előkészítése legyen az igazságos, tartós, egész világot átölelő békének. Alulirott nagykövet
bátorkodik kormánya nevében kijelenteni, hogy a magas porta hajlandó a javasolt eszmecserében részt venni.
Rotterdam, szeptember 25. A Dail'y News
jelenti: Az angol kormány elkészült az osztrák és magyar jegyzékre adandó válasszal.
A jegyzéket, amely részletesen! nyilatkozik
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Csütörtök, szeptember 26.
Burián külügyminiszter egyes békepontjairól,
ma nyújtják át.
London, .szeptember 25. Az antant munkáskonferencia foglalkozott a központi hatalmak szocialistáinak válaszával. A konferencia .megelégedését fejezte ki a bolgár,
magyar és osztrák szociálisták válaszai fölött. Mélyen sajnálja, hogy a német többségi
szocialisták egy nemzetközi konferencia m e g
tartása elé gátakat emelnek. A magyar 'Szocialisták elfogadják az amekszió és kártérir
tés nélküli béke alapelvét, de abban a véleményben vannak, hogy amig Belgiumot Németország költségére
ell hefybeálUibni, addig Szerbia helyreállítása a hadviselők öszszességének köteleisége. Hangoztatják, hogy;
lehetséges a nemzetközi konferencia azonnali
összehívása. A jelenlegi nehézség a német
és francia szociálisták közti ellentét, ez azonban nem lehet oka a háború meghosszabbításának. A német többségi szociálisták nemi
fogadták el a londoni memorandum alapelveit.

A birodalmi gyűlés főbizottságának vitája a kancellár
beszédéről.
Ber^n, szeptember 25. A birodalmi gyü- J ták meg. A német lengyel-politikát nem szalés főbizottsága ma. folytatta tegnap félbe- bad tovább folytatni.
Scheidemann
szociáldemokrata kifejti,
szakított tanácskozását a helyzetről. A kanhogy a kancellár politikai ellenfeleinek száma
cellár, az államtitkárok, a szővetségtanács
nagyon megnövekedett. A nagy katonai viszmegbízottai és a képviselők jelentékeny részaesés azért okozott; oly nagy csalódást,
sze ismét megjelent.
mert azt hitték, hogy a keleti béke biztosi*
breszt-litovszki
Gröben centrumpárti képviselő kijelen- totta katonai fölényünket, A
tette, hogy a helyzet nem olyan nssz.. hogy békét a béke akadátyáiiak iftptja. Szeretné, ha
le kellene horgasztani a fejünket. Ezután is a császár sógora nem mérnie Finnországba
teljes bizalommal van a vezérek és a had- királynak. Az oroszországi népek önrendelsereg iránt. A háború szerencr.es kimenetele kezési jogát tiszteletben kell tartani, A mokelti,
nagyban függ a belső front egységétől A ka- narchia békeakciója azt a benyomást
léket kapott volna.
tonáknak nem szabad akadályokat gördíteni mintha szövetségesünk
a birodalom vezetősége elé. Követeljük, hogy Nyíltan kijelenti, hogy Németországban nem
az esetleges renitens elemeket a hatóságok Hertling kormányoz, hanem Ludendorff.
ráncbaszedjék,
mielőtt
helyrehozhatatlan
Utána Fischbeck haladó-néppárti képvikárt okoznának. A megszállott területeken a selő Sitrehsemann nemzeti liberálissal együtt
katonai igazgatásnak véget kell vetni, be kell annak a reményének ad kifejezést, hogy
vezetni az önkormányzatot. Sajnálja, hogy a gyors javulás várható, bár a helyzet most
lengyel! kérdés megoldását még nem talál- se aggasztó.

íy

Hintze külügyi államtitkár Oroszország újjáalakításáról.
— A semleges államok magatartása. —

Berlin, szeptember 25. Hintze
külügyi
államtitkár a birodalmi gyűlés főbizottságában tegnap mondott beszédét igy fejezte be:
— ,A bolseviki kormány a tulajdonnak nemzetivé tételére törekszik. Minthogy ez bennünket is érint, a breszti békeszerződést kiegészítő megállapodásokban igyekeztünk érdekeinket megóvni. Egyúttal termékeny gazdasági összeköttetésbe igyekeztünk
lépni az
orosz birodalommal.

— Az Oroszország nyugati h a t á r á n levő államok kezüket nyújtották felénk és részben
békét és barátságot ajánlottak fel, részben
olt/almunkat kéjték. /Egyikük sem óhajtott
az orosz forradalommal közösséget vállalni,
sőt azt kívánták, hogy attól meg legyenek
óva. Mi metgunkrn vállaltuk oltalmukat. A
katonai szükségesség kényszeritett minket arra, hogy Oroszországba bevonuljunk. A német csapatoknak nem az volt a szándéka,
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hogy ószakoroszországi területeket elhódítsa- sít minket arra a feltevésre, hogy Románia lést nem teljesíthettük, mert ezzel buvárliajónak, <:o az ottani népek kívánták oltalmun- viszonyait teljesen szanáljuk. A bukaresti bé- háborunkat bénitottuk volna meg bizonyos
kat. Ismétlem, nem hódítási szándék vezetett ke biztosítása és a demobiiizálás az utóbbi mértékben. Spanyolország iránt hálásak lébennünket abban, hogy ezen területekre be- időben gyorsabb
tompóba\n haladt
tovább, vén, súlyt helyeztünk arra, hogy be is bizovonuljunk. hanem tisztán az ottani lakosság mint aminőt a legújabban beállott késlekedé- nyítsuk hálánkat. Engedményeket ajánlotkívánsága c- a katonai szükségesség.
sek miatt feltehetünk. Aggodalomra
ezidő
tunk fel olyan hajókra vonatkozólag, amelye—- A breszk békében megállapodtunk az- szerint nincsen ok. Megegyezés Románia és ket zárt területen 'kivül sülyesztettünk el, kéiránt, hogy Esztlandban és iLivlandban mind- U k r a j n a közt Besszarábiára nézve még nem szek vagyunk a háború tartamára megfe'"'
addig rendőri szolgalat, t teli esi tünk. amig történt. Mi Ukrajnával és Romániával szem- kárpótlás fejében Spanyolországban internált
saját erejükből képesek lesznek ezt megtenni. ben semmiféle kötelezettséget sem vállaltunk, egy-egy hajónkat rendelkezésre bocsátani.
A kiegészítő szerződésbe^ Oroszország késza hozzájuk csatolandó terület terjedelmére Tagadhatatlan, bogy a legutóbbi időben az
nek nyilatkozott atrra, hogy lemond ez orszá- nézve sem. A semleges államok közül Spa- antant a semleges államokban ellenünk hangokat illető szuverenitásáról. Ezeket az álla- nyolország oly követelésekkel lépett fel, ame- gulatot igyekezett kelteni és hogy e törekvémokat el fogjuk ismerni
lyek megleptek bennünket. Azt kivánta, hogy seinek némi sikerei is voltak. De e sikereket
minden
elsülyesztett spanyol hajó helyett a nem szabad túlbecsülni. A semleges államokönálló államoknak, .
minthogy közjogilag tényleg azzá váltak és spanyol kikötőkbe internált német hajók nak gazdasági érdeke, hogy Németországgal
törekedni fogunk lehetőleg segítségünkkel egyikét vehesse használatba a békekötésig, a jövőben jó szomszédi viszonyban m a r a d j a megfelelő kárpótlás ellenében. Ezt a követe- nak.
szervezni. Ezen tul nem mehetünk.
— Oroszország déli részén Georgia állam
keletkezett. A z orosz kormánnyal egyetértő- A német párfok bizalmukról biztosították Hertlinget.
leg hajlandók vagyunk ezt az államot a maBécs, szeptember 25. A Neue Hamburger túlnyomó többsége a Hertling melletti bizaga idején elismerni, amennyiben az orosz kormány maga is azt az érdeklődést tanúsította Zeitung parlamenti körökből arról) értesül, lom-nyilvánítás mellett fontait áltAlt. A kériránta, amelyet mi gazdasági okokból nyil- hogy a német pártok értekezletén, anélkül, dés ezzel elintézettnek
'tekinthető.
vánítottunk. A Kaukázusban keletkezett álhogy határozatot hoztak volna, a szónokok
lam irányában nem angazsáltuk magunkat
tovább, mint amennyire érdekünk megkívánja. Baku azonban nemcsak Oroszországnak
életszükséglete, hanem olajtermelésénél fogva
úgyszólván a félvilágé is, mindenesetre fél
— Két helységet elfoglaltak a németek. —
Európáé. Oroszország vasúti forgalma és hajózása délen Bakutól függ. Nekünk is nagy
BERLIN, szeptember 25. A nagyfőhadi- | foglalták. A két helység között levő magasérdekünk a bakui naftatermékekkel való el- szállás jelenti: Nyugati harctér: Rupprecht j latot változó eredményű harcok után visszalátás. Ezért nagy súlyt helyeztünk arra, hogy trónörökös ós Böhm vezérezredes hadcsofoglaltuk. Trancilly é s Selency az ellenség
Bakut sértetldnül
megóvjuk.
portja:
Élénk
földerítő
tevékenység
Flandkezén maradt. A front többi részein az el— Az Oroszországgal szemben fennálló kölriában.
Moeuvres
és
a
Havrincourti
erdő
lenség támadásai többnyire vonalaink előtt
csönös követeléseink gondos megállapítása
után hat milliárd többlet mutatkozott javunk- között a tüzérségi harc megélénkült. Moeuv- összeomlottak, ahol pedig eljutott vonalainra. Ennek első részletét az orosz kormány res mellett meghiúsultak az ellenség meg- kig, ott ellenlökéssel vetettük vissza a tám á r kifizette, a második részlet szeptember újított támadásai.
madókat.
30-án esedékes. Ebből a többletből igyekezünk
Epechytöl keletre helyi ellentámadások
A német trónörökös hadcsoportja:
m a j d a magánosok részéről felmerülő követeléseket is kielégíteni. Azt hiszem egyébként, során visszafoglaltuk az e hó 22-i harcok A Vesle és Aisió között rohamcsapataink
hogy a breszti békeszerződést kiegészítő szer- előtti vonalainkat. Az Omignon patak és a Glennetöl délre behatoltak az ellenséges voződések általában megelégedéssél
találkoztuk. Somme között az angolok és franciák újra nalakba és 85 foglyot szállítottak be. Az! elA megelégedés hangját hallottuk
Oroszormegkezdték támadásaikat. St. Quinten ellen lenség erös ellentámadását, amely e vállalszágból is.
a támadásokat erös tüzérség s páncélkocsik kozás befejezése után indult meg, kiinduló
Manriersheim
tábornok Uelsingforsban
már ez év májusában kijelentette, hogy Finn- támogatták. Ponfruet Gricourtban é s Tron- vonalaink ellen, visszautasítottuk. Kisebb
ország boldogulásának alapja a monarchia. ciíly Selencyben az ellenség kora reggel be- vállalkozásoknál a Vesletől délre és a ChamEzzel a tábornok és a finn szabadság előhar- fészkelte magát. Azok a kísérletei azonban, pagnéban, foglyokat ejtettünk. Tegnap légi
cosa Finnország történelmi hagyományaihoz hogy a nagy hevességgel folytatott támadá- harcban 28 ellenséges repülőgépet és 6 köcsatlakozhatik. A finn kormány Németorsai által kitágítsa a rést, meghiúsultak. Tü- tött léggömböt lőttünk le. Rumay hadnagy
szághoz fordult, hogy a császári ház egyik fia
adassék nekik uralkodóul. A császár különbö- zérség é s repülök hathatós támogatásával 42-ik, Jákob hadnagy 35-ik légi győzelmét
déltájban aratta.
ző okokból nem érezte magát indíttatva, hogy gyalogsági é s utászcsapatank
a kérést visszautasítsa. A finn kormány érté- Pontruet é s Gricourt helységeket
visszaLUDENDORFF, első főszállásmester.
sére adatott, hogy a finn kormány saját dolg a lesz Finnország államformáját megállapíerők több helyütt fölbómiottak és eldobták
tani. Helsingforsi követünk u t j á n a finn korEsfi német hivatalos
fegyvereiket. Az egész arcvonalon előrehalamánynak hivatalosan kijelentettük, hogy Néjelentés.
metországnak a finn alkotmány kérdésébe vadunk.
ló beavatkozása kizárt dolog, de természeteBerlin: A Wolff-ügynökség jelenti 25-én
London, szeptember 25. Szalon-Űriből jesen szimpátiával fogadja Németország az aleste:
Az
Omignán
patak
és
a
Somme
között
lentik:
A szerbek a Vardar folyót 24 kilómékotmányos államforma megtartását.
az
ellenség
megkísérelt
támadásait
visszater
széles
fronton lépték át. A bolgár hadHintze beszéde során még a következőket
mondotta: Azon államok egyike, amely leg- vertük.
sereg helyzete ezzel komollyá válik. A szerb
jobban érdekel bennünket, Lengyelország. Az
elővédek már birtokukban tartják az utakat,
az alap, amely Lengyelországgal való viszougy, hogy az ellenség csak igen nehezen tud
nyunkat rendezi, az 1916. évi november 6-iki
nagy győzelmet jelenfenek majd kiutat találni.. Egy részük esetleg elproklamáció, amelyet a két uralkodó bocsát o t t ki. Mi készek vagyunk Lengyelországérheti Albániát, ahol osztrák-magyar külöa franciák/
hoz közeledni és
nítmények vannak.
Lengyelországot
felvenni a jövő köGenf, szeptember 25. A francia vezérkar
zépeurópai gazdasági
szövetségbe..
Meghiúsultak az olasz
jelenti: Macedón fron: A szövetségesek hadMi a német, osztrák és m a g y a r alattvaseregeinek Macedóniában elért támadó sifelderítő előretörések
lókkal egyenlő elbánásban vagyunk hajlankerei
nagy
győzelemmé
fejlődnek.
Francia
és
dók részesíteni a lengyel alattvalókat keresBUDAPEST, Szeptember 25. (Közli a mikedelem és ipari és minden vagyonszerzési szerb hadseregek gyors előnyomulása viszniszterelnöki
sajtóosztály.) Olasz harctér:
lehetőség tekintetében.
•szavonulá'sra bírta az ellenséges haderőket,
A
tiroli
arcvonalon
és a Brenta é s a Piavtf
A Romániával való béke aláírása u t á n az egész százötven kilométeres arcvonalon.
kölcsönös viszonyaink állandóan kielégítő
Az ellenséget erélyedsen üldözzük. Szerb had- között olasz földerítő előretörések meghiúmérvben alakultak tovább. Ebben az örvensultak. A Hétközség fensikján az ellenség
detes állapotban a késő nyár folyamán rosz- erők átkeltek a Var átír balpartjára, elfoghfitegnap
Canovenál folytatta részleges támaszabbodás állott be. Az antant sugalmazása ták Gevgelit. Francia lovasság behatolt Prialatt Románia amint látszik, lehetségesnek lepbe. Az ellenség leírhatatlan rendeletlenség dásait. A támadókat, olaszokat é s csehszlát a r t o t t a vállalt kötelezettségei teljesítésében közben vonul vissza. Megszámlálhatatlan vokat, mindenütt visszavertük. Egy helyen:
a késlekedést. Ml barátságos figyelmeztetés mennyiségű fogoly, ágyú é^ hadizsákmány a pordukitzi dragonyosok ellenlökésével.
u t j á n igyekszünk e törekvéssel szembeszállaA V E Z É R K A R
F Ö N Ö K E .
ni. Eddigi fáradozásaink eredménye feljogo- jutott kezünkre. A demoralizált bolgár had-

A németek sikeres harcai nyugaton
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R közgyűlés a víSSamos közlekedés mizériáiról.
— Szeged akciója a megyeszékhelyért. — Módosítják az építési szabályrendeietet. — Tísztviselőkonyhák felállítását kéri a közgyűlés a
kormánytői. —
(Saját tudósítónktól.) Atihoz képest, a I megye létesítése iránt. \ tanács javaslatámilyennek — az indítványok özönéből kö- ra a közgyűlés az indítványt elfógadta.
Dr. Balassa Ármin ismeretes indítvávetkeztetve — indult a szeptemberi közgyűnyára a hősök emlékének megörökítése iránt
lés, elég jól folytak a dolgok. Távszónoklá- dr. Gaál Endre azt feleli, hogy már 1914-ben
sok nem voltak, a maga doigát alig egy-két határozott a közgyűlés a hősök emlékének
városatya becsülte tul, nem olyan nagy megfejelő megörökítéséről és egyelőre tomértékben, hogy ne nyerhetne érte bocsána- vábbi intézkedés szükségessége nqm forog
fönn. Balassa ugv látja, hogv a tanács nem
tot. Végeztek a két interpertacióval, a tiz inértette meg teljesen indítványát, mivel ő csak
dítvánnyal és — ami a fődolog — nem azt akarja, hogy egv bizottságot alakítsamondhatni, hogy hiábavaló munkát végez- nak, amely a tanáccsal együttesen lesz hitek. Bár választás netn szerepelt a tárgyso- vatva a hősök emlékének: megörökítésén
rozaton, ellenben elég meleg volt, a város- dolgozni; Ezt természetesen a közgyűlés dr.
Becsey Károly rokonszenvvel fogadott föl1*
atyák szép félház erejéig verődtek össze. szóla'ása után el is határozta.
Szóval: a szezon jól indáit. A telekértékadó,
Bárdoss Béla ismeretes indítványára a
a közgyűlés sok más ími.os tárgya mellett tanács előterjeszti, hogy a polgármester kia legfontosabb, csütörtökre maradt. Hihető- megy az olasz' harctérnek arra a részére, a
leg nagy többséggel szavazzák meg ez! a hol a 46-osok harcoltak, aki akar, vele tartgazdaságilag és várospYliikaüa? egyaránt hat. A közgyűlés ehhez hozzájárult.
n a gyfo n tossá gu ádórtaarrn •11.
(A vilíamús vasút házikezelésbe
vétele és megváltása.)
Félőt táján nyitotta meg dr. Kelemen
Dr. Regdon Károly indítványt adott be.
Béla főispán a közgyűlést. Rack Lipót .s- amelyben a villamos közlekedés mizériáira
mertotte a polgármesteri te értést, ame yue.v hivatkozással kéri, hogy! a közúti! villamos
leglényegesebb része, hogy a spanyolnátha, vasút városi kezelésbe vétele, esetleg meghasihagymáz és vérhas járvány szerűen lépett váltása iránt tegye meg a szükséges lépéseföl, de most már mindezek a betegségek ket a tanács.
"csak szórványosan fordulnak elő.
Balogh Károly ismerteti az indítványt és
Az első interpelláció dr. Becsey Ká- kifejti, hogy a szerződés értelmében csak 30
rolyé, amelyben arra kér fölvilágosítást, hogy év múlva válthatja meg a város a villamost;
miért nem folyósítják a kisegítő tanítók iak- ellenben igenis mondja ki a közgyűlés, hogy
bérsegélyét, holott a közgyűlés azt már má- a tanács bocsátkozzék tárgyalásokba a váljus 15-én megszavazta, sőt a határozat bir- lalattal a korábbi megváltásra nézve. Utatokon kívüli 'végrehajtását is elrendelte.
sítsa azon kivül a közgyűlés a tanácsot, hogy
Dr. Gaál Endre válaszában kifejtette, vizsgálja meg a villamos vasút egész ügyhogy a tanácsnak nem árit jogában a köz- kezelését és amennyiben ugv találná, hogy a
gyűlés határozatát végrehajtani mindaddig, fennálló zavarokért a vállalatot terheli feleamig a miniszter azt jóvá nem hagyja.
lősség, vegye az üzemet zár alá és házilag
Dr. Becsey Károly nem veszi tudomásul folytassa.
a választ, mivel a tanácsnak módot keleltt
Dr. Regdon indítványát hosszasan és kevolna találni reá, hogy 4 hónap alatt a mi- mény szavakkal indokolja. Azt állítja, hogy
niszteri jóváhagyást kisürgessék. A kisegítő a vállalat fösvénységből nem tartja karban
tanítók mindössze havi 90 korona fizetést a kocsikat és nem indit kellő szárnu kocsikapnak, az az összeg, amelyről: most szó kat. Eseteket sorol föl, amelyeknek szemtavan, 50 koronával emelné havonkint ezt a núja volt, amikor a balesetek kizárólag a tárjárandóságot. Kéri. hogv ne vegyék tudo- sulat hibájából származtak. Ameríkázássaí
másul a tanács javaslatát.
vádolja a társulatot, amely ugv akarja kierőszakolni a viteldíjemelést. Erről azonban
A közgyűlés nagy többsége, bár Gaál
Endre ismét felszólalt, nem vette tudomásul most már szó sem lehet mindaddig, amíg a
a tanács válaszát. Ennek folytán Becsey azt társulat rendbe nem hozza a vonalat, a koindítványozta, hegv a tanács a lakbérsegélyt csikat és a forgalmat. És a rendőrség még
haladéktalanul legyen köteles kifizetni és er- segítséget nvujt a társulatnak, amennyiben
ről a jövő havi rendes közgyűlésnek tegyen embereit bocsátja rendelkezésére, hogy az
jelentést; továbbá indítványozta, hogv a utasokat lerángassák a kocsikról.
A tanács javaslatát megfelelőnek tartja,
közgyűlés irjon föl az országgyűlés Képviselőházához, hogy a kormánytól, mely a kis- mégis siókkal szivesebben látta volna, ha még
emberek szociális érdekei iránt érzékkel nem erélyesebb és haladéktalanul zár alá veszi a
bir, vonja meg a bizalmát és a kormányt vállalatot.
buktassa meg.
Wimmer Fülöp 'legkevésbbé sem ki'~
Az indítványt kiadták a tanácsnak, a csinyli Regdon indítványát, sőt hálás, amiért
mely az októberi közgyűlésen tesz jelentést. ezt az ügyet napirendre hozta. A kérdés minA második interpelláció dr. Faj ka f a - denesetre megérdemli, hogv beható vizsgájosé, aki azt panaszolja, hogy törvényható- lat alá vegyük. Szerinte az üzleti méltányossági határozat dacára sem javították ki a ság hozza magával, hogv még ellenségeinkbaiástya—öszeszéki, gajgonya—hantházi és kel szemben is igazságosak legyünk. Ne mi
kezdeményezzük az ellenség vagyonának elcsengelei utakat.
Rack Lipót adja meg az interpellációra kobzását, hanem tegyünk a kormánynak
a polgármester válaszát, arneiy szerint a ta- olyan előterjesztést, hogy foglalja le az elnács igenis javíttatta a közutakat és pedig lenséges tőkével alakult és fenntartott vála tanyai kapitányok feiiigveiete alatt, köz- lalatokat. Egyébként azt hiszi, hogv Regdon
erő igénybevételével. Azóta az utak ismét indítványa igen alapos lecke volt a társulatmegrongálódtak, de ezek javítása iránt, még nak, amely remélhetőleg most már megszívmielőtt az interpelláció beérkezett volna, meg leli az itt elhangzottakat és vagy olyan karba
helyezi az üzemet, amilyen a viszonyoknak
tette a polgármester az intézkedéseket.
Az interpelláló és a közgyűlés tudomá- megfelel, vagy önként bocsátja a város rendelkezésére. Egyébként c azt hiszi, hogy a
sul vette a választ.
Ezután az indítványokra került a sor. most megindítandó tárgyalás a megváltásra
Lantos Béla indítványozta, hogv a város te- nézve eredményes lenne.
Dr. Becsey Károly már a pénzügyi bigyen meg haladéktaianul minden intézkezottságban,
amikor ai villamos vasút mérdést és irjon föl a kéovse'őbázhoz Szeged-
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legét tárgyalták, kifogásolta, hogy mi ilyen
keztyüs kezekkel bánunk egy ellenséges vállalattal. Kérdi, hogy helyesen jart-e el a vállalat szegedi urakból álló vezetősége, amikor a villamos vasutat tönkre' menni hagyta, hogy a belgák javára évi 400 ezer koronát megmentsenek. Más országokban már
régen főbelőtték volna azokat, akik az ellenség érdekeinek megvédésért a város érdekei
ellen dolgoznak. A tanács javaslatát elfogadja, de azt a pótinditványt terjeszti még
elő, hogy — miként 1914-ben — írjanak most
is föl a kormányhoz azon vállalatok elkobzása és a városnak való átadása iránt, amelyek ellenséges külföldiek tulajdonában vannak.
Balogh Károly; A tar.ács teljesen az indítványozó nézetén van és ha a társulat 90
nap alatt nem hozza rendbe a vállalatot, akkor hatósági zár alá vesszük. De ezt csak a
törvényes formák betartásával lehet. A város már 1914-ben közölte a kormánnyal, hogy
Szegeden két idegen tőkével alakult váiíaiat
van és kérte intézkedését. A kormány egy
miniszteri tanácsost bízott meg a vállalatok
felügyeletével, de a zárlatot nem rendelte el.
Olyan értelmű indítvány már a pénzügyi bizottság ülésén is elhangzott, hogy a kormánytól ismét kérjék a zár alá való vételt,
majd a birtokbavételt.
A közgyűlés \d tanács javetstatét elfogadta, de elfogadta Becsey Károly indítványát is, hogv a tanács ismételje meg az 1914ben a- kormányhoz intézett felterjesztést.
Dr. Tonelli Sándor indítványát, hogv ai
város irjen föl a miniszterhez a felsőiparisköla helyiségeinek visszaadása iránt, mivel
a jelentkező tanulókat hely hiánya miatt viszsza kell utasítani, — elfogadják.
(A többi indítvány.)
Hegedűs Antal tanácsjegyző ismertette
dr. Végman Ferenc indítványát a külterületi
építkezési szabályrendelet
megváltoztatásáról. Az indítvány célja, hogy a külterületen
ne 800 négyszögöl, más helyeken 400 négyszögöl legyen a legkisebb beépíthető terület,
hanem 400, a körtöltésen belül és Röszkén
pedig 200 négyszögöl. A tanács hozzájárul
az indítványhoz, előbb azonban bizottságilag kívánja letárgyaltaim.
Berzenczey Domokos főmérnök az indítványt azzal egész; ii
hogy ezzel kapcsolatban foglalkozzék a város munkásházak
építésével, ami most 40 százalékos államsegéllyel lenne megvalósítható. Ö egyébkent
még a 200 négyszögöles területet is nagynak tartja a körtöltésen belül. Az építkezési szabályrendeletnek azt a részét is revízió alá kell venni, amely megállapítja az;
építkezési anyagokat.
Dr. Kormányos Benő és dr. Fajka La*
jos fölszólalása után a közgyűlés elfogadta a
tanács javaslatát.
Pásztor József indítványát, amely azt
célozza, hogv a tanács irjon föl a kormányhoz, hogy amiként Budapesten, ugv Szegeden is állítson föl tisztviselőkonyhákat, a
közgyűlés egyhdpgutag
elfogadta.
Pásztor Józsefnek másik indítványa, a
bérkocsis-szabályrendelet
megváltoztatása;
kívánja oly módon, hogy á büntetési tétéi
gyanánt maximális 100 korona pénzbírság
mellett 5 napi elzárás is alkalmazható legyen.
Dr. Szalay József főkapitány szerint a sza
bályrendelet megváltoztatásának
törvényes
akadálya nincs, az indítványt elfogadásra
ajánlja. Dr. Krausz József az* kívánja, hogy
gondoskodjék a város a bérkocsisok .lovai
számára takarmányról. Dr. Balassa Ármin
igazolvánnyal óhajtja az orvosokat ellátni
Pásztor József szerint helyes, ha takarmanyiról gondoskodik a hatóság, de túlzott az a
beállítás, mintha a takarmányhiány lenne a
bérkocsisok komiszkodásainak főoka. Dr.
Somogyi Szilveszter arra kéri az orvosokat,
akik között jómódú emberek is vannak, tartsanak maguk kocsit, lovat. A város szénán
kivül semmiféle élelmet nem adhat a bér-
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kocsisok lovainak. A közgyűlés Pásztor indítványát egyhangúlag elfogadta.
Dr. Hollós József indítványáról, hogy
egy utcát Semmelweisz nevéről nevezzenek
el, a legközelebbi közgyűlésnek tesz érdemleges javaslatot a tanács.
A köriratok elintézése után Bokor Pái ismertette a vegyvizsgáló állomás államosítására nézve a kormánnyal létesített ismeretes
megállapodást. A közgyűlés a tanácsi javaslatot elfogadta.
Még néhány jelientiéiGeienebb ügy elintézése után az elnöklő főispán a közgyűlés
folytatását csütörtökön délután négy órára
halasztotta.

A szegedi tisztviselők és a
tisztviselőkonyhák felállítása
Tisztelt szerkesztő ur! Talán nem leszek .szerénytelen akkor, amikor az összes
szegedli, tisztviselők nevében hálás köszönetet
mondok önnek azért, hogy a közgyűlés előtt
indítványt tett a tisztviselő-konyhák felállítása érdekében. A közgyűlés, sajnos,' igen
kevés alkalommal foglal állást és áll akcióba
a szegedi '.tisztviselők érdekében, aikik —
mint tudjuk — igen jelentős számmal — közel hatezren — élnek e város falai között.
Hogy most szerkesztő ur indítványát a város tanácsa és a közgyűlés is magáévá tette, azon nem csodálkozunk, hiszen a tanács
tagjai is tisztviselők, akik éppen ugy keik
hogy érezzék az élet rettenetes súlyát, mint
imi, akik a tanácson kivül állunk.
Kcztudomásu ma már a tisztviselői nyomor és kacagni 'lehetett eddig minden nagyhangú segitő-akción, amelyek igen alkalmasak lehettek .a kifelé valíó szemfényvesztésre,
de alkalmatlanok a nyomor enyhítésére. Nem
kell messze menni. Elég rámutatni arra a
rettenetes anomáliára, amit a kormánv végez a tisztviselőkkel szemben akkor, amikor
minden közszükségleti cikk árát 400—1000
percenttel makszimálja. a háború előtti árak
fölött, mig tisztviselőinek háborús pótlékát
50—100 percentben állapítja meg. Ehhez nem
kell kommentár, ez megvilágítja, hogv mint
vannak kielégítve és ellátva a j közalkalmazottak.
Igenis sürgetjük mi is a tisztviselői konyhák fölállítását, mivel a létünk függ áttól.
hogy végre igazán segítsenek rajtunk. Nem
•bírunk és nem tudunk megélni. A mostani
árak mellett a hónap közepén már nincsen
betevő falatra való pénzünk. Az állam naturalékkal való ellátása pedig tervben igen szépen fest, de a kivitelben eddig semmi egyebet nem idézett föl, mint a miostoha elbánás j
fokozottabb érzését. Várjuk a tisztviselőkonyhák sürgős fölállítását, mert jön a tél, melytől szinte az őrülettel határos félelemmel'
rettegünk. Az éléskamráink üresek, mert nincsen pénzünk, hogv a napi szükségleten felül előre vásárolhassunk valamit akkor, amikor a mindennapira sem telik. Honnan vegyünk tüzelíöfát, szenet és miből. Ha veszünk és a takaréktűzhely alá gyujtunk. akkor nem tüzelhetünk a lakószobában. Tehát
vagv a konyhában huzódunk meg a családunkkal. vagy nem főzhetünk. És ki bírja a
zsirel'átás nehézségeit végig küzdeni? Hol
szerzünk elegendő fűszert és minden egyebet, ami naponta a konyhára kel'li? Megváltás
lenne rúnk nézve, ha a tisztviselői léonvhák
mielőbb felállíttatnának Szegeden. Ezt talán

Szegeden kizárólag kapható;

az itt föltártak után fölösleges is tovább bizonyítani.
Kérjük továbbra is szerkesztő ur támogatását a tisztviselők szociális és humanitárius mozgalmaira vonatkozólag. Több állami tisztviselő nevében: Peregi József.

A butorárak makszimálása.
— Megjelent a rendelet. —
Sok huzajvona és alaposan fölemelkedett árak után végre megjelent a butorárakra vonatkozó rendelet. Ez nem az a rendelet, amelyet a közönség várt, ez inkább egyes
nagyobb cégek ármegállapításának tekinthető, vagy ha a vásárolni óhajtó ugy akarja,
hivatalos árajánlat. Vékony kis gát a butoruzsora ellen, de elegendő arra, hogy a rendeletből is megállapítható legyen, hogy bizony ma a legnagyobb fényűzések egyike
bútort vásárolni, mert ármegállapítással is
nagyon drága a bútor. Ezzel a rendelettel a
szegény néposztályon nem sokat segitettek.
A rendelet az árakat igy szabályozza:
A kálószoba-berendezés áll tükör, üvegés márványlap hozzáadása nélkül két darab
kétajtós szekrényből, két ágyból, két éjjeliszekrényből és egy toietteből vagy egy mosdóból. A tömör bükkfahálószoba eísöosztályu
kivitelben félfényezve, diszvasaiással az előállítónál 1850 korona, a nagykereskedőnél
2125 korona és a kiskereskedőnél 2440 korona. Ugyanez gőzölt, bükkfából, matt kivitelben 1700—1955, illetve a kiskereskedőnél 2250 korona. Ugyanez matt kivitelben
beeresztés és diszvasalás nélkül 1300—1560,
illetve 1625 korona. A tömör bükkfahálószoba eísöosztályu fényezéssel 2600, 3000, illetve 3450 korona. A többi büjkkfahálószoba
kiskereskedői ára 3050, 2250, 3480 és 3000
korona.
A tömör tölgyfahálószoba kiskereskedői
árai a következők: 2960, 2650. 2000, 3900,
3560 és 2650 korona. Megállapítja a rendelet az egyes tárgyak tájékoztató árát is,
még pedig egy darab szekrény árát a teljes
berendezés árának 25 százalékában, egy darab árát a berendezés árának 12.5 százalékában, egy toilette vagy mosdó árát a berendezés 12.5 és egy darab éjjeli szekrény árát
a berendezés 6.25 százalékában.
Az ebédlőbutorberendezés áll tükörüveg
és márványlap hozzáadásával egy darab nagy
ebédlősjzekrényből, egy1 darab pohárszékbői
és egy darab ebédlőasztalból. A tömör bükkfaebédlő elsőosztályíu kivitelben félfényezve
diszvasaiással az előállítónál 2500 korona, a
nagykereskedőnél 2825 korona, a kiskereskedőnél pedig 3250 korona. Ugyanez eísöosztályu fényezéssel 3100, 3565, illetve 4100
korona. Ugyanez eísöosztályu kivitelben 2900,
3335, illetve 3835 korona. Ugyanez csiszolva, eísöosztályu fényezéssel 3500, 4025, illetve 4630 korona. Az egyes berendezési árak
tájékoztató ára: az ebédlőszekrényé a teljes
berendezés 55, a pohárszéké a berendezés 30
és az ebédlőasztalé a berendezés árának 15
százaléka.
A rendelet .második része megállapítja
husz magyarországi bútorgyárban
a hálószoba és az ebédlő árát a föntebbi keretek
között. Megállapítja még a rende'et, hogv a
csomagolás költségeiért a fogyasztónak legfeljebb hat százalékot lehet fölszámítani és
tükörért, üvegért, márványlapért és diszvasalásért a beszerzési ár 10 százalékát. Köz-
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vetlenül a gyárból, illetve a nagykereskedőtől a fogyasztó részére irányiTott áruért" az
előállító a megállapított nagykereskedői
árat, a nagykereskedő pedig a megállapított
kiskereskedői árat számithatja. A rendeletben föl nem sorolt butortipusok tájékoztató
árát az árvizsgálóbizottság eseten kint kérelemre majd hivatalból állapítja meg.
A rendelet ma már életbe' iépett.

A moszkvai főkonzul tiltakozása
német alattvalók letartóztatása
miatt,
Berlin, szeptember 25. A moszkvai német főkonzul tiltakozást jelentett be a népbiztosok tanácsánál, mert sok német birodalmi alattvalót az orosz hatóságok letartóztattak anélkül, hogy a letartóztatásnak komoly
oka lett volna és dacára a többszörös kérdezősködésnek, az illetékes hatóságok a letartóztatás oka felől csak a legritkább esetekben adtak választ. Az ukrán kormány is
tiltakozást jelentett be a szovjet-kormánynál
ukrán alattvalók letartóztatása miatt.

A szocialisták a kancellár
beszédéről
Berlin, szeptember 25. A berlini lapok
részletesen foglalkoznak a főbizottság tegnapi ülésén történtekkel. Különösen figyelemreméltó a szociáldemokrata párt orgánumának, a Vorwaertsnek alábbi fejtegetése;
— Hogy milyen kevéssé lehet sró a szociáldemokrata pártnak a mai kormányba való belépéséről, ezt a főbizottság tegnapi ülésén elhangzott nyilatkozatom világosan mutatják. Ha ugyanis pártunm a mostani kormányba lépne be, akikor valóban nem lehetne szó életképes alakulatról. A kancellár beszéde nagyon tompa érdeklődéssel, még kevesebb tetszéssel találkozott, ez azután hallgatásba ment át, sőt a baloldali pártokból
ellentmondásokat váltott ki Beszédének különösen az a része von nagyon impoiirikus,
amelyben. Belgiummal és a háború íölidézést-nek okaival foglalkozott.

Nagy földrengés a görög
szigeteken.
Chiasso, szeptember 25. Heves földrengés volt Páros. Naxos és Sira szigetén, sok
száz halott van és ezernyi sebesült. Igen sok
ház dült össze és a lakosokat a romok temették el.
Berlin, szeptember 25. Olasz lapok jelentik, hogy a görög szigeteken erős földrengés volt, amely különösen Mi'lk (Moloc)
szigetén hatott pusztitólag. E szigeten 300 a
halottak és 2000 a sebesültek száma. Csaknem az összes nagyobb épületek összeomlottak.
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Jlmikor az olvasó feledékeny.
A kölcsönkért könyvekben igen süriin találkozunk széljegyzetekkel és egyes esetekben
egy-egy elhasznált villamos-jegy, egy darabka papir, vagy egyéb dolog is akad, a m i t kétségkívül könyvjegyzékül használt a könyv
előbbi olvasója, IA kölcsönkönyvtár tulajdonosai azonban nélia a legkülönbözőbb tárgyakat találják a visszahozott könyvekben, élénk
bizonyságául annak, hogy a könyvolvasó közönség milyen gondtalan és feledékeny. Egy
nagy kölcsönkönyvtár tulajdonosa igen érdekes dolgokat közöl az emberiség ezen gyengéjéről.
A könyvtár egy női alkalmazottja egy
ilyen visszahozott könyvben egy hajtüt talált, amelyikben egy pár értéktelennek látszó
kövecske is volt. A női alkalmazott kötelességszerűen bejelentette ezt ,a főnöknek és engedelmet kért arra, ihogy a liajtüt ő megtarthassa. |A főnök ez ellen nem tiltakozott, csak
azt kötötte ki, hogy négy hétig várjon, mert
hátha a hajtüt keresni fogja a jogos tulajdonosa, akinek kilétét a rendelkezésre álló
adatokból megállapítani nem lehetett. E r r e
• azonban nem kellett négy hétig várni, mert
már 2—3 nap múlva megjelent az üzletben
egy hölgy ós nagyon ijedt hangon kérdezte,
hogy nem-e találtak abban és abban a könyvben egy hajtüt. A cselédje tévedésből nem
azt a könyvet hozta vissza, amelyiket kellett
volna, hanem azt, amelyből még olvasott és
amelyikbe a h a j t ü t tette könyvjegyzéknek.
A kövek azonban a h á j tűben nagy értékűek.
Ugyanabban a kölcsönkönyvtárban egyszer egy könyvben hatezer márkáról szóló
csekket találtak. Minthogy meg lehetett állapítani liogy kitől jött vissza legutóbb a könyv,
azonnal intézkedtek, persze hogy az értékes
pénzűt álványt jogos tulajdonosa megkapja.
Nagyon meglepődött a könyvtár egy alkalmazottja, amint egyszer egy könyvben egy
gyönyörű aquarellet talált. Értesítették a
festőművészt, akinél legutóbb volt a könyv.
A művész erre azt az ajánlatot tette az alkalmazottnak, aki a képet megtalálta, liogy megt a r t h a t j a azt, ha kitalálja, liogy a kép mit
ábrázol. iCsak azt kötötte ki, hogy nem szabad
- soká találgatni, mert ha harmadszorra sem
fogja kitalálni, ugy ajánlatát visszavonja.
Megjegyezte még, hogy a szóban lévő aquajell ahhoz a könyvhöz, volt diszitési címlapnak tervezve, amelyikben az alkalmazott azt
megtalálta. Az alkalmazott oly szerencsés
volt, hogy már másodszorra megtalálta a helyes magyarázatot és igy jogos tulajdonosa
lett az értékes képnek.
H a mindazok a bizalmas levélkék és Írások, amelyek kölcsönvett könyvekben feledékenységből ott maradnák, avatatlan kezekbe
kerülnének, bizonyára nagyon sok viszályt,
vagy talán még szerencsétlenséget is okoznának. E r r e is számos esetet tud a kölcsökönyvtár tulajdonosa, de ezekből csak egy példát
mondott el. Rövid idővel azután, hogy egy
magasrangu családban egy eljegyzést fölbontottak, találtak egy könyvben egy levelet, a
melyet a volt menyasszony irt egy barátnőjének. Ebben a levélben részletesen meg volt
irva az eljegyzés felbontásának oka. Valami
lelkiismeretlen megtaláló a levél ismertetésével a legnagyobb társadalmi botrányt idézhette volna elő.
iSze.
— Forel levelet irt Szegedre. Forel Ágost,
a nagy svájci tudós és humanista a 70-ik születésnapja alkalmából) 'a, következő levéllel
válaszolt dr. Hollós József baráti üdvözletére: Szinte szégyenkeznem kell a számtalan
szerencsekivánatok és üdvözletek nagy tömege miatt, amelyeket 70-ik születésnapom alkalmából kaptam. Köszönöm azokat egész szivemből. De az a nagy, nagy dicséret, amely
a sajtóban részemül jutott, szinte fájdalma-

san hat a mai tragikus időkben, amelyek
minden egyéni örömet el kell, hogy nyomjanak. Dolgozzatok mindnyájan a népek szövetsége érdekében, akkor fogjátok nekem a
legnagyobb örömet szerezni. Ismételt legszívélyesebb köszönettel maradok szolgálatkész
testvéretek Dr. A. Forel. Itt emiitjük meg,
hogy a hetvenéves nagy ember szociális eszméinek, főleg antialkoholista propagandájának népszerűsítésére legközelebb Szegeden is
tartanak egy Eorel-estét.
— Kitüntetések. Otta Nándor őrnagynak,
Szojka Kornél és Papp Ferenc főhadnagyoknak a 46. gyalogezredben az ellenséggel szemben taunsitott vitéz magatartásuk elismeréseül a katonai érdemkereszt 3. oszt. a hadiékitménnyel és kardokkal, Magyar
János
46. gyalogezredbeli századosnak másodszor a
katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadiékitménnyel és kardokkal, Götz János 48. gyalogezredbeli hadnagynak ,a legfelsőbb dicsérő elismerést újból, iKovácsy Árpád, TibcMy Zoltán, Bálint iGynla 5. honvéd gyalogezredbeli
hadnagyoknak, Wendörfer Imre, alhadbiztosnak a szegedi kerületnél, Syielmarni Ignác 3.
honvéd huszárezredben főhadnagy-gazdászati
tisztnek az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül a legfelsőbb dicsérő
elismerést a kardok egyidejű adományozása
mellett, Kálmán Mihály, Csokány
Rafael,
Bongya Miklós, Pánczél /Ernő népfölkelőknek,
Jung Miklós, Gombos István, Odeász J á n o s
őrvezetőknek, Kiss Máté tizedesnek, Dancsó
József szakaszvezetőnek a 2. osztályú ezüst
vitézségi érmet, IHrabák Károly, lEichmiiUer
Konrád, Gilinger András, Andri István, Vaszilcsin Miklós, iKiszi József, Noel János, Veres János, Greskorics Imre, Rácz lAndrás
népfölkelőknek, Lencse Andor, Börcsök iFerenc hadapródjelölteknek, Kiss István szakaszvezetőnek az 5. honvéd gyalogezredben a
bronz vitézségi érmet adományozta a király
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A szezon legnagyobb
szenzációja.
Nagy sláger dráma.

Nagy sláger 4 felvonásban

A német filmgyártás
óriási szenzációja.
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Rendes helyárak.

az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréseid.
— A városi alkalmazottak nagygyűlése.
Megírtuk már, hogy szombaton, vasárnap és
hétfőn az ország összes városi alkalmazottjai
nagygyűlést tartanak Szegeden. A nagygyiilé célja, liogy Szeged központtal megalakítsák a városi alkalmazottak országos szövetségét, mely aztán anyagi, erkölcsi s szociális
érdekeikért küzdeni fog. A nagygyűlés sikere
s az országos szövetség megalakítása már
biztositva van, amennyiben eddig 120 város
jelentett be csatlakozást s 114 kiküldött jelentette be részvételét. Szombatig még növekedni fognak ezek a számok, mert akkor érkeznek meg a kiküldöttek. Fogadásukról s elszállásolásuról azon bizottság gondoskodik, mely
a városi hivatalnok-egyesület kebelében alakult s amely Pillich Gyula elnök vezetésével munkálkodik az előkészítés s a biztos siker érdekében. A nagygyűlésre meghívták
dr. Kelemen Béla főispánt, a város két országgyűlési képviselőjét, a törvényhatósági
bizottság tagjait s a test vél egyesületeket. A
meghívott vendégek a nagygyűlésen csakis
a meghívó felmutatása ellenében jelenhetnek
meg, a szegedi városi alkalmazottak pedig
csak ugy, ha jelvénnyel látják el magukat.
Jelvényt egy koronáért lehet kapni a városi
adóhivatalban Kasza Endre adótisztnél. Az
előkészítő bizottság kéri a városi alkalmazottakat, hogy mentől többen jelenjenek meg
a nagygyűlésen, jelyénnyel azonban lássák el
magukat. A karzaton is esak jeggyel lehetmegjelenni; ilyctn jegyek csak korlátolt számban lesznek s péntektől kezdve lehet kapni
Pillich Gyula t. főszámvevőnél.
— Fejlesztik a bécsi bankjegynyomdát.
Bécsből jelentik: iAz Osztrák-Magyar Banknak a belváros központjában levő palotájában volt elhelyezve a bank bankónyomdája.
A bank sok helyiségét kereskedőknek adták
ki, de most ezeknek november elsejére felmondottak azzal az indokolással, hogy a bankjegynyomdát fejleszteni akarják.
Schmidt
Frigyes, a bank vezértitkára, ugy nyilatkozott, hogy békeidőben is kicsiny volt a bankjegynyomda és most, mikor a bank tizenkétszer annyi bankjegyet nyomat, mint békeidőben, rendkivül szükséges a nyomda kifejlesztése.
— Az aradi munká*pénztári orvosok
sztrájkra készülnek. Aradról jelentik: Az aradi
munkásbiztositó és betegsegitő pénztár fixfizetésü orvosai mozgalmat indítottak, liogy
szüntessék meg a flxfizetést és -a látogatások
száma szerint nyerjenek díjazást. Az orvosok, akiknek évi fizetése 2600—3200 korona,
már régebben kértek fizetésemelést és a pénztár 35 százalékos drágasági pótlékot adott nekik. A munkásbiztositás reformja óta azonban az orvosok nem elégedtek meg ezzel a
pótlékkal, mert a pénztár tagjainak száma a
magánhivatalnokok révén alaposan megszaporodott. Azt a kérést terjesztették tehát elő,
hogy a látogatások száma szerint fizessék
őket. A pénztár azonban ebbe nem akart belemenni, hanem 100 százalékos fizetésemelést
ajánlott, amit viszont az orvosok nem fogadták el. A két fél nem tudott megegyezni és
az orvosok szeptember 1-én sztrájkba
akartak
lépni. Az. utolsó pillanatban sikerült Leipnicker Józsefnek, a pénztár ügyvezető igazgatójának az orvosokat leszerelni azzal az
indítványával, hogy a kérdés rendezését bízzák az Országos P é n z t á i r a és az O r szágos Orvos Szövetségre, illetve ezeket is vonják bele
a tárgyalásokba. A tárgyalások meg is indultak, Ide eredményre nem vezettek. Az orvosok
ragaszkodnak álláspontjukhoz,
viszont a
pénztár a követelést nem teljesiti. —- Most
tehát az a helyzet, ihogy az orvosok valószinittég sztrájkba léprUek.
— Árvizsgálóbizottságok tanácskozása
Bécsben. Bécsből jelentik: Az osztrák központi
árvizsgáló bizottság helyiségében szerdán
kezdték meg a tárgyalásokat az osztrák és
magyar árvizsgáló bizottságok kiküldöttei. A
tárgyalásokon Paul osztrák közélelmezési miniszter és Landwehr Ottokár, a közék ! mezé-

si bizottság elnöke, elnökölnek. (Magyar részről dr. Friedmann E r n ő egyetemi tanár, gróf
SŐmssich László, Pirkner J á n o s miniszteri
tanácsos, országgyűlési képviselő, dr. Lányi
főispán, dr. Fenyő Miksa, a GYlOISIZ. igazgatója, Vágó József kereskedelmi és iparkamarai titkár, Vida vezérigazgató és Gotdberger
nagyiparos vesznek részt
— A tisztviselők drágasági pótléka. Budapestről jelentik: Miután a tisztviselők drágasági pótlékát 1918. végéig utalták ki, az
ujab drágasági, illetve háborús pótlékra vonatkozólag tárgyalások komoly formába n
nem folynak. Kezdetleges állapotban vannak
a tárgyalások a tisztviselőknek természetben
való ellátását illetőleg is, szó van különféle
ipari üzemek felállításáról, amelyek csak a
tisztviselőknek dolgoznának, Ide semmiféle
konkrét javaslat e r r e nézve nincs. — Az állami tisztviselők országos egyesülete október
2-án és esetleg folytatólag 3-ikán is választmányi ülést tart, amelynek tárgysorozatán
igen fontos ügyek szerepelnek. És pedig a
szolgálati pragmatika, illetőleg a háborús segély és a lakbérügy kérdése, valamint a beszerzési csoportok ós a természetbeni ellátás
ügye. A választmányi ülésen állapítják meg
a közgyűlés napját is.
— A megyeszékhely kérdése és Hódmezővásárhely. A Szeged körüli vármegyékben és városokban élénk hullámokat vetett a
megyeszékhely vajúdó kérdése, amelyről nagy
cikket i r t a Mindszenti L a p is, még pedig —
Szeged mellett. Ezzel a cikkel foglalkozva
egyik hódmezővásárhelyi laptársunk a következőket i r j a : A megyeszékhely kérdését bizonyára nem Mindszent fogja eldönteni. De
a legkisebb támogatás és szimpátia is sokatérő oly esetben, amidőn az ügyet nem kizárólag az igazi célszerűségi szempontok, h a n e m
érzelmi motívumok is irányítják. Hiszen a
megyeszékhely dolgában hivatottság, arravalóság és neiAzeti érdek döntene: Szegednek
nem kellene szinte állandóan és oly szemernyi sikerrel érvelni, könyökölni a maga igaza mellett.
— Halálozás. Özv. Mannheim Adolfné szegedi úriasszony szerdán délután 180 éves korában elhunyt. Az elhunytban Aczél Sománé
édesanyját gyászolja. Mannheim Adolfné temetése pénteken délelőtt 9 órakor lesz a zsidó
temető cinterméből.
— A bácskai kukorica. Szabadkáról jelentik: Az Országos Közélelmezési Hivatal 400
ezer métemázsa tengerit követel ,a szabadkai
termelőktől. A főispán és a polgármester 250
ezer mázsát ajánlott föl, amire a Közélelmezési Hivatal 360.000 mázsára mérsékelte az
igényeit. A polgármester erre értekezletre
Divta össze a gazdákat és megkérdezte, hogy
lehetséges-e teljesíteni a Közélemezési Hivatal követelését. A gazdák szerint ez képtelenség, amire a polgármester 300.000 métermázsát kinált fel a Közélemezési Hivatalnak. H a
a közélelmezési miniszter ezt nem /fogadja el,
akkor a gazdák inkább rekvirálásnak vetik
alá magukat. /Az egész /Bácskára nézve a
Közélelmezési Hivatal 4 millió métermázsában állapította meg a beszolgáltatandó kukorica-kontingenst.
- - Egy egész család áldozatul esett a
spanyolbetegségnek. Zentárói jelentik: Bühn
Máté zentai földbirtokos családjában föllépett
a spanyolbetegség, amelynek az egész család
áldozatául esett. Először Bühn Jánosné, a
földbirtokos a n y j a halt meg, u t á n a a nagyapja, Borcs Márton, néhány napfial utóbb a
fiatal Bühn Máténé, hétfőn Bühn Máté és
kedden a család ápolója, Szeles
Mihályné.
MJég két kis gyermek fekszik spanyol betegségben, igen nagy lázban. — Budapestről jelentik: Serényi Miksa budapesti fémgyáros
rövid szenvedés u t á n spanyolbetegségben
meghalt.
— A drága cérna. Pap Andrásné kisteleki
asszony a szerdai piacon az 1 korona 40 fillérre maximált cérnát 14, a 2 korona 20 fillérest pedig 59 koronás árban árusította. Előállitották a kihágási biróságon, ahol dr. Temesvárit Géza kihágási biró az árdrágító asz-
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szonyt 15 napi elzárásra és 200 korona pénzbirságra, azonkívül a c-érna elkobzására büntette.
— Hogy néz ki a köztisztaság az Üstökös-utcában? Panaszos levelet kaptunk arról,
hogy az Üstökös-utcában a rend, de különösen
a köztisztaság nem áll a legjobb lábon. Különösen a Kertész-féle házra panaszkodnak, a
melynek kifolyójában a szennyvíz és ételmaradékok hatalmas tömegekben büzlenék és
megduzzadva, az utcára folynak. Ezekben a
járványos
időkben
különös nyomatékkal
ajánljuk az Üstökös-utcát a -rendőrség figyelmébe.
— Olcsó nyul a közönségnek. A közélelmezési hivatal az Uri Vadásztársasággal
szerződést kötött, amely szerint a társaság a
lőtt nyulakat a szegedi közönség részére biztosítja. Egyelőre kétezer nyul szállítására kötelezte magát a vadásztársaság. A nyulakat
a hatósági bódéban fogják árusítani 20 koronás egységárban.
— OsztáSysorsjáték. Az osztálysorsjáték mai
húzásán
•500 koronát nyertek: 4057 22483 76343;
•2000 koronát nyertek: 4587 12798 13621
28154 10641 25663 37407 40925 53746 57695 57884
59712 64894 64991 70803 76440 73680 74087 83775
84549 85689 88424 94826 26154;
1000 koronát nyertek: 228'448/6 5304 7734
12215 1491,1 16024 17076 17635 ,18927 19211 19353
21633 21919 28084 25726 38814 36748 36921 38944
399920 40071 44834 47383 52490 52810 53770
5S022 62418 64356 72797 74200 75170 70234 77158
79625 81489 83313 '89746 ,88064 90867 91319 94141
94716 94886 97788 81889.
— Katonai munkások kirendelése. A
szegedi honvédkerületi parancsnokság értesítése szerint magánvállalatok' részéről katonai
munkások kirendelésére vonatkozó kérvények
ivenkint 1 korona, mellékleteik pedig 30 fillér bélyegkötelezettség alá esnek. Ilyen kérvények tehát a jövőben mindig megfelelően
fölbélyegezve nyújtandók be.
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A megtagadott
- vallomás
Bűnügyi dráma 4 részben.

Előadások d. u. 5, 7 é s 9 órakor, J e g y e k
válthatók d. u. 3 órától.
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v.v.

FISCHER

K.

1l^í H

MŰVÉSZET
oooo
HETI MŰSOR:

Csütörtökön: „Tosca" Opera.
Pénteken: „A princ" Vigjáték.
Szombat délután : .„Stambul rózsája" Operett.
Szombaton este: Ártatlan Zsuzsi" Operett.
Vasárnap délután: „Rip van Winkle" Regényes operett.
Vasárnap este: „Falurossza" Népszínmű.
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk:
Az értéktőzsde irányzata ma mérsékelt forgalom: mellett gyönge volt. Az osztrák belpolitikai, és a skü'po it^kai heljyz}et nagyban
hozzájárult az irányzat lányit aságához.
Magyar • Hitel 1363—50, Osztrák Hitel
887—78, Agrár 1047—50, Fabank 955—44,
Jelzálog 565—fii, Kereskedelmi Bank 6125
—53, Leszámítoló 820—1,2, Magyar bank
950—53, Gizella 803—07, Beocsini 250—38,
Salgótarjáni 1272—64, Urikány 922—18, Rimamurányi' 1164—51, Schlick 506-4)3,. Államvasutak 1042—36, Közúti 807—13, Danica 1110—95.
A k ő s z é n t a r i f á k emelése és a gáz
drágulása. Az alsósziléziai magyar és f e l s ő sziléziai magyar kőszent arifák helyébe folyó
évi október hó 1-ével uj, felemelt széndij,szabások lépnek. iAz alsósziléziai (osztrák) állomásokról, mint: Dombrau, Kjarwin, Míahr
risch-Ostrau stb. származó anthracinszén fuvardíj mázsánkint a legmesszebb fekvő magyar viszonylatokban 156 fillérrel fog megdrágulni az u j tarifában. A felsősziléziai (porosz) kőszén fuvardija az összes magyar viszonylatokban azonosan 180 fillérrel drágult
meg. A külföldi széntarifák drágulása következtében a székesfővárosi gázgyárak üzemi
szenének eddigi kedvezményes fuvardiját is
felemelték. Bár a székesfővárosi gázgyári
üzemek számára MjahrischíOstrauGstrauerBevier, Habsburgsacht, Suchan, Isclil stb. állomásokon feladott kőszénküldemények fuvardija tonnánkint mindössze 130—152 fillérrel, tehát a fentemiitett emelés tizedrészével
drágult, mégis tartani lehet attól, hogy a főváros újból a gázfogyasztó közönségre fogja
áthárítani a többletet. Alkalmasint hasonló
lesz • a helyzet mindazon vidéki városokban,
amelyek osztrák és porosz szenet használnak
gázfejlesztéshez.

raktár.

.v.v

Korz,ó-kávéház mellett.

Aranyember. Az Ohnet-gyász után a színház elővette a nagy mesemondó regényesi
színjátékát, amelynek romantikája ma is
csillogó-, amelynek poézise a múló idővel
nem fakult meg, mit sem veszített fényéből
és amelynek tisztasága, 1 fehérsége olyan,
mint a márciusi hóé. Jókai csodás költészetéhez nem tűd fölemelkedni a ma szinházi
közönsége, amely nem tud igazán lelkesedni, sem mosolyogni), sem megilletődni. És
a színjátszók, akik m a szólaltatták meg' a
halhatatlannak legérdekesebb szinpadi alkotását, nem tudtk beleilleszkedni abba a regényes hangulatba, ami' az Arany emberből
kiárad; szárazon, gépiesen, érzés és lendület nélkül mondták a szerepüket, mintha
csak jelezni kívánták volna, hogy nem az
egyéniségűiknek megfelelő a szerep, amit ábrázoltnak kell. Semmi összhang az együttes
szereplésében, semmi abból, amijt létekkel
teljes színjátszásnak szokás nevezni. Nem találkozott az előadásban egy momentum, ami
színnel tett volna teli, ami képes lett volna a
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Szeged, 1918. szeptember 26.
hallgatóság érzését megérinteni. Szomorúság mondatja velünk, hogy harmincnégy év
óta, mióta Jókai szinjátéka a szegedi színpadon először szinre került, a mainál szárazabb, élettelenebb Aranyember előadást nem
láttunk. És ezt a hitünk szerint való igazságot még az Országos Szinészegyesület bizonyítványa sem döntheti meg . . .

POLITIKAI HÍREK.

—< Budapesti tudósítónk telefonjeleatése. —
(Minisztertanács elé kerGi csütörtökön
a bor- rendelet,) Csütörtökön délután négy
órakor dr. Wekerle Sándor miniszterelnök
elnöklésével minisztertanács lesz, amelyen a
folyóügyeken kivül' a borrendélet ügye is tárgyalás alá kerül.
(A képviselőház megnyitása.) A képviselőház az eredeti tervtől eltérően, mint
Budapestről jelentik, nem október 10-én, hanem csak 15. és 20-ika táján ül össze s csak
az október 31-ével lejáró pénzügyi felhatalmazási törvényjavaslat érvényességének meghosszabbításáról itárgyal ez alkalommal. Az
érdemi munka későbbre marad és a képviselőház valószínűen csak november elején veszi
tárgyalás alá a minisztériumokban készülő
törvényjavaslatokat.
(Tisza István visszaérkezett Bo^zniáb I)
Újvidékről jelentik: Gróf Tisza István szerdán .Eszékről Újvidékre érkezett és este folytatta ú t j á t Budapestre. A munkapárt vezére
horvátországi és boszniai tárgyalásairól csütörtökön számol be Wekerle Sándor miniszterei nőknek.

MOZI.
oooo

URÁNIA MŰSORA:
Szerdán és csütörtökön: „A megtagadott vallomás"
detektivdráma 4 felvonásban.
Péntektől-vasárnapig: „A 100 000 koronás ruha" színmű
4 felvonásban a főszerepben Bajor Gizi. A „Habelmann család" vígjáték 2 részben.

VASS-MOZI MŰSORA:
Szombaton és vasárnap szept. 28. és 2 9 - é n : „Egy
szinésznő naplója" dráma 5 felvonásban a főszerepben Máris Carmiva!.

Karbid lámpák,
k a r b i d gyertyák, R. &. G. v a r r ó
yépek k e r é k p á r o k , gramofonok
benzines öngyújtók, v i l l a m o s
z s e b l á m p á k , f r i s s s z á r a z elemek, ö s s z e s
g é p r é s z e k , stb.
Nagy javitó műhely

DÉRY

EDE

Szeged, K i s s - u t c a Keleti-palota.

Tisztelettel értesitem a n. é. közönséget, hogy

fira- Észer

űimirnl

megnagyobbítottam

s azt Rákóczi-tér 2. sz. alól HflSSUttl DBjOS8. SZ. alá Helyeztem át. .— Tisztelettel

Nógrádi L á s z l ó , órás- és ékszerész.

Elkészült a vármegyei közigazgatás államosításáról
szóló törvényjavaslat.
Budapestről telefonálja tudósítónk: A
belügyminisztériumban elkészültek a közigazgatás államosításáról szóló toryény javaslat
tal. A javaslatot a napokban küldik szét a
belügyminiszter által összehívott közigazgatási ankét tagjainak.
A javaslat a kinevezési
rendszert
hozza be vahmérinyi
közigazgatási
tisztviselőre,
a kormány áthelyezési jogával. A javaslat
az alispánt kiveszi a kinevezés alól. Az alispánt a javaslat szerint vagy a király hármas
kijelölése alapján választja meg a törvényhatóság, vagy pedig a vármegyei közgyűlés
hármas kijelölése alapján nevezi ki a király,
a belügyminiszter ellenjegyzésével. Az alispán a javaslat szerint a hatodik fizetési osztályba tartozik, ha pedig közszolgálati mű-

ködése a huszonöt évet meghaladja, vagy az
alispáni székben tiz esztendőt eltoltöítt, az
ötödik fizetési osztályba lép elő.
A főjegyzői a király nevezi ki. Az
árvaszékeket a javaslat kiveszi a közigazgatásból és az igazságszolgáltatáshoz viszi át, ahol is a törvényszékkel leégnek szórós
kapcsolatban.
Legérdekesebb a javaslat intézkedése a jelenlegi státus átvételére vonatkozólag. A jelenlegi státus ugyanis teljes egészében államivá lesz, de a belügyminiszter nem köteles
minden tisztviselőt az állami szolgálatba átvenni. Ezek részére azonban a megyei nyugdijalapok kötelesek a teljes nyugdijat megadni. A kinevezési rendszer mellett azonban
továbbra is csorbítatlanul megmarad a vármegye közgyűlésének egész jogköre.

LEGÚJABB.

Burián jegyzéke megérkezett a Vatikánba

BÉCS: Hussarek miniszterelnöknek az
a kijelentése, hogy az osztrák kormánynak
nem volt tudomása gróf Tisza István boszniai küldetéséről, parlamenti körökben kínos feltűnést keltett. A képviselők pártkülönbség nélkül erélyes támadásra készülnek
a kormány ellen. Hussarek miniszterelnök
ma hosszabb kihallgatáson volt a királynál.

' Lugano, szeptember 25. Az osztrák-magyar békejegyizékkel egy diplomáciai futár,
megérkezett a Vatikánba. A jegyzékhez nemi
Károly király sajátkezű levele, hanem egy
egyszerű értesítő levél van csatolva. Valószinü, hogy a szentszék a jegyzékre nem fog
egyebet válaszolni az átvétel elismerésénél.

BÉCS: Berlinben a lengyel kérdés tárgyában megkezdődött megbeszélésre az osztrák és m a g y a r kormány Ugrón János követet és Bossén miniszteri tanácsost küldte
ki, mint megbizottakat.

Baksay József (1863—1918.) Baksay
József kegyesrendi főgimnáziumi tanár, mint
egy budapesti távirat jelenti, szerdán váratlanul meghalt. Az elhunyt tizenhárom évet
töltött Szegeden, ahol tanári kiválóságai, irodalmi működése és egyéni tulajdonai miatt
közbecsülésben állott. Halála gyászt jelent a
Dugonics-Társaságra is, amelynek érdemes
munkása volt. Temetése pénteken lesz a budapesti kegyesrendi társházból.

BÉCS: Az osztrák parlament megnyitásának napján Ausztria miniszterelnöke nemcsak a bosnyák kérdésről, hanem a belpolitikai helyzetről is nyilatkozni fog, ezenkívül
nyilatkozik a cseh és délszláv kívánságokról,
valamint a Burián! külügyminiszterrel való
megállapodás alapján beszélni fog a békéről is. A bosnyák kérdés, bármi megoldását
valószinü!eg 'későbbre fogják halasztani.
B É C S : A központi hatalmak augusztus
havában 430,000 bruttó tonna ellenséges kereskedelmi hajóteret sülyesztettek el. Ezzel
együtt a
háború kezdete óta összesen
19.250.000 bruttó tonna hajóteret sülyesztet•tünk el, amelyből egyedül Angliára 11,920.000
bruttó tonna esik.
BTRiLIN: A múltkor 'Bécsben félbeszakitott tárgyalásokat a lengyel kérdésben Ausztria, Magyarország és Németország képviselői újból megkezdték. A tanácskozásba bevonják a lengyeleket is.
(JENÉ: A francia szociálisták elhatározták, hogy Hervé Gusztávot kizárják a pártból. Ügyének megvizsgálására külön bizottságot küldenek 'ki.

Hajhullás, hajkorpa

Irodai gyakorlattal bíró

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

kisasszony ki pénztárkezelésben i s jártas állást
keres. Szíves megkeresések „Szorgalmas" jeligére a
lap kiadóhivatalában kéretnek.

Modern vegytisztifó

Bevonulás

é s ruhafestő intézet.

KLEKKER

JANKA,

Feketesas-u.

17.

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várríay L.

NYILT-TÉR.*)
Nyilatkozat.
A „Szeged és Vidéke" cimü napnap f.
hó 25-iki számában megjelent interpelláció
epilógusa cimü cikkben foglaltak miaií Kappel Gyula tanár ellen a kir. büntető bíróság
előtt mai napon a bűnvádi följelentést megtettem.
Szeged, 1918. szeptember 2fi.
Dr. Fajka Lajos ügyvéd.
• ) Ezen rovat alatt közlöttekér* nem vállal feletfisséeet a szerkesztőséi:.

Szécss Izsó
Telefon 6 7 8 .

A Délmagyarország telefonjai

miatt

a raktáron levő összes kárpitos-áruk olcsón
kiárusittatnak.
B A L O G
kárpitosüzlet,
Kossuth L.-sugárut 6.
Telefon 12—03.

liszt- es t e r m é n y k e r e s k e d ő .
Az ö s s z e s hatósági cikkeknek is
pontos é s e i ő z é k e n g k i s z o l g á l á s i
helge.
K á r á s z - u t c a 14. s z .
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(Szeged, 1918. szeptémber 26.
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Ui latlcmiezfsi Vállalít
iSárpito;, díszíti és tapélázó Szeged
Bástya-u. 19. (Kulíur palotával szemben.)
Elvállal függönyözést, kézimunkát montirozását és a szakba vágó munkák legjobb és legjutányosabb áron való elkészítését. Javításokat pontosan eszközöl. Levélbeli szíves meghívásra házhoz megy.
.yv.
Támogatást kér.
Sziber

es

Társa

hadirokkant

kárpitos.

Stazinczy-utjca

Telefon s z . 10*5,
gőzerőre berendezett vegyi ruhatisztító- és kelmefestő ipartelepe.
Fióküzletek : Mikszáth Kálmán-u. 9 „ Valéria-tér sarok, Telefon 9 9 4 . é s Gizella-tér 3
szám, T e l e f o n s z á m 1 0 5 3 . Fióküzletek v i d é k e n : Hódmezővásárhely, Szent Antal-u. 9
sz., Zenta, Fölér., Kiskunfélegyháza, Vossulh-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 elismerőievelek az ország minden részébő

Tausz

* »

»

« használja.

Flóra szájvizet

ápoló készitmény. Egy tiveg á r a 2 K. 50 fillér.

_

KaphtiESBBCSflVHflRDLy Bqégi|m>toálian SzÉtöenyi-íár 12, sa.

HAL0SZ0BAK
(cseresznyefa) teljesen uj, fényezett,
elsőrendű kivitelben!

KORMÁNYOS

kapható

Őszi
Utazókosarak l e g e r ő s e b b kivitelben, kefeáruk, piaci é s iskolai táskák, kömotcipők e r ő s faszandálok é s egyéb háztartási cikkek dus választékban kaphatók

ifilü E, Mui-ll. I ll. l!
(bejelentő hivatal során.)

A világítás! rendelet
határozatait a fényhatás
csökkenése néikül csakis

44,

Telefon 1 2 - 7_7_.

Telefon 1 2 - 7 7 .

ii

fél-wattos
lámpákkal
lehet betartani.

a bükk- vagy cserhasábfa öle 3:0 korona, a
vágás és aprítás 34 korona. Pékek részére
egyenként legfeljebb 10 öl szolgáltatható ki.
Hatósági tüzifatelep

fciá iisn a 4i oq i i wm\M

,

a

I

épület-, műlakatos,
s z e r e l ö% é s

házicsengő-

gé—
pjavító-műhelyt

nyitottam, hol a s z a k m á m b a vágó m i n d e n f é l e m u n -

kák, úgymint: épület-vasalások, zár-javitások,
tűzhely-, üstház-készítés és javítás, redőnyök
szerelése és javítása, villanycsengők szerelése

é s j a v í t á s a stb. p o n t o s a n é s j u t á n y o s á n e s z k ö z ö l tetnek. — Levélbeli hívásra h á z h o z megyek. A n. é.
k ö z ö n s é g szíves p á r t f o g á s á t kérve, vagyok tisztelettel

I

Donéth Gyula,

és feli nőikalap

megérkeztek.

S

újdonságok
f 111 3 f

Z S

I

női-kalap üzlete Szeged, Kárász-u. 6.
ok
•

.

£ lakitások g y o r s n és
juiángosan készi telnek

Egyenruhák

^
•

cikkek legkedvezőbb beszerzési forrása.

SZEGŐ ÁRPÁD

hadfelszerelési intézete
Szeged, Kölcsey-utca 10. sz.
Telefen 291.

Ha őszül a haja használja a
mely 3 nap
alatt vissza

Flóra hajvizet, aí|a.ha].

eredeti színét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7
b'apliafú fifBOSSy HÉBG&Ü onis&íjsíerlírábsn Ssértitnql-lér

Tungsramlámpákat.

Kossuth L a j o s - s u g á r u t .

Van s z e r e n c s é m a n. é. k ö z ö n s é g e t értesíteni,
hogy a C O R S Ó - M O Z I H Á Z Á B A N (Pallaviciniutcaban, a városházával s z e m b e n )

vaiiaiata

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

JÁNOS

bútorasztalos iparfelepén, Zákány-utca

műszaki

"wári

é s

Nincs többé fogfájása annak, Ki a
Brrft »

84.

Jütorta
ff

SIGO

j f g o s f o n
fogmüterme
Xiggó-utca

c s o d a g y o r s a s á g g a l irtja

Jelefon

t.
13—64.

a
P
O
L
O
S
K
Á
T
.
Mintaüveg 4 K. Nagy iiveg 16 K. 1 d a r a b
f e c s k e n d ő 2 K. Kapható m i n d e n g y ó g y s z e r t á r b a n
drogériában és füszerkereskedésben. Főle-

rakat Szegeden: Vajda I. é s S e g e s v á r y ,

droger.

é s a kővetkező g y ó g y s z e r t á r a k b a n :

Barcsay, Zakár, Szittner János, Borbély
József, Salgó Peter es Teinesváry József.
Magyarországi egyedárusitó:

REMÉNY-gyógyszertár, PÉCS.

lakatos-mester.

Bútor- és épületasztalos
készit mindenféle BÚTOR- és ÉPÜLET-MUNKÁKAT, ÜZLETBERENDEZÉST
D O B Ó , hadirokkant assztalos, Takaréktár-u 2.

I 163 drb. válogatott antik és uj
perzsaszőnyeg érkezett különböző mértékben.

Szeged,

szönyegáruházában
Kárász-utca (Wagner-palota.)

S C H A T Z m. FIAI

URI SZABÓ ÜZLETE
Telefon 818.
Kölcsey-utca 4.

F a r a d ó és Radó

T ö r v . bejegyzett cég, kereskedelmi
ügynökség. Oroszlán-utca 17. s z á m .
TELEFON 1007.

L

TIÖDQD-

US

TELEFON 1007.

Elfogadunk megbízást, mindennemű áruk vételére és
eladására: Kőzvetitünk: Házat, földet, bort és
pálinkát. Ajánlunk és keresünk: Bér- és magánh á z a k a t ! Egy teljesen uj női-szalon
••••
garnitúra eladó.

Nyomatott Várnay L, könyvnyomdájában, Kárász-utca 9 *

(Id Rdpes leuelezíf-

